
 
O projeto de reforma da Previdência proposto pelo governo federal reduz substancialmente o valor da 
aposentadoria e pensão, retarda o início da aposentadoria e restringe o alcance da assistência social. 

Com a conclusão da votação em primeiro turno no Plenário da Câmara dos Deputados da Proposta 
Emenda à Constituição (PEC) 6, de 2019 (reforma da Previdência) e a aprovação na Comissão Especial o 
texto que será analisado em segundo turno previsto para o início de agosto.  

Dos destaques apresentados foram aprovados quatro, com mudanças em regras para aposentadoria de 
policiais, no cálculo de benefícios para as mulheres, em idade mínima para professores e em tempo 
mínimo de contribuição para homens. 

Quanto ao pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao idoso ou à pessoa com deficiência, 
foi mantido no texto constitucional o parâmetro de renda mensal per capita familiar inferior a um quarto 
do salário mínimo (hoje em R$ 249,50) para ter acesso a esse benefício, admitida a adoção de outros 
critérios de vulnerabilidade social. 

Para os trabalhadores no comércio foram alteradas as seguintes regras: 

A reforma da Previdência aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os 
salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras 
de transição para os atuais assalariados. 

REGRA GERAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Aposentadoria Como é Hoje O que foi Aprovado em 1º turno 

Por idade 
60 anos para mulheres e 65 anos para homens, com 
no mínimo de 15 anos de contribuição. 

62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com 
no mínimo de 20 anos de contribuição para homens 
e 15 para mulheres. 

Por tempo de 
contribuição 

30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Extinto. 

Alíquotas de 
contribuição 

Três faixas de contribuição, de 8% a 11% do salário, 
limitado ao teto do INSS (R$ 5.839,45). 

de 7,5% (de salário mínimo) a 14% (até o teto do 
INSS (5.839,45). 

Cálculo da 
aposentadoria 

O cálculo é realizado sobre média aritmética simples 
das 80% maiores salários-de-contribuição a contar 
de julho de 1994. 

Renda igual a 60% da média de todos os salários de 
contribuição, assegurado o salário mínimo. Para 
cada ano que exceder o tempo mínimo o benefício 
sobe 2 pontos percentuais ao ano. Para atingir 
100% da média dos salários a mulher terá de 
contribuir por 35 anos e o homem por 40 anos. 

Carência para 
aposentadoria 

- 
 

Tempo mínimo de contribuição de 20 anos se 
homem e 15 anos se mulher. 

Invalidez Recebe 100% da média das contribuições. 

Se for acidente de trabalho, doença profissional ou 
doença do trabalho, continua recebendo o valor 
integral. Nos demais casos o benefício será 60% da 
média das contribuições, acrescido de 2 pontos 
percentuais pro ano de contribuição que exercer 20 
anos. 

Pensão por morte 
Recebe 100% do benefício que o segurado recebia, 
respeitando o teto do INSS. 

Haverá cota familiar de 50% do benefício, acrescida 
de 10% individualmente para cada dependente. A 
perda da condição de beneficiado extingue sua cota 
individual. 



 
Na nova regra geral para trabalhadores da iniciativa privada que se tornarem segurados após a reforma, 
fica garantida na Constituição somente a idade mínima. O tempo de contribuição exigido e outras 
condições serão fixados em lei. Até lá, vale uma das cinco regras transitórias:  

1ª Regra de transição: pedágio 

✓ Pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o mínimo de contribuição, que é de 35 anos 

para homens e 30 anos para mulheres; 

✓ Não depende da idade; 

✓ Pode ser usada por quem já tenha um mínimo de 28 anos de contribuição (mulher) ou 33 anos 

de contribuição (homem); 

✓ A aposentadoria segue a regra do INSS: média de 80% das maiores contribuições com aplicação 

do fator previdenciário. 

2ª Regra de transição: idade mínima com tempo de contribuição 

✓ Requisitos mínimos de idade (60 anos para homens e 57 para mulheres) e de tempo de 

contribuição (35 anos se homens e 30 anos se mulheres); 

✓ Pedágio de tempo de contribuição igual ao quanto faltar para atingir os requisitos; 

✓ Valor da aposentadoria será igual ao valor apurado na forma da lei. 

3ª Regra de transição: mais idade 

✓ Direcionada a quem tem mais idade: 60 anos se mulher e 65 anos se homem e 15 anos de 

contribuição para o homem e para a mulher, mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente 

em seis meses a cada ano para 62 anos até janeiro de 2023; 

✓ O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de todos os salários de contribuição, 

acrescido de 2% a cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.  

4ª Regra de transição: mais tempo de contribuição 

✓ Direcionada a quem tem mais tempo de contribuição, essa transição exige 56 anos de idade e 30 

anos de contribuição para a mulher; e 61 anos de idade e 35 anos de contribuição para o homem; 

✓ A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade exigida sobe gradativamente até alcançar 62 anos para 

a mulher em 2031 e 65 anos para o homem em 2027; 



 

✓ O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de todos os salários de contribuição, 

acrescido de 2% a cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.  

5ª Regra de transição: sistema de pontos 

✓ A soma exigida começa em 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Esses pontos 

são obtidos com a soma de idade e tempo de contribuição; 

✓ Mas a cada ano a soma exigida cresce um ponto até alcançar 100 pontos para a mulher (em 

2033) e 105 pontos para o homem (em 2028); 

✓ O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de todos os salários de contribuição, 

acrescido de 2% a cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição.  

Alíquota de contribuição 

A PEC aumenta o valor da contribuição e no futuro reduzirá o valor da aposentadoria/pensão, veja a tabela 
abaixo: 

 

Novos percentuais de desconto do INSS no seu salário – prevê alíquotas que variam de 7,5% a 14%, 
que a grosso modo, dá a impressão de reduzir as desigualdades, mas o que se observa é o aumento da 
alíquota que atualmente é 11%, passará para 14%. 

RGPS 

Como é hoje O que foi aprovado em 1º turno  

Faixa salarial (R$) Alíquota efetiva Faixa salarial (R$) Alíquota efetiva 

Até 1.751,81  8% até 1 salário-mínimo 7,50% 

De 1.751,82 a 2.919,72 9% 998,01 a 2.000,00 9% 

De 2.919,73 até 5.839,45 11% 
2.000,01 a 3.000,00 12% 

3.000,01 a 5.839,45 14% 

 

Pensão por morte  

Hoje a pensão por morte é a integralidade do benefício que o comerciário recebia, respeitando o teto do 
INSS. 

Com a reforma a pensão por morte poderá ser inferior a um salário mínimo, a depender do cálculo, se o 
dependente tiver outra fonte de renda formal; 



 
Se a pensão for gerada por morte de segurado do Regime Geral de Previdência Social, ela será equivalente 
a uma cota familiar de 50% desse valor mais cotas de 10% para cada dependente; 

As cotas por dependente cessarão com a perda desta qualidade e não serão reversíveis aos demais 
dependentes, que gerará uma perda da renda familiar.  

Não há transição para as regras de pensão por morte, aplicando-se aos atuais e aos futuros segurados; 

Se o comerciário tiver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da 
pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 

I - cem por cento da aposentadoria recebida pelo comerciário ou daquela a que teriam direito se fossem 
aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do INSS 
(R$ 5.839,45); e  

II - uma cota familiar de cinquenta por cento acrescida de cotas de dez pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de cem por cento, para o valor que supere o limite máximo do INSS. 

Acúmulo de benefícios 

Hoje a pensão e aposentadoria podem ser acumulados até o teto do INSS (R$ 5.839,45). 

Já com a reforma o segurado ficará com o benefício de maior valor, mais uma parcela do de menor valor, 
obedecendo a uma escadinha:  

80% se o valor for igual a um salário mínimo;  

60% do valor que exceder o mínimo, até o limite de dois;  

40% do valor que exceder de dois a três mínimos;  

20% do que exceder de três a quatro mínimos; e  

10% do valor que exceder quatro salários mínimos.  

Aposentadoria por invalidez 

Hoje a pessoa impedida de trabalhar por problema de saúde se aposenta com benefício integral. 

Com a reforma aprovada em 1º turno o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente segue a 
regra geral de 60% da média de todos os salários por 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% a 
cada ano a mais de contribuição. A regra não vale para quem só tem direito a um salário mínimo que, 
nesse caso, não há desconto. 
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