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EIXOS CENTRAIS DA REFORMA

1. Redução do Gasto Público (aumento da idade e tempo de contribuição e redução dos benefícios), 

Privatização da Previdência Pública (estímulo forçado à Previdência Privada para aumentar renda futura e 

obrigatoriedade de regimes complementares no setor público, gerenciados por empresas privadas) e Implementação 

de Sistema de Capitalização (não passou).

2. Rebaixamento de Direitos (reduz aposentadorias e pensões, BPC, auxílio-reclusão e PIS/PASEP), 

Empobrecimento da Sociedade (dificulta o acesso a benefícios previdenciários e mudança no cálculo das 

aposentadorias – 100% da média contributiva a partir de 20 anos para a maioria da população).

3. Estabelece CONFISCO de servidores públicos (poderão ser cobradas alíquotas extraordinárias por até 20 anos) 

e proíbe a criação de novos regimes próprios.



EIXOS CENTRAIS DA REFORMA

4. Desconstitucionalização da maioria das regras previdenciárias (com exceção da idade mínima, todas as 

demais regras passam para a esfera infraconstitucional, ou seja, podem ser alteradas através de leis)

5. Mantém privilégios e distorções (militares ficaram de fora da reforma, atuais políticos e aposentadorias 

acima do teto não mudam valores e sonegadores continuam ilesos – dívidas não são cobradas e isenções continuam, 

inclusive para grandes empresários e agronegócio!

6. Fratura a Seguridade Social para justificar o “déficit previdenciário” (reforma segrega contabilmente os 

orçamentos da seguridade: saúde, previdência e assistência, isolando cada uma das políticas e suas receitas/despesas. 

7. Quebra de isonomia no serviço público (regras deixam de ser universais, podendo cada ente federado 

estabelecer critérios próprios).



SERVIDORES PÚBLICOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE 

ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

Aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à 

data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não 

promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo 

regime próprio de previdência social



REFORMA INJUSTA

82,16% dos cortes da reforma incidem sobre a população de menor renda, sendo 66% para quem 

ganha até 1 salário mínimo.

Futuras pensões e BPC poderão ser pagos abaixo do salário mínimo (regra 50% + 10% = R$ 

598,80).

BPC (idoso e deficiente) só será pago às famílias que provarem renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo.

PIS/PASEP (abono salarial) cairá de 2 para 1 salário mínimo e só receberá quem comprovar 

rendimento bruto de até R$ 1.364,43. Auxílio-reclusão entra na regra de 50% + 10% para os 

segurados recebiam salário até o limite do PIS/PASEP antes da prisão.



Reforma mantém concessões aos mais ricos

Amplia isenções, anistias e moratórias sobre as receitas previdenciárias para beneficiar empresários e o 

agronegócio.

Não apresenta plano de cobrança das dívidas previdenciárias (mais de meio bilhão!) 

Destina 28% da arrecadação das contribuições do PIS/PASEP para empréstimos via BNDES para grandes 

empresários (captura do orçamento público).

Não mexe na lei de lucros e dividendos de pessoas físicas (19 mil brasileiros que ganham mais de R$ 320 

mil/mês e não pagam IR) – potencial de arrecadação de 1,2 trilhão em 10 anos!

Mantém isenções do pré-sal (1 trilhão de benefícios concedidos às petrolíferas estrangeiras). 



NOVAS ALÍQUOTAS (poderão ser alteradas por meio 

de lei)

Servidores federais:

até 1 salário mínimo, 7,5%; 

entre 1 salário mínimo e R$ 2.000,00, 9%; 

entre R$ 2.000,01 e R$ 3.000,00, 12%; 

entre R$ 3.000,01 e R$ 5.839,45, 14% (até esse patamar é aplicado também ao INSS); 

entre o teto do INSS e R$ 10.000,00, 14,5%; 

entre 10.000,01 e R$ 20.000,00, 16,5%; 

entre 20.000,01 e 39.000,00, 19%; e 

acima de R$ 39.000,01, 22%.



NOVAS ALÍQUOTAS (ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS)

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota 

inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o 

respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser 

equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas 

aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

P.S: Alíquotas válidas a partir do 4º mês de implantação da reforma.



Alíquotas para aposentados e alíquotas extraordinárias

No caso dos aposentados, a regra geral se mantém para cobrança de alíquota acima 

do teto do INSS. PORÉM, em caso de déficit no regime previdenciário, as alíquotas 

incidirão nos valores acima do salário mínimo.

Também em caso de déficit nos regimes, lei do ente público (União, Estados, DF e 

Municípios) poderá estabelecer alíquotas extraordinárias para vigorarem por até 20 

anos (CONFISCO!). O poder público é eximido da dívida!!!



ABONO PERMANÊNCIA

É assegurado aos atuais servidores federais e PODERÁ ser concedido pelos demais 

regimes próprios (Estados, DF e Municípios).

A regra para os futuros servidores (ingressos após a reforma) será de afastamento 

obrigatório no momento da aposentadoria.



PENSÃO POR MORTE

Direito adquirido para as atuais pensões (e também aposentadorias). Inclusive para quem 

recebe acima do teto, além das pensões vitalícias de militares!

Após a aprovação da reforma: cota familiar de 50% do valor da aposentadoria (calculada 

sobre 100% do período contributivo) e mais 10% por dependente até o limite de 100% para 

5 ou mais dependentes. 

Estados, DF e municípios: mantêm-se as regras atuais até a aprovação de novas legislações.



Acumulação de benefícios (aposentadoria + pensão)

Benefício de maior valor e parte do segundo, nas seguintes proporções:

benefício de até 1 salário mínimo: 80% do valor total; 

benefício de até 2 salários mínimos: 60% do valor que exceder um salário mínimo; 

benefício de até 3 salários mínimos: 40% do valor que exceder dois salários mínimos; 

benefício de 4 salários mínimos: 20% do valor que exceder três salários mínimos; e 

benefício igual ou superior a 4 salários mínimos: 10% do valor que exceder quatro salários 

mínimos.



NOVA REGRA GERAL PARA SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS 

(INCLUSIVE FUNCIONÁRIOS/AS DA EDUCAÇÃO)

62 anos de idade, se mulher e 65 anos de idade, se homem.

25 anos de contribuição (no mínimo, para ambos os sexos), desde que cumpridos 10 anos de efetivo exercício no serviço 

público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.

Composição dos proventos: média aritmética simples de 100% dos salários de contribuição recolhidos desde julho de 

1994, ou desde o início da contribuição.

Valor da remuneração: 60% da média aritmética acima discriminada, com acréscimo de 2% para cada ano que exceder o 

tempo de 20 anos de contribuição. 

Reajuste: mesmo percentual aplicado às aposentadorias do INSS.

Servidores estados, DF e municípios: valem regras atuais até a aprovação das novas.

Os/as futuros/as servidores/as só atingirão 100% da média remuneratória (até o limite do teto do INSS) com 40 anos de 

contribuição (homens e mulheres).



NOVAS REGRAS MAGISTÉRIO ED. BÁSICA (REDE 

FEDERAL)

60 anos de idade, se homem e 57 anos, se mulher; 

25 anos de contribuição, ambos os sexos

10 anos de efetivo exercício no serviço público

5 anos no cargo da aposentadoria

Remuneração e reajuste: idêntica aos demais servidores.

Os/as futuros/as professores/as só atingirão 100% da média remuneratória (até o limite do teto do INSS) com 40 anos 

de contribuição (homens e mulheres).

Servidores estados, DF e municípios: valem regras atuais até a aprovação das novas.



NOVA REGRA GERAL INSS (ingressos após a reforma)

62 anos de idade, se mulher e 65 anos de idade, se homem. 

15 anos de contribuição, se mulher e 20 anos de contribuição, se homem.

Remuneração: aplicação da regra de 60% da média aritmética para 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% a 

cada ano posterior de efetivo trabalho/contribuição. As mulheres atingirão 100% da media aos 35 anos de 

contribuição.

Reajuste: mediante lei federal.



NOVA REGRA INSS (MAGISTÉRIO)

57 anos de idade, se mulher e 60 anos de idade, se homem

25 anos de contribuição, ambos os sexos 

Remuneração e reajuste idênticos aos demais segurados.



1ª REGRA TRANSIÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS (INCLUSIVE FUNCIONÁRIOS/AS)

56 anos de idade, se mulher e 61 anos de idade, se homem.

30 anos de contribuição, se mulher e 35 anos de contribuição, se homem.

20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos do cargo em que ocorrer a aposentadoria.

Somatório da idade e do tempo de contribuição igual a 86 pontos, se mulher e 96 pontos, se homem.

A partir de 1º.01.2022, a idade mínima será elevada para 57 anos (mulheres) e 62 anos, homens.

A partir de 1º.01.2020 a pontuação (pedágio: idade + tempo de contribuição) será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite 

de 100 pontos, se mulher, e 105 pontos, se homem.

Remuneração e reajuste: integralidade e paridade para os ingressos até 31.12.2003 e média remuneratória da regra geral (60% da 

média total em 20 anos de contribuição, acrescida de 2% para cada ano extra) aos demais servidores ingressos a partir de 1º.01.2004.

MAGISTÉRIO em efetivo exercício no nível básico (rede federal): redução em 5 anos nos critérios de idade, tempo de contribuição 

e pedágio, mantendo-se idênticos os critérios de remuneração e reajuste.



2ª REGRA DE TRANSIÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS (INCLUSIVE FUNCIONÁRIOS/AS)

57 anos de idade, se mulher e 60 anos, se homem.

30 anos de contribuição, se mulher e 35 anos de contribuição, se homem.

20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos do cargo em que ocorrer a aposentadoria.

Pedágio 100% sobre tempo que resta para a aposentadoria na data de aprovação da reforma.

Remuneração, integralidade e paridade: idem à 1ª regra de transição.

MAGISTÉRIO em efetivo exercício no nível básico (rede federal): redução de 5 anos na idade e no tempo de 

contribuição, mantendo-se idênticos os critérios de remuneração e reajuste.


