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RESUMO
Com ou sem modificações na previdência social, a tendência é que as leis que definem as 
diretrizes do Direito Previdenciário continuem sendo explanadas e discutidas. Já que não 
compete tão somente aos poderes Executivos, Legislativos ou Judiciários abordar sobre a 
temática, mas sim à sociedade como um todo, labutadores e empresários. Trazemos a baile 
um tema que impacta de forma direta pontos cruciais para a evolução de um país. A Reforma 
Previdenciária não deve ser delimitada de maneira independente, mas sim de uma maneira em 
que o aproveitamento de seus dispositivos satisfaçam as mudanças naturais do ordenamento e 
não a um retrocesso social.  

Palavras-chave: Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social. Reforma 
Previdenciária.

ABSTRACT
With or without changes in social security, the tendency is that the laws that define the 
guidelines of social security law continue to be explained and discussed. Since it is not only 
the Executive, Legislative or Judicial powers to address the issue, but also society as a whole, 
toilers and entrepreneurs. We bring to dance a theme that directly impacts crucial points for 
the evolution of a country. The Social Security Reform should not be delimited 
independently, but rather in a way in which the use of its devices satisfy the natural changes 
of the order and not a social retrogression. 

Keywords: Social Security. General Social Security System. Social Security Reform.

1 INTRODUÇÃO 

Em 20 de fevereiro de 2019 foi entregue ao Congresso Nacional a Proposta de 

Emenda à Constituição  PEC 6/2019, oriunda da equipe econômica do Presidente Jair 

Bolsonaro, cujo o objetivo visa a alteração dos requisitos para a tão sonhada aposentadoria, 
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não resguardando o número significativo dos brasileiros que observará cada vez mais distante 

o sonho de obter a aposentadoria.        

 A proposta da Reforma da Previdência pode alterar significativamente os objetivos dos 

trabalhadores brasileiros. Para a maioria da população, que é representada justamente pelos 

que iniciam a carreira profissional mais cedo, que recebem menos e que permanecem longos 

períodos sem carteira assinada, esse quadro é ainda pior. Para estes, a reforma simboliza o fim 

do sonho da tão almejada aposentadoria.  

A proposta da PEC 6/2019 da Reforma Previdenciária deprecia trabalhadores que 

ainda vão adentrar ao mercado de trabalho e a grande maioria que já se encontra trabalhando. 

Ou seja, a sociedade por inteiro. Nesse sentido, será que a PEC contribui para melhorar os 

aspectos da Previdência Social no Brasil? 

Este de fato é um tema bastante polêmico dadas as circunstancias do cenário atual e 

claro, suscita ainda mais opiniões bastante diversas a respeito. 

Frisa-se que as opiniões sobre o teor da PEC não são totalitárias. De um lado da moeda 

incluímos aqueles que consideram observar a necessidade acerca da estabilidade e equilíbrio 

sobre as contas públicas, a fim de impedir o estouro de uma bomba relógio que poderia 

ocasionar na volta da inflação e de altos de juros. No entanto, do outro lado da moeda, 

existem aqueles que afirmem que o acréscimo da idade mínima para contemplação da 

aposentadoria e o maior período mandatório de contribuição para obtenção ao direito de ter 

100% do benefício devem ser considerados imprescindíveis e carecem de um debate ainda 

maior e mais relevante acerca da reforma.  

Todavia, somente será possível obter a resposta para a indagação acima por meio de 

um distanciamento histórico que ainda não possuímos.  

Por entender ser cabível a realização de algumas notas sobre a Previdência 

Social, iniciamos a pesquisa através de algumas reportagens e estudos sobre o tema 

anteriormente publicados. Ainda fora possível adicionar e agrupar outros dados pertinentes a 

temática, com o intuito de dar um enfoque sobre uma apreciação mais intensa de cada ponto. 

Para isso, segue os tópicos preparados: 

O que é Previdência Social? 

O que é a Reforma Previdenciária Brasileira? 

Seguridade Social e Previdência Social: Direitos Sociais Fundamentais. 

Quadro comparativo entre a Previdência atual vigente e a nova Previdência 

sugerida. O que vai mudar?  
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Possíveis soluções além da PEC 6/2019. 

Saliento, ainda, que a intenção por meio deste artigo não é sobre escolher um lado 

político ou sobre o déficit que muitos já ouviram falar, mas sim por entender e aceitar que 

uma Reforma na Previdência Social se faz mais do que necessária, principalmente pela 

modificação significativa da longevidade da população brasileira, que agora é definitiva mais 

idosa, mas, categoricamente, por entender que esta reforma que está batendo em nossas portas 

ainda não é adequada e a que a sociedade brasileira merece e tem direito a melhoras 

significativas no Regime Geral da Previdência Social.   

2 O QUE É PREVIDÊNCIA SOCIAL? 

Embora a nomenclatura seja bastante conhecida, nem todo mundo sabe o que é 

Previdência Social. De acordo com a Secretaria de Previdência  Ministério da Economia 

(2015, online), a Previdência Social é conceituada como um seguro social dentre os Direito e 

Garantias Fundamentais com diretriz no artigo 6º da Constituição Federal de 1988  em que o 

trabalhador e a sua família serão aparados nas situações descritas no artigo 201 da Carta 

Magna .  

É importante salientar que o trabalhador assiste a Previdência Social por meio de 

contribuições mensais que são descontadas diretamente na sua folha de pagamento. 

Na plataforma da própria Previdência (2015, online) é possível entender os 3 regimes 

em que é colegiada e como são caracterizados e destacados entre si. Vejamos: 

Regime Geral  Benefícios da Previdência Social (art. 201, CF/88). 

O Regime Geral de Previdência Social  RGPS possui diretrizes sugeridas pelo 

Ministério da Previdência Social  MPS e são adimplidas pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social  INSS, sendo o INSS uma autarquia federal a ele relacionada. Tal Regime detêm do 

caráter contributivo e sua filiação é de caráter obrigatório. Relacionado ao rol de contribuintes 

                                                  
Art. 6º. Constituição Federal Brasileira. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 201 Constituição Federal Brasileira. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; V -
pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o 
disposto no § 2º.
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estão os empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes 

individuais e trabalhadores rurais.  

Regime Próprio  Servidores Públicos (art. 40, CF/88) . 

O Regime Próprio de Previdência Social  RPPS que é Regime da Previdência dos 

Servidores Públicos possui diretrizes elaboras e adimplidas pelo MPS. Tal regime é 

obrigatório para o servidor público do ente federativo que o tenha estabelecido, com teto e 

subtetos deliberados pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os 

empregados das empresas públicas, os agentes políticos, servidores temporários e detentores 

de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios ao Regime Geral.  

Regime Complementar  Previdência Complementar (art. 202, CF/88) . 

Tendo suas políticas elaboras pelo MPS e suas atividades executadas pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar  PREVIC o Regime de 

Previdência Complementar  RPC é arbitrário, constituído de maneira autônoma ao RGPS. 

No Brasil o RPC é dividido em dois ramos: a fração atuada pelas entidades abertas  com 

entrada individual, e a fração atuada pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

 EFPCs, também denominadas como fundos de pensão, que atuam em Planos de Benefícios 

propostos aos empregados de empresa ou grupo destas, designadas patrocinadoras, de igual 

modo aos associados ou membros de associações, entidades de caráter profissional, classista 

ou setorial, denominados de instituidores.  

Assim sendo, o pilar principal desta contribuição é assegurar a assiduidade do 

benefício financeiro nos momentos em que o trabalhador estiver aposentado ou em casos de 

gravidez, doenças e/ou acidentes. 

Logo, compreende-se que o INSS é a autarquia federal designada para o repasse das 

verbas para as pessoas que não detêm de condições financeiras, por diversos e inúmeros 

motivos, mas que em alguma momento já contribuíram para a Previdência Social. Ressalvo os 

casos dos benefícios de BPC/LOAS  Benefício de Prestação Continuada/Lei Orgânica de 

Assistência Social que não precisam obrigatoriamente contribuir com o Regime, desde que 

cumpram os requisitos necessários.  

                                                  
Art. 40. Constituição Federal Brasileira. 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.

Art. 202. Constituição Federal Brasileira. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na 
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
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Desta feita, o valor da contribuição ao INSS é descontado de maneira direta da folha 

de pagamento do trabalhador. Ressalta-se ainda que o valor a ser descontado varia de acordo 

com o salário de cada funcionário, e claro, quanto maior o salário, maior será o desconto na 

folha.  

Segundo o Ministério da Economia  Instituto Nacional do Seguro Social  INSS 

(2018, online), os trabalhadores beneficiários da Previdência Social são denominados de 

segurados e, ao se inscrevem na Previdência, este segurado recebe um Número de 

Identificação do Trabalhador  NIT. 

Os empregadores de igual modo precisam realizar o pagamento de uma contribuição 

mensal para assegurar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS dos seus 

empregados Tal recolhimento é realizado por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e de

Informações à Previdência Social  GFIP.  

É importante salientar mais uma vez que a Previdência é obrigatória para todos os 

trabalhadores que possuem carteira assinada. Além destes, os trabalhadores autônomos e 

empresários também podem contribuir para o sistema como frisado acima. O agente público

possui um sistema especial de previdência como visto anteriormente, assim como os 

professores, com regras benéficas. 

Entende-se como contribuição a parcela do salário do trabalhador que é descontada 

automaticamente pela Previdência Social mensalmente. Como já fora dito, o valor dessa 

parcela encontra-se sujeito ao seu salário-de-contribuição , que é necessariamente o 

pagamento de cada contribuinte. Faz-se necessário compreender que o salário-de-contribuição 

máximo estimado é igual ao teto da previdência, ou seja, o maior valor que um aposentado 

tem direito a receber. 

Com o intuito de uma melhor compreensão abaixo estão as atuais taxas de 

contribuição, vigentes a partir de 01.01.2019 disponibilizado pelo Ministério da Economia 

INSS Instituo Nacional do Seguro Social (2019, online):

  
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA INSS

até 1.751,81 8%

                                                  
Lei Orgânica da Seguridade Social - Lei 8212/91. Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o 

empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade 
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, 
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
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de 1.751,82 até 2.919,72 9%

de 2.919,73 até 5.839,45 11%

Para que possamos ter a garantia dos benefícios previdenciários, o governo usa 

receitas oriundas das contribuições sociais designada para a Seguridade Social. Segundo o 

artigo Contribuições: PIS/COFINS, CSLL E INSS (AVALLONE, 2015, online), a Seguridade 

Social dispõe, portanto, de duas formas de contribuições principais: a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a Contribuição Social sobre Lucros 

Líquidos  CSLL. Entretanto, com a nova reforma batendo a porta, cogita-se ainda 

criar novos tributos e a regularização dos jogos de azar, como fora noticiado pela equipe de 

redação no D24am (2019, online).

Explanado tais conceitos, diretriz e execuções podemos considerar a Previdência 

Social como um amparo em que a própria sociedade ajusta aos seus contribuintes e/ou 

beneficiários, visto que tais medidas públicas são financiadas com as contribuições de todos 

os cidadãos por meio do pagamento de impostos. Sendo, portanto, um mecanismo solidário, 

no qual a população economicamente ativa ajuda a sustentar aqueles que não podem ou não 

estão em condições de trabalhar. 

3 O QUE É REFORMA PREVIDENCIÁRIA BRASILEIRA? 

A Reforma Previdenciária é uma Proposta de Emenda à Constituição  PEC, para 

efetuar alterações significativas na Previdência Social e na concessão de aposentadorias, 

benefícios e pensões para a população brasileira.  

A PEC 6/2019 da Reforma recomendou diversas alterações em relação à Previdência, 

sobretudo na concessão de aposentadorias e de benefícios assistenciais e sociais que são 

prestados aos cidadãos brasileiros. 

Até o presente momento a PEC ainda não foi aprovada. Para que ocorra a aprovação é 

necessário que a Reforma advenha de um rito que abarca votações nas duas Casas do 

Congresso Nacional, ou seja Câmara dos deputados e Senado Federal. 

Bolsonaro vai ao Congresso e 

entrega proposta de reforma da Previdência

online) a PEC encontra-se no Congresso desde o dia 20 de fevereiro de 2019, onde fora 

entregue pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Consequente a isto a proposta 

será debatida e votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 
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É importante destacar que até a presente data a PEC se encontra em fase de Comissão 

Especial onde será debatido o teor da proposta. Nesta etapa, os deputados podem sugerir 

alterações no teor da PEC através de emendas, o que, aliás, eles já o fizeram conforme 

Previdência: comissão especial deve mudar 

PEC, mas manter idade mínima online).

Esta comissão especial detém do prazo de 40 sessões para votar em uma proposta a ser 

oferecida por um relator escolhido. 

Nesta esteira para se obter a aprovação da Câmara dos Deputados a PEC precisa 

receber no mínimo 308 votos, que representam 3/5 da composição da Casa, dos 513 

deputados federais. Já no Senado Federal a PEC precisa receber no mínimo 49 votos dos 81 

senadores. 

Caso seja aprovada na Câmara dos deputados a PEC deverá ser encaminhada ao 

Senado Federal para então ser votada pelos senadores. Após isso, caso seja aprovada nas duas 

Casas, a PEC será finalmente promulgada e as normas da Reforma da Previdência começaram 

a valer. 

4 SEGURIDADE SOCIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL: DIREITOS SOCIAIS 

FUNDAMENTAIS. 

A Previdência Social é um assunto vastamente comentado na era atual. A sociedade 

debate sobre a precisão de uma reforma no sistema previdenciário, com ênfase no aspecto 

econômico, amparando de igual modo pontos como a necessidade de revisão da contabilidade 

da Previdência Social, da apreciação do chamado déficit previdenciário e da adoção de 

medidas para diminuição de fraudes no sistema. 

A Constituição Federal de 1988 destacou os direitos fundamentais com a nítida 

finalidade de assegurar o cumprimento na assistência dos direitos do cidadão. Tais 

seguranças, enunciadas no artigo 5.º da Carta Magna, são exibidas num extenso rol de

direitos, tanto coletivos quanto individuais e que oferecem como titulares todos os indivíduos. 

Sendo conferido ao Estado a obrigação de acesso desses direitos, ligada à necessidade de 

certificar a segurança social que precisa ser simétrica a toda coletividade. 

Nesta esteira, o art. 6º da Constituição Federal traz a baile os direitos sociais, quais 

sejam: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. 
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Mário Antônio Meirelles (2009, online) entende que a seguridade social, consequência 

de uma vasta evolução histórica, possui como propósito simbolizar o empenho da sociedade 

no sentido de fornecer a implementação de políticas públicas que tenham como finalidade 

assegurar um justo sistema de prevenção e até mesmo da reparação dos efeitos de diferentes 

episódios caracterizados como riscos sociais. 

Contudo, é inegável que a prevenção constitucional de um direito, por si só, não 

assegura seu cumprimento na prática. Seja por meio de via administrativa ou por meio da 

performance judicial, tornando-se imprescindível que o Estado garanta o acesso e 

consequentemente a concretização desse direito. 

Desta feita é necessário compreender a Previdência Social como direito fundamental e 

sua efetividade na garantia da proteção dos direitos do cidadão. A importância em que a 

Previdência Social está firmada é pertencente a um contexto muito maior. 

Inquestionavelmente concerne de assunto de relevante interesse social, dado que a ideia de 

previdência está diretamente vinculada à necessidade de proteção do indivíduo e os riscos de 

instabilidade a que se colocam os indivíduos e que passam a ser riscos sociais. 

Logo, a conservação de uma nação vive na sua força de trabalho, senão vejamos o que

diz o Art. 193 da CF/88: 

objetivo o bem-

Para que seja assegurado à -

trabalho que é realizado pelos labutadores alguns pontos devem ser levados em consideração, 

a exemplo, o levantamento de recursos financeiros que poderiam sustentar ocasionais 

situações de risco.  

Tais recursos devem ser financiados e compostos por meio de contribuições do 

trabalhador e do emprega

, da CF/88. 

Portanto, a Previdência Social é então considera como uma classe de seguro, de 

proteção social, e claro, de filiação obrigatória (Art. 201, da CF/88), que garante o provimento 

                                                  
Art. 195. Constituição Federal Brasileira A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro; II - do trabalhador e dos demais segurados da 
previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; III - sobre a receita de concursos de prognósticos. IV - do importador 
de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
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do trabalhador e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade 

avançada.

O sistema da Previdência Social deve ser usado de maneira convencional, podendo o 

mesmo ser público ou privado, sem que exista demasias ou falta de recurso, tornando-se 

imprescindível os cálculos de certa forma complexos, conhecidos como cálculos atuariais . A

formulação de tais cálculos é derivada de elementos da matemática, estatística, economia e 

legislação, onde serão considerados a expectativa de vida dos segurados e outros fatores 

relevantes para resolução dos cálculos.  

Em se tratando da previdência pública, predita na Constituição Federal e objeto da 

PEC 6/2019, será relevante a natureza social do instituto, devendo ser justo e sustentável, para 

que assim seja designado aos fins que se destina. Assim sendo, além de atender as 

porvindouras realizações dos episódios dos segurados e os riscos já antevistos o cálculo 

atuarial deverá servir ainda para produzir o equilíbrio entre as contribuições ou reservas de 

seus contribuintes.  

Logo, já que se trata de um sistema solidário, onde quem trabalha hoje contribui para 

quem trabalhou ontem e assim sucessivamente, compreende-se que o pilar dos recursos seja 

continuamente suficientes para os eventos de riscos que surgirão. 

Portanto, torna-se ainda mais claro e cristalino que a Previdência Social não é algo 

vedado, mas sim que deve ser observada e analisada como parte integrante da seguridade 

pública.  

5 COMPARATIVO ENTRE A PREVIDÊNCIA ATUAL VIGENTE E A NOVA 

PREVIDÊNCIA SUGERIDA: O QUE VAI MUDAR?  

Com a finalidade de uma melhor compreensão e visualização das distintas diretrizes 

previdenciárias, foi disponibilizado um quadro resumo na plataforma digital da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social a respeito da Reforma Previdenciária em 

decorrência da PEC 6/2019. 

Em virtude disso e obviamente ainda com o intuito de uma melhor concepção sobre o 

tema em debate, abaixo destacamos algumas partes do quadro resumo que se fazem 

                                                  

prática, é um modo de medir riscos. Isso envolve conhecimento multidisciplinar, como matemática, estatística, 
fundamentos econômicos, legislação, entre outros. Na previdência complementar, o cálculo atuarial considera o 
regulamento do plano, que determina como serão calculados os benefícios, o cadastro de participantes e as 
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necessárias para entender e assimilar o quão cruel e brutal a reforma atinge a sociedade 

brasileira, principalmente os trabalhadores, os mais pobres, as mulheres e ainda os 

aposentados, sem mencionar, os servidores públicos.  

Quadro Resumo | Reforma da Previdência - Legislação atual x PEC 6/2019 (FRENTE 
PALARMENTAR EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2019). 

RGPS | Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

Aposentadoria por tempo de
contribuição: 30 anos de contribuição
(mulher) ou 35anos (homem). Sem idade
mínima.
Aposentadoria por idade: 60 anos mulher
/ 65 anos homem de idade mínima + 15
anos de contribuição (mínimo).

Critérios:

62 anos de idade (mulher) ou 65 anos
(homem) + 20 anos de contribuição para
ambos os sexos.

Proventos:

Aposentadoria por tempo de
contribuição: Média de 80% das maiores
contribuições.
Aposentadoria por idade: 70% da média
+ 1% sobre o salário de contribuição,
aplicando a regra85/95.

Proventos:

60% da média + 2% para cada ano que
superar 20 anos de contribuição, exigindo
40 anos de contribuição para se chegar a
100% das médias.

Gatilho sobre a idade mínima:

Regra 85/95. A partir de 2018, a
pontuação é majorada em um ponto a
cada 2 anos, até a soma de90/100.

Gatilho sobre a idade mínima:

Os limites de idade serão ajustados a cada
4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2024,
conforme expectativa de sobrevida da
população brasileira aos 65 anos, para
ambos os sexos, em comparação com a
média apurada no ano de publicação
desta Emenda, na proporção de 75%
dessa diferença, apurada em meses,
desprezadas as frações de mês.

Regime de Capitalização:

Não possui.

Regime de Capitalização:

Lei complementar definirá a organização
do sistema previdenciário no modelo de
capitalização, de caráter obrigatório.
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Observações aplicáveis em todos os casos:

40 anos de contribuição em todos os
casos.
Extingue a aposentadoria por tempo de
contribuição.
Ficam revogadas todas as demais regras
de transição, incluindo a fórmula 85/95 e
o fator previdenciário.
Assegura o direito adquirido até a data da
promulgação da Reforma.

RGPS | Regras de Transição

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

Aposentadoria por tempo de contribuição:
30 anos de contribuição (mulher) ou 35
anos (homem). Sem idade mínima.
Aposentadoria por idade: 60 anos mulher /
65 anos homem de idade mínima + 15
anos de contribuição (mínimo).

Critérios:

Regra 1, sistema de pontos:

30 anos de contribuição para mulheres +
pontuação 86 (soma de idade e tempo de
contribuição) ou 35 anos de contribuição
para homens + pontuação 96 (soma de
idade e tempo de contribuição).

Regra 2, idade + contribuição:

30 anos de contribuição para mulheres +
56 anos para mulheres ou 35 anos de
contribuição para homens + 61 anos para
homens.

Regra 3, para quem possui ao menos 28 anos de
contribuição (mulher) e 33 anos (homem) na
data de publicação da emenda:

30 anos de contribuição para mulheres +
pedágio de 50% sobre o que faltaria para
completar 30 anos de contribuição ou 35
anos de contribuição para homens + 61
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anos para homens + pedágio de 50% sobre
o que faltaria para completar 30 anos de
contribuição.

Regra 4, idade:

62 anos de idade (mulher) ou 65 anos
(homem) + 15 anos de contribuição para
ambos os sexos.

Proventos:

Aposentadoria por tempo de contribuição:
Média de 80% das maiores contribuições.
Aposentadoria por idade: 70% da média +
1% sobre o salário de contribuição,
aplicando a regra 85/95.

Proventos:

Regras 1, 2 e 4: 60% da média + 2% para
cada ano que superar 20 anos de
contribuição, exigindo 40 anos de
contribuição para alcançar 100% da
média.
Regra 3, para quem possui ao menos 28
anos de contribuição (mulher) e 33anos
(homem) na data de publicação da
emenda: terá incidência do fator
previdenciário.

Gatilho sobre a idade mínima:

Regra 85/95. A partir de 2018, a
pontuação é majorada em um ponto a cada
2 anos, até a soma de 90/100.

Aumento da idade e do critério de somatória
(Pontos):

A partir de 2020, a idade mínima será
elevada em 6 meses a cada ano até atingir
62 anos para mulheres e 65 anos para
homens. Regra 1, 2, 3 e 4.
A partir de 2020, o tempo de contribuição
será elevado em 6 meses a cada ano até
atingir 20 anos para ambos os sexos
Regra 4.
A partir de 2020, a pontuação (somatória
idade + contribuição) será elevada à razão
de 1 ponto ao ano, para ambos os sexos,
até o limite de 100pontos, se mulher, e
105 pontos, se homem. Apenas para
regra 1.

RGPS | Contribuição Previdenciária

Legislação Atual PEC 6/2019

Enquadramento:

Trabalhador registrado em carteira.

Enquadramento:

Até que entre em vigor a nova lei que
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altere o plano de custeio do RGPS, a
contribuição devida pelo segurado
empregado, inclusive o doméstico, e pelo
trabalhador avulso.

As alíquotas de contribuição são as seguintes,
conforme a faixa salarial:

I até R$ 1693,72: 8%

II de R$ 1693,73 a R$ 2822,90: 9%;

III de R$ 2822,91 a R$ 5645,80: 11%.

As alíquotas de contribuição são as seguintes,
conforme a faixa salarial:

I até R$ 1693,72: 8%

II de R$ 1693,73 a R$ 2822,90: 9%;

III de R$ 2822,91 a R$ 5645,80: 11%.

Trabalhadores Rurais | Contribuição Previdenciária

Legislação Atual PEC 6/2019

Enquadramento:

Contribuição sobre produção
comercializada (20% + RAT).

Enquadramento:

Até que entre em vigor a nova lei, o valor
mínimo anual de contribuição
previdenciária do grupo familiar será de
R$600,00.

Observações:

Na hipótese de não haver comercialização
da produção rural durante o ano civil, ou
de comercialização da produção
insuficiente para atingir o valor mínimo, o
segurado deverá realizar o recolhimento
da contribuição pelo valor mínimo ou a
complementação necessária até o dia 30
de junho do exercício seguinte Na
hipótese de não realizar o recolhimento do
valor mínimo em tempo hábil, o período
não será considerado como tempo de
contribuição ao RGPS.

RGPS | Professores | Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

Aposentadoria por tempo de contribuição:
25 anos de contribuição (mulher) ou 30

Critérios:

60 anos para ambos os sexos + 30 anos de
contribuição exclusivamente no
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anos (homem). Sem idade mínima. magistério.

Proventos:

100% da média.

Proventos:

60% da média + 2% para cada ano que
superar 20 anos de contribuição, exigindo
40 anos de contribuição para se chegar a
100% das médias.

Gatilho sobre a idade mínima:

Não possui.

Gatilho sobre a idade mínima:

Os limites de idade serão ajustados a cada
4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2024,
conforme expectativa de sobrevida da
população brasileira aos 65 anos, para
ambos os sexos, em comparação com a
média apurada no ano de publicação desta
Emenda, na proporção de 75% dessa
diferença, apurada em meses, desprezada
as frações de mês.

RGPS | Professores | Regras de Transição

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

Aposentadoria por tempo de contribuição:
25 anos de contribuição (mulher) ou
30anos (homem). Sem idade mínima.

Critérios:

Regra 1, sistema de pontos:

25 anos de contribuição para mulheres +
pontuação 81 (soma de idade e tempo de
contribuição) ou 30 anos de contribuição
para homens + pontuação 91 (soma de
idade e tempo de contribuição).

Regra 2, idade mínima + contribuição:

30 anos de contribuição para mulheres +
56 anos para mulheres ou 35 anos de
contribuição para homens + 61 anos para
homens.

Regra 3, para quem possui ao menos 28 anos de
contribuição (mulher) e 33 anos (homem) na
data de publicação da emenda:

30 anos de contribuição para mulheres +
pedágio de 50% sobre o que faltaria para
completar 30 anos de contribuição ou 35
anos de contribuição para homens + 61
anos para homens + pedágio de 50% sobre
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o que faltaria para completar 30 anos de
contribuição.

Proventos:

100% da média.

Proventos:

Regras 1 e 2: 60% da média + 2% para
cada ano que superar 20 anos de
contribuição, exigindo 40 anos de
contribuição para alcançar 100% da
média.
Regra 3, para quem possui ao menos 28
anos de contribuição (mulher) e 33anos
(homem) na data de publicação da
emenda: terá incidência do fator
previdenciário.

Gatilho sobre a idade mínima:

Não possui

Gatilho sobre a idade mínima:

A partir de 2020, a pontuação (somatória
idade + contribuição) será elevada à razão
de 1 ponto ao ano, para ambos os sexos,
até o limite de 95 pontos, se mulher, e 100
pontos, se homem.
A partir de 2020, a idade mínima será
elevada em 6 meses a cada ano até atingir
60 anos para ambos os sexos.

Servidores da Área de Segurança| Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

25 anos de contribuição (mulher) ou
30anos (homem) + 15 anos (mulher) ou
20 anos (homem) em cargo policial.

Critérios:

55 anos de idade (ambos os sexos) + 30
anos de contribuição (ambos os sexos) +
25 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial (ambos os sexos).
Regra válida para os policiais e agentes
socioeducativos e penitenciários.

Proventos:

100% da média.

Proventos:

60% da média + 2% para cada ano que
superar 20 anos de contribuição, até o
limite do teto do RGPS.
Em caso de acidente de trabalho, doenças
profissionais e doenças do trabalho, 100%
da média.
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No caso de aposentadoria compulsória, o
cálculo do benefício será diferenciado.

Gatilho sobre a idade mínima:

Não possui.

Gatilho sobre a idade mínima:

As idades mínimas para concessão dos
benefícios previdenciários serão ajustadas
quando houver aumento na expectativa de
sobrevida da população brasileira, na
forma estabelecida para o RGPS.

Servidores da Área de Segurança| Regras de Transição

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

25 anos de contribuição (mulher) ou 30
anos (homem) + 15anos (mulher) ou 20
anos (homem) em cargo policial.

Critérios:

Policiais: 55 anos de idade (ambos os
sexos) + 25 anos de contribuição (mulher)
ou 30 anos (homem) + 15 anos em
atividade de natureza estritamente policial
(mulher) ou 20anos (homem).
Agentes socioeducativos e
penitenciários: 55 anos de idade (ambos
os sexos) + 25 anos de contribuição
(mulher) ou 30 anos (homem) + 20 anos
de atividade no cargo de agente para
ambos os sexos.

Proventos:

100% da média.

Proventos:

A Integralidade para os servidores que
tenham cumprido os requisitos e que
tenham ingressado antes da instituição do
Regime de Previdência Complementar ou
não tenha optado por ele. Texto confuso,
em análise sistemática, deixa margem
para que a integralidade seja garantida
apenas aos servidores que ingressaram
no serviço público antes de 2004.
Para os que ingressaram depois da
Previdência Complementar ou que tenham
optado por ela, será 60% da média dos
salários de contribuição, acrescida de 2%
para cada ano que exceder aos 20 anos de
contribuição, limitado ao Teto do RGPS.
Texto Confuso.
60% da média dos salários de
contribuição, acrescida de 2% para cada
ano que exceder aos 20 anos de
contribuição, exigindo 40 anos de
contribuição para atingir 100% da média
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das contribuições. Para que não se aplica
nas opções anteriores. Texto Confuso.

Aumento da idade e tempo de atividade
policial:

Não possui

Aumento da idade e tempo de atividade
policial:

Policiais: A partir de 2020, o limite
mínimo de atividade em cargo de natureza
estritamente policial, passará a ser
acrescido em um ano a cada dois anos, até
alcançar 20 anos para a mulher e 25 anos
para o homem.
Agentes socioeducativos e
penitenciários: A partir de 2020, o limite
mínimo de atividade em cargo de agente,
passará a ser acrescido em um ano a cada
dois anos, até alcançar 25 anos para
ambos os sexos.

RGPS | Condições prejudiciais à saúde | Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Enquadramento:

Trabalhadores cujas atividades sejam
exercidas com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses
agentes. A exposição deve ser contínua e
ininterrupta durante a jornada de trabalho.

Enquadramento:

Trabalhadores cujas atividades sejam
exercidas com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses
agentes, vedada a caracterização por
categoria profissional ou ocupação e
enquadramento por periculosidade.

Critérios:

Regra 1: 15 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 2: 20 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 3: 25 anos de contribuição na
atividade especial.
Em todos os casos é necessário mínimo de
180 meses de efetiva atividade, para fins
de carência.

Critérios:

Regra 1: 55 anos de idade (ambos os
sexos) + 15 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 2: 58 anos de idade (ambos os
sexos) + 20 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 3: 60 anos de idade (ambos os
sexos) + 25 anos de contribuição na
atividade especial.
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Proventos:

100% da média.

Proventos:

60% da média aritmética, acrescida de 2%
para cada ano que exceder aos 20 anos de
contribuição na atividade especial, exceto
para os enquadrados na regra 1, onde será
acrescida de 2% para cada ano que
exceder aos 15 anos de contribuição.

Aumento sobre a idade mínima:

Não possui

Aumento sobre a idade mínima:

Os limites de idade serão ajustados a cada
4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2024,
conforme expectativa de sobrevida da
população brasileira aos 65 anos, para
ambos os sexos, em comparação com a
média apurada no ano de publicação desta
Emenda, na proporção de 75% dessa
diferença, apurada em meses, desprezadas
as frações de mês.

RGPS | Condições prejudiciais à saúde | Regras de Transição

Legislação Atual PEC 6/2019

Enquadramento:

Trabalhadores cujas atividades sejam
exercidas com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses
agentes. A exposição deve ser contínua e
ininterrupta durante a jornada de trabalho.

Enquadramento:

Trabalhadores cujas atividades sejam
exercidas com efetiva exposição a agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais à saúde, ou associação desses
agentes, vedada a caracterização por
categoria profissional ou ocupação e
enquadramento por periculosidade.

Critérios:

Regra 1: 15 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 2: 20 anos de contribuição na
atividade especial.
Regra 3: 25 anos de contribuição na
atividade especial.
Em todos os casos é necessário mínimo de
180 meses de efetiva atividade, para fins
de carência.

Critérios:

Regra 1: Sistema de pontos (idade +
contribuição) = 66 para ambos os sexos +
15 anos de efetiva exposição (conforme
critérios de exposição ao agente).
Regra 2: Sistema de pontos (idade +
contribuição) = 76 para ambos os sexos +
20 anos de efetiva exposição (conforme
critérios de exposição ao agente).
Regra 3: Sistema de pontos (idade +
contribuição) = 86 para ambos os sexos +
25 anos de efetiva exposição (conforme
critérios de exposição ao agente).
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Proventos:

100% da média.

Proventos:

60% da média aritmética, acrescida de 2%
para cada ano que exceder aos 20 anos de
contribuição na atividade especial, exceto
para os enquadrados na regra 1, onde será
acrescida de 2% para cada ano que
exceder aos 15 anos de contribuição.

Aumento de idade e tempo de atividade:

Não possui.

Aumento de idade e tempo de atividade:

A partir de 2020, o somatório será
acrescido de 1 ponto a cada ano até o
limite de 89 pontos (regra 1) ou 93 pontos
(regra 2) ou 99 pontos (regra 4).
Lei complementar estabelecerá a forma
como as pontuações serão ajustadas após
o término do período de majoração,
quando o aumento na expectativa de
sobrevida da população brasileira atingir
os 65 anos de idade.

RGPS | Pessoas com deficiência | Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Enquadramento:

O segurado da Previdência Social com
deficiência intelectual, mental, física,
auditiva ou visual, avaliado pelo INSS.

Enquadramento:

O segurado com deficiência, previamente
submetido à avaliação biopsicossocial
realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar.

Critérios:

Deficiência leve: 28 anos (mulher) ou 33
anos (homem) de contribuição.
Deficiência moderada: 24 anos (mulher)
ou 28 anos (homem) de contribuição.
Deficiência grave: 20 anos (mulher) ou
25 anos (homem) de contribuição.
Em todos os casos é necessário mínimo de
180 meses de efetiva atividade, para fins
de carência.

Critérios:

Deficiência leve: 35 anos de contribuição.
Deficiência moderada: 25 anos de
contribuição.
Deficiência grave: 20 anos de
contribuição.
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Proventos:

100% da média.

Proventos:

100% da média dos salários de
contribuição, limitado ao Teto do RGPS.

RGPS | Pensão por Morte| Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Rateio:

Não há regra de rateio.
As regras são impostas sobre o tempo de
duração da pensão, a saber:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e
um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26
(vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e
29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40
(quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e
um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou
mais anos de idade.

Rateio:

Estabelece que o benefício será calculado
por meio de cotas: 50% do valor do
benefício + 10% por dependente, no valor
máximo de 100%.

Cálculo

100% do valor da aposentadoria que
recebia ou a que teria direito se fosse
aposentado por invalidez.

Cálculo

Na hipótese de óbito do aposentado, as
cotas serão calculadas sobre a totalidade
dos proventos do segurado falecido, até o
limite do RGPS.
Na hipótese de óbito do segurado em
atividade por acidente de trabalho,
doença profissional ou do trabalho, as
cotas serão calculadas sobre 100% da
média aritmética.
Na hipótese de óbito do segurado em
atividade, as cotas serão calculadas sobre
o valor dos proventos aos quais o
segurado teria direito se fosse aposentado
por incapacidade permanente na data do
óbito, até o limite do RGPS.

Acumulação:

É permitido o acúmulo de dois benefícios

Acumulação:

Fica vedada a percepção demais de uma
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(pensão + pensão; pensão +
aposentadoria; aposentadoria +
aposentadoria). No caso de professor, é
possível acúmulo de mais de uma
aposentadoria, além de pensão.

aposentadoria ou de uma pensão.
É permitida a acumulação de pensão por
morte do RGPS com pensão por morte
do RPPS ou de militares.
É permitida a acumulação de pensão por
morte do RGPS com aposentadoria do
RGPS ou RPPS ou de militares.
Em caso de recebimento de mais de uma
pensão por morte ou de pensão por morte
e aposentadoria, será assegurada o
pagamento integral da mais vantajosa e de
uma parte de cada um dos demais
benefícios, apurada cumulativamente de
acordo com as seguintes faixas:
a) 80% do valor igual ou inferior a um
salário mínimo; e

b) 60% do valor que exceder um salário
mínimo, até o limite de 2 salários
mínimos; e

c) 40% do valor que exceder 2 salários
mínimos, até o limite de 3 salários
mínimos; e

d) 20% do valor que exceder 3 salários
mínimos, até o limite de 4 salários
mínimos.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Legislação Atual PEC 6/2019

Acesso:

Idoso de 65 anos carente.
Pessoas que apresentam impedimentos de
longo prazo (mínimo de 2 anos) de
natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Renda familiar é computada sem inclusão
de benefícios previdenciários ou
assistencial.

Acesso:

Pessoas com deficiência (desde que
previamente submetidas à avaliação
biopsicossocial, vedada a acumulação
com outros benefícios assistenciais ou
previdenciários), que estiverem em
situação de miserabilidade, ou pessoas a
partir de 60 anos, em condições de
miserabilidade.
O pagamento do benefício de prestação
continuada à pessoa com deficiência
ficará suspenso quando sobrevier o
exercício de atividade remunerada,
hipótese em que será admitido o
pagamento de auxílio-inclusão
equivalente a 10% do benefício suspenso.
É vedada a acumulação da transferência
de renda do BPC com outros benefícios
assistenciais e com proventos de
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aposentadoria ou pensão por morte dos
regimes de previdência social ou com
proventos de inatividade e pensão por
morte.

Valor do benefício:

1 Salário mínimo.

Valor do benefício:

Até que entre em vigor a nova lei, à
pessoa idosa que comprove estar em
condição de miserabilidade será
assegurada renda mensal de R$ 400,00 a
partir dos 60 anos de idade.
A partir dos 70 anos o benefício passará a
ser de 1 salário-mínimo.

Acesso de pessoas com deficiência ao BPC:

Pessoas com deficiência precisam passar
por análise do Serviço Social e pela
Perícia Médica do INSS.

Acesso de pessoas com deficiência ao BPC:

Pessoas com deficiência (desde que
previamente submetidas à avaliação
biopsicossocial, vedada a acumulação
com outros benefícios assistenciais ou
previdenciários), que estiverem em
situação de miserabilidade.

Renda Familiar | Condição de miserabilidade:

Considera condição de miserabilidade a
renda por pessoa do grupo familiar seja
menor que ¼ do salário-mínimo vigente.

Renda Familiar | Condição de miserabilidade:

Considera condição de miserabilidade a
renda mensal integral per capita familiar
inferior a ¼ de salário-mínimo e o
patrimônio familiar inferior ao valor
definido em lei (valor da renda mensal
recebida a qualquer título por membro da
família do requerente integrará a renda
mensal integral per capita familiar).
Enquanto não for editada lei, será
considerado em condição de
miserabilidade, o patrimônio familiar
inferior a R$ 98.000,00.
Serão considerados como família: a)
cônjuge ou companheiro; b) pai ou mãe
(na falta, consideram-se os padrastos,
desde que residentes na mesma casa); c)
irmãos solteiros; d) filhos e enteados
solteiros; ou e) menores tutelados.

Gatilho sobre a idade mínima:
Não possui.

Gatilho sobre a idade mínima:

Aumento da idade mínima será reajustado
em razão do aumento da expectativa de
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sobrevida do brasileiro.

Trabalhador Rural | Regras Permanentes

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

55 anos (mulher) ou 60 anos (homem) +
15 anos de atividade rural (contribuição
sobre produção comercializada Sem
valor mínimo).

Critérios:

60 anos de idade (ambos os sexos) + 20
anos de contribuição (ambos os sexos).

Tempo de atividade Rural:

Poderá ser comprovado com diversos
documentos, entre eles: Documentos
relacionados ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
PRONAF; fichas de inscrição, declarações
e carteiras de associado do Sindicato de
Trabalhadores Rurais e de associação
rural; ou recebimento de benefício
decorrente de programa governamental
relacionado a agricultura. Em todos os
casos, o trabalhador precisa indicar de três
a seis testemunhas que possam dar
depoimento ao INSS para comprovar o
tempo trabalhado no meio rural.

Tempo de atividade Rural:

Será comprovado na forma da legislação
vigente há época do exercício da
atividade, será reconhecido para a
concessão de aposentadoria a que se refere
o §7º do art.201 da Constituição.

Gatilho sobre a idade mínima:

Não possui.

Gatilho sobre a idade mínima:

Os limites de idade serão ajustados a cada
4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2024,
conforme expectativa de sobrevida da
população brasileira aos 65 anos, para
ambos os sexos, em comparação com a
média apurada no ano de publicação desta
Emenda, na proporção de 75% dessa
diferença, apurada em meses, desprezadas
as frações de mês.

Proventos:

Um salário-mínimo ou média do salário
de contribuição.

Proventos:

Um salário-mínimo.
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Trabalhador Rural | Regras de Transição

Legislação Atual PEC 6/2019

Critérios:

55 anos (mulher) ou 60 anos (homem) +
15 anos de atividade rural (contribuição
sobre produção comercializada Sem
valor mínimo).

Critérios:

60 anos de idade (homem) ou 55anos
(mulher) + 15 anos de contribuição.

Proventos:

Um salário-mínimo ou média do salário
de contribuição.

Proventos:

1 salário-mínimo.

Aumento da idade e de contribuição:

Não possui.

Aumento da idade e de contribuição:

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade
será acrescida em 6 meses a cada ano, até
a mulher atingir 60 anos.
A partir de 2020, o tempo de contribuição
será elevado em 6 meses a cada ano até
atingir 20 anos para ambos os sexos.

Anistiados Políticos

Legislação Atual PEC 6/2019

Fixação de contribuição previdenciária para
anistiados políticos

Os valores pagos aos anistiados não
podem ser alvos de contribuição do INSS.
Não há qualquer vedação para
acumulação.

Fixação de contribuição previdenciária para
anistiados políticos

O anistiado e os seus dependentes
contribuirão para a seguridade social por
meio da aplicação de alíquota sobre o
valor da reparação mensal de natureza
econômica a que fizerem jus, na forma do
RPPS.
Veda a percepção simultânea da reparação
mensal com proventos de aposentadoria,
hipótese em que o anistiado poderá, nos
termos previstos em lei, optar pelo
benefício previdenciário ou pela reparação
mensal de natureza econômica mais
vantajoso, respeitados os casos de direito
adquirido até o início da vigência dessa
vedação.
A concessão e o reajuste da prestação
mensal devida aos anistiados não poderão
ultrapassar o limite máximo estabelecido
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para os benefícios do RGPS, garantida a
irredutibilidade dos benefícios já
concedidos.

6 POSSÍVEIS SOLUÇÕES ALÉM DA PEC 6/2019 

Por mais que se possa aceitar a ideia de que exista sim um déficit na Previdência 

Social, de certo, há de existir diferentes maneiras para gerar receita, que, muito 

possivelmente, iriam reduzir significativamente a necessidade de uma reforma tão truculenta 

como esta, que afeta de maneira agressiva os mais pobres as mulheres e os funcionários 

mudanças. 

A necessidade das alterações na Previdência Social atribui, antemão, que o governo 

tome uma série de medidas mirando a saída de recursos. Uma adequada e necessária reforma 

da Previdência em casa. 

Tais medidas são cruciais para um determinado avanço na gestão e estruturação do 

trabalho realizado pelo INSS em se tratando da concessão de benefícios, que tem como 

objetivo o aumento da eficácia na gestão administrativa.  

Os avanços deverão ser ainda maiores se as sociedades como a Advocacia-Geral da 

União - AGU, Receita Federal do Brasil  RFB, Ministério do Trabalho e Emprego  MTE e 

Ministério do Desenvolvimento Social  MDS e Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDA forem consolidadas. 

Estas instituições federais se forem conectadas certamente irão ampliar atos 

apropriados para amortizar sensivelmente as despesas com a concessão indevida de benefícios 

da Previdência e assistência social. 

Para se obter um progresso expressivo e melhoria significativa na Previdência Social é 

necessário que a AGU, RFB, o MTE, MDS e MDA estejam interligadas em desenvolver um 

sistema para segurar recurso e somente conceder benefícios e aposentadorias para quem 

realmente cumpre todos os requisitos necessários além de desenvolver um programa para 

inclusão de pessoas de baixa renda e constantemente alinhar todos os bancos de dados para 

efetuar revisões em todos os benefícios concedidos sejam de reparação, prevenção e sociais.  

Destaca-se que as sugestões aqui expostas tem como baluarte impedir o pagamento 

indevido de benefícios e aposentadorias ou, raramente, diminuir as presunções de sua 

concessão uma vez que os requisitos necessários não forem cumpridos. O pagamento 
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impróprio de benefícios e aposentadorias é um dos maiores prejuízos dos diferentes regimes 

de previdência e carecem ser afrontados na linha de frente para a sua liquidação. 

Não se é admissível ainda discorrer sobre Reforma Previdenciária sem sequer investir 

em eficácia da gestão pública para a diminuição dos gastos que são liberados erroneamente. 

Proteger a Reforma Previdenciária sem investir no ajustamento da gestão é atuar com 

insensatez administrativa. Sendo nada mais do que uma maneira de não afrontar os 

apropriados problemas da Previdência Social e transferir o ônus econômico do déficit para 

toda a sociedade, especialmente os trabalhadores brasileiros. 

Para além disso, ainda é possível obter de variadas fontes que asseguram que as 

empresas que estão inadimplentes com a Previdência empilham uma dívida que supera e

muito! o tão falado déficit. A exemplo, de acordo com a Revista Exame (AGÊNCIA 

BRASIL, 2017, online), só até 2017, os inadimplentes da Previdência Social empilhavam uma 

dívida de mais de R$ 426 bilhões, quase três vezes o então déficit da Previdência, que fora 

calculado em cada de R$ 149 bilhões em 2016. 

Hoje, segundo Tiago Mali (2019, online), um grupo de empresas relacionadas a 

deputados e senadores deve em torno de 320 milhões ao INSS.

Eis uma lista disponibilizada pelo site Poder 360 com os congressistas cujas empresas 

mais devem à Previdência (MALI, 2019, online):
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Dadas as circunstancias, o tanto de congressistas ligados a empresas inadimplentes 

com o INSS, fica a indagação: por que não cobrar a risca esses valores? 

Ao que parece, de acordo com a matéria publicada pelo site da Câmara dos Deputados 

por Ralph Machado (2019, online), a Reforma até faz menção de um projeto assim, nesse 

sentido de capitalização do valor devido, no entanto ao que tudo indica, será tão somente mais 

uma apresentação de intenções sem o objetivo de realmente efetuar e cumprir. 

De acordo com o ministro Paulo Guedes, em entrevista concedida à Martello (2019, 

online) caso a Reforma realmente entre em vigor é possível que o Brasil economize cerca de 1 

trilhão em 10 anos. 

No entanto, somente a Lei 13.586 de 2017 que fora vigorada ainda no governo de 

trilhão em isenções fiscais para empresas petrolíferas estrangeiras que tenham o intuito de 

operar no país, até 2040 conforme matéria disponibilizada por Fábio Góis (2017, online). 

Dadas as circunstâncias, frente a uma Reforma cruel, por que não revogar tal lei?

Ainda nesta esteira, frequentemente o governo confere elevadas isenções fiscais a 

banqueiros e renomados empresários. A exemplo, somente em 2017, o governo Temer 

conferiu cerca de 400 bilhões em isenções dessa natureza (MARTELLO, 2017, online).

Ainda de acordo com Martello (2018, online) tal prática nociva, infelizmente, ainda 

não será extinta pelo atual governo de Bolsonaro, visto que deverá conceder, somente em 

2019, cerca de 376 bilhões.

Em entrevista concedida ao canal Carta Capita na plataforma de vídeos YouTube,

Eduardo Fagnani (2019) afirma que o valor em torno de 1 trilhão que o governo Bolsonaro 

menciona desejar economizar em 10 longos anos conseguiria ser facilmente economizado 

aproximadamente o mesmo valor a cada ano caso saíssem de cena as sonegações da ordem de 

500 bilhões e isenções fiscais de cerca de 400 bilhões, em média, por ano:

Se somarmos R$ 400 bilhões de isenções fiscais, R$ 400 bilhões de juros e 
500 bilhões de sonegação, temos R$ 1,3 trilhão todo ano, são mais de 13 anos 
de economia com a reforma da Previdência. Claro, não dá para cortar tudo de 
uma vez, mas se o governo propuser cortar 30% desse R$ 1,3 trilhão, são 
cerca de R$ 400 bilhões por ano. Se cortar um terço desse programa 
extraordinário de distribuição de renda para os ricos, daria um montante de 
aproximadamente R$ 400 bilhões por ano, equivalente a quatro anos de 
economia da reforma da Previdência.

Desta feita, ficam mais indagações: por que não reivindicar de maneira rigorosa 

os -las? 

Por que não realizar um exame minucioso e sistemático na dívida pública, de igual modo 
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tributar lucros e dividendos e enormes fortunas, ou se possível ainda majorar alíquotas sobre 

heranças, independentemente a quem possa afetar? Por que não realizar uma reforma 

tributária que permita tais mudanças significativas como estas e outras?  

Justamente por tudo isso, é essencial que os recursos das diversas fontes de 

financiamento da Previdência Social sejam alocados ao Fundo do Regime Geral de 

Previdência Social FRGPS para que assim o INSS possa efetuar o pagamento dos benefícios 

e aposentadorias ou que, sequer, sejam contabilizados para que se possa apurar o verdadeiro 

déficit.

De certo, tais medidas iriam permitir a justaposição de um ideal de justiça social que o 

Brasil tanto clama. O acréscimo na arrecadação de receitas e a consecutiva viabilização de 

uma Reforma que não precisasse ser tão invasiva para a população brasileira e que ainda 

pudesse respeitar mais as condições consolidadas na Constituição Federal, não torturando 

especialmente as pessoas mais pobres e aquelas que já estariam prestes a se aposentar, que, no 

entanto, agora, mesmo com as regras de transição, terão que trabalhar bem mais para 

conseguir a concessão da aposentadoria, seria crucial para um desenvolvimento econômico 

social. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reforma Previdenciária é, sem dúvida alguma, um tema que gera bastante polemica 

e complexidade devido ao cenário atual. 

Nesse enredo é possível observar que haverá empresários e políticos que deverão ficar 

um tanto quanto felizes e satisfeitos com os termos nos quais ela poderá ser acatada. No 

entanto, outros acreditam que, embora deva sim existir uma Reforma na Previdência, ainda 

não é a PEC 6/2019 que deve reger essa mudança, uma vez que ela deveria favorecer a 

população e não prejudicar. 

Infelizmente no teor da aludida PEC muita coisa que poderia favorecer o trabalhador 

brasileiro fora deixa de lado, levando tão somente em conta a prejudicialidade quanto a 

aposentação e claro, os benefícios assistenciais  que deveria ser mantido como um direito 

fundamental  que o labutador brasileiro deverá ter se for posta em vigor.   

Essas pessoas, em sua maioria trabalhadores brasileiros, representantes de sindicatos e 

poucos políticos, tendem a continuar sendo motivadas pela busca constante de uma maior e 

melhor modernização da legislação previdenciária brasileira e assim, quem sabe, obter 

finalmente êxito em uma Reforma que deixe em harmonia a Previdência como filiação 
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obrigatória e a segurança social. 

Entende-se que as alterações propostas, dentre outras, devem ser retiradas ou 

modificadas no Congresso Nacional. Existe, além disso, a probabilidade de declaração de 

inconstitucionalidade de algumas regras pelo Supremo Tribunal Federal  STF, caso a PEC 

seja admitida pelo seu texto original. 

Desta forma, como fora aludido, embora seja possível admitir, ainda que pequeno, a 

existência de um déficit na Previdência Social, não seria o suficiente para justificar a 

aprovação da Reforma da maneira em que é proposta, já que as consequências de tal ato são 

avassaladoras para a maioria da população, em especial aos mais necessitados, aqueles que 

precisam dessa segurança social em que a Previdência deveria se encontrar.  

Embora seja crucial uma Reforma Previdenciária, a PEC 6/2019 não representa os 

milhares de cidadãos brasileiros que serão prejudicados caso a mesma passe a vigorar, logo a 

PEC 6/2019 representa sim um retrocesso social, já que ao invés de contrabalançar as contas, 

a proposta da Reforma acaba por sentenciar a Previdência a um inadmissível e ainda 

inconstitucional retrocesso social, quiçá seu desaparecimento por completo, uma vez que se 

perde direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros, o que deixa desigual a relação de 

Previdência Social como direito social fundamental. 
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