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Por que a Reforma da
Previdência é
necessária?
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O desequilíbrio fiscal é um dos principais problemas
a ser resolvido pelo governo
Resultado Fiscal do Governo Federal (% PIB)
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 Desde 2014 o Governo
Federal não apresenta
resultado primário
positivo.
 Em 2019, a meta de
resultado primário é
de -R$139 bilhões
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Fonte: Tesouro Nacional e BCB. Elaboração: Departamento de Economia Competitividade e
3
Tecnologia /FIESP

A previdência é uma questão central do desequilíbrio
fiscal: gasto elevado e crescente
Distribuição das despesas primárias do Governo
Federal, 2018
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Fonte: Tesouro Nacional e anexo da LOA 2018. Elaboração: Departamento
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E tem contribuído significativamente para nosso déficit
atual
Resultado da Previdência e do Tesouro Nacional
(R$ bilhões de dez/2017)
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A dinâmica da dívida pública brasileira é insustentável sem reformas
fiscais
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Elaboração: Departamento de Economia,
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dez/18

dez/17

dez/16

dez/15

dez/14

dez/13

dez/12

dez/11

dez/10

dez/09

dez/08

dez/07

dez/06

40,0

6

• Hoje a previdência do setor privado (RGPS) e do setor público federal
representam 54% de toda a arrecadação do governo federal.
• Sem Reforma da Previdência, em 15 anos toda a receita do governo federal
estará comprometida com gastos previdenciários.
• A Reforma da Previdência é fundamental para redução do risco de insolvência
pública e para o aumento da confiança na economia.

A contenção da trajetória de crescimento dos gastos previdenciários
terá como resultado positivo uma menor pressão futura na dívida
pública, o que resultará em menores taxas de juros e maior potencial
de crescimento econômico.
7

E quais os principais
problemas da Previdência
atual?
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O Brasil é um país jovem com gastos
previdenciários elevados
Gasto previdenciário (% PIB)
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E está envelhecendo rapidamente
População com 65 anos ou mais
(% da população total)

Em 2060, 1 em cada 4
brasileiros terá mais de 65 anos.
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Elaboração: Departamento de Economia,
Competitividade e Tecnologia/FIESP.
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Ausência de idade mínima permite aposentadorias precoces
Idade média de aposentadoria
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Aposentadoria por tempo de serviço só existe em outros doze países, entre eles, Irã,
Iraque, Síria, Argélia, Turquia, Eslováquia, Nigéria e Egito¹.
Fonte: Tábuas Completas de Mortalidade – IBGE; “Pensions at a Elaboração: Departamento de Economia,
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Competitividade e Tecnologia/FIESP.
glance” – OCDE, 2017. ¹ “Desafios da Nação” – IPEA, 2018.

E expectativa de vida crescente faz com que o
benefício dure por mais tempo
Expectativa de sobrevida aos 65 anos

Os brasileiros que hoje
completam 65 anos não
morrerão antes dos 80
anos, em média. Essa
expectativa de sobrevida
tem aumentado nos
últimos anos.
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Mulheres

20,1
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Ambos os
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16,9

Tábua 2000

14,3
18,7

Tábua 2017

Fonte: Tábuas Completas de Mortalidade – IBGE;
“Pensions at a glance” – OCDE, 2017.

 Isso significa que os
aposentados receberão
os benefícios por cada
vez mais tempo!
Elaboração: Departamento de Economia,
Competitividade e Tecnologia/FIESP.00
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As aposentadorias dos servidores (RPPS) também precisam
de ajuste. A forma como é hoje amplia a desigualdade.

RGPS
RPPS
União
Civis
Militares
Estados
Municípios

Inativos / Beneficiários

Resultado Financeiro¹ em
2017

27.727.250
3.982.438
1.118.828
737.472
381.356
2.174.073²
689.537²

-182.450,0
-178.326,4
-86.348,9
-45.244,5
-37.684,1
-93.421,1
1.443,7

Déficit por inativo/beneficiário

R$ 6.580,17
R$ 44.778,20

x 11,7

* Dados de 2017.

 O déficit dos RPPS foi praticamente igual ao do RGPS em 2017.
 O déficit por beneficiário dos RPPS da União é 11,7 vezes maior do que o do RGPS.
¹ Em R$ milhões.

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência
Social – 2017; e Tesouro Nacional.
² Estimativa com base nos valores de 2016.

Elaboração: Departamento de Economia,
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O valor médio de aposentadoria do setor público federal é
superior ao setor privado em todas as esferas do governo
Remuneração média dos aposentados em 2017
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Fonte: AEPS – 2017- Suplemento Previdência do Servidor Público.

Ministério Público

Elaboração: Departamento de Economia,
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A situação dos RPPS dos Estados e Distrito Federal tem se
agravado nos últimos anos
Resultado do RPPS nos Estados e Distrito Federal
(em R$ bilhões correntes)

Resultado do RPPS nos Estados e Distrito Federal
(em % PIB)
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – 2017.

Elaboração: Departamento de Economia,
Competitividade e Tecnologia/FIESP.
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O sistema rural é desequilibrado
Estoque de Beneficiários

Resultado Previdenciário

Em milhões

Em R$ bilhões

9,5
31%

20,7
69%

-113,8
-58%

Urbano

-81,4
-42%

Apesar de concentrar apenas 31% dos
beneficiários, foi responsável por 58% do
déficit do RGPS em 2018.

Rural

Receitas, Despesas e Resultado do sistema rural (% PIB)
2,0%

As receitas do sistema rural são
baixas: por volta de 0,1% do PIB.
Por outro lado, as despesas foram
de 1,85% do PIB em 2018.

1,8%
1,7%

1,5%

Receitas

1,0%

Despesas

1,0%
0,5%

0,1%

Déficit

0,0%

Fonte: Resultado do Regime Geral de Previdência
Social - 2018; Tesouro Nacional; e IBGE.

Elaboração: Departamento de Economia,
Competitividade e Tecnologia/FIESP.
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As regras para a concessão de pensão são brandas, além
de permitirem o acúmulo de benefícios
País

Contribuição

Outros Requisitos

Valor

Brasil

Mínimo 18
contribuições
mensais

Viúva: 2 anos de casamento
ou união estável.

100% com filhos
100% sem filhos

Morte por acidente ou
doença.
Beneficiário com pelo menos
52 anos.
Apenas se casado ou
divorciado sem novo
casamento.

52% da aposentadoria
72% se tiver criança

Espanha

Mínimo 15 anos

França

Mínimo 5 anos

Suécia

Mínimo 5 anos

Reino Unido

Mínimo 5 anos

7%, ou 1,87 milhões de
beneficiários, acumulavam a
aposentadoria com outros
benefícios em 2017.

54% da aposentadoria

55% da aposentadoria: 10
meses.
*12 meses adicionais se filhos
Viúvas até 65 anos.
entre 13 e 18 anos.
*Se filho < 12 anos, até atingir
esta idade.
Pagamento único de 3500 libras.
Viúvas grávidas ou com filhos
*145 libras por semana se 55
menores.
anos ou mais.

Ainda, segundo o IPEA¹, mais de
70% dos que acumulam
benefícios estão entre os 30%
mais ricos da população.

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - 2017;
Paulo Tafner – IPEA; ¹ “Desafios da Nação” – IPEA, 2018.

Elaboração: Departamento de Economia,
Competitividade e Tecnologia/FIESP.
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Principais pontos da
Reforma
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Economia esperada pela Reforma da Previdência

*

Fonte: Ministério da Economia; *Governo enviou projeto de lei dia 21/março estimando redução de despesa19
com previdência militar em R$97,3 bilhões e gasto com estruturação de carreira de R$ 86,85 bilhões

Idade mínima:

65 anos

62 anos

Tempo mínimo de contribuição: 20 anos

Hoje não é exigida
idade mínima.
Somente quem se
aposenta por idade
precisa ter 65 anos
idade e 15 de
contribuição .

Mudança no cálculo do valor da aposentadoria: Quem se aposentar
com 20 anos de contribuição recebe 60% do valor. E a cada ano adicional de
contribuição aumenta dois pontos percentuais no valor. A integralidade é
obtida com 40 anos de contribuição.

Mudança nas alíquotas: mais progressiva – quem ganha mais paga mais,
especialmente no setor público.

Reforma abrange União, Estados e municípios e também Legislativo.
Fonte: Ministério da Economia – PEC 6/2019
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Transição curta, quem já está no sistema terá 3 opções para se aposentar por
tempo de contribuição:

Regra de pontos (86 M e 96H) até atingir 100 M e 105 H .
Regra de idade mínima crescente (56 anos M e 61 H) até atingir idade mínima geral.
Pedágio de 50% para quem falta 2 anos para aposentar.

Pensões: mudança regra de valor do benefício e torna mais restritivo a
possibilidade de acúmulo de pensão.

Regime Rural: idade mínima de 60 anos (H e M) e exigência de contribuição
de no mínimo R$ 600/ano por família dos segurados especiais (safristas).

BPC (Benefício de prestação continuada): pessoas entre 60 e 70 anos com

renda per capita inferior a 1 SM receberão R$ 400/mês. Acima de 70 anos receberá 1
SM por mês.
Fonte: Ministério da Economia – PEC 6/2019
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Outros destaques:
Possibilidade de regime de Capitalização (será detalhado por Lei
Complementar)
Mudança na regra de abono salarial: limita o pagamento de abono
a quem recebe 1 Salario Mínimo (hoje é até 2)
Mudanças no FGTS: empresas deixam de recolher FGTS de
aposentados e param de pagar multa de 40% do FGTS caso
demitam um aposentado.

Fonte: Ministério da Economia – PEC 6/2019
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Detalhes
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Comparativo de regras para Previdência
Regra Atual

Economia estimada
em 10 anos (2020 a
2030)

Emenda Aglutinativa Global
à PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Economia de R$ 1.072,4
Aproximadamente R$
Aproximadamente R$ 480
bilhão sem militares e de R$ 600 bilhões a mais de
bilhões
1.164,7 com militares
economia

Tem Projeto de Lei
Pronto?

Sim

Sim

Não

Não

Sim. Projeto de Lei
Complementar irá definir
parâmetros.

Desvincula do Salário
Não
Mínimo?

Não

Não

Deixa de existir. A regra de
transição ajustará quem teria
direito a se aposentar por
essa regra.

Deixa de existir. A regra de
transição ajustará quem teria
direito a se aposentar por
essa regra.

Cria capitalização?

Aposentadoria por
tempo de
contribuição

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Exigência de 35 anos de
contribuição para homens e
30 anos de contribuição
para mulheres, sem idade
mínima.

-

-
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Regra Atual

Idade mínima de
aposentadoria

Emenda Aglutinativa Global
à PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Hoje essa regra só existe
Passa a existir idade
para aposentadoria por
mínima para todos
idade

Passa a existir idade
mínima para todos

Homens: 65 anos

Homens: 65 anos

Homens: 65 anos

Mulheres: 60 anos

Mulheres: 62 anos

Mulheres: 62 anos

15 anos de contribuição
Tempo mínimo de
mínima para ambos
contribuição no RGPS
sexos.

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

-

Idades mínimas vinculadas Idades mínimas vinculadas
a fórmulas que a corrijam a fórmulas que a corrijam
automaticamente com
automaticamente com
mudanças na expectativa mudanças na expectativa
de vida.
de vida.
Mantém 15 anos de
Aumenta em 5 anos o
20 anos de contribuição
contribuição mínima para
tempo de contribuição
mínima para ambos sexos.
ambos (igual regra atual).
mínima.
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Regra Atual

Emenda Aglutinativa Global à
PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Atualmente tem 3 alíquotas,
Não entrou na Reforma.
de acordo com salário:

Muda forma de cálculo da
Cria alíquota menor e
alíquota (se assemelha ao IR),
torna a tabela mais
com criação de 1 alíquota
progressiva.
menor:

Até R$ 1.751,81 alíquota de
8%

Até 1SM: contribuição de 7,5%,
alíquota efetiva de 7,5%

Entre R$ 1.751,82 e R$

Alíquota de
2.919,72 alíquota de 9%
contribuição do RGPS
De R$ 2.919,72 até R$
5.839,45 alíquota de 11%

Valor entre R$ 998 e R$ 2.000,
contribuição de 9%, gerando
alíquota efetiva de 7,5% a
8,25%.
Valor entre R$ 2.000,01 e R$
3.000, contribuição de 12%,
gerando alíquota efetiva de
8,25 a 9,5%.
Valor entre R$ 3.000,01 e R$
5.839,45, contribuição de 14%,
gerando alíquota efetiva de 9,5
a 11,68%.
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Regra Atual

Regra de transição

Emenda Aglutinativa
Global à PEC 287/2016 (PEC + Substitutivo +
emendas) - 22/11/2017

Proposta do Governo Bolsonaro
(PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Terá 3 Regras de Transição: 1ª
Regra) Considera um somatório de
idade mais tempo de contribuição de 86
pontos para Mulheres e 96 pontos para
Pedágio de 30% sobre o Homens, para permitir que se aposente Regra de transição mais
dura;
tempo que falta para a
antes da idade mínima. >Aumento de 1
aposentadoria pelas regras ponto a cada ano, a partir de 2020, até
atuais (35 anos para
atingir 105 pontos se Homens e 100
homens e 30 anos para
pontos se Mulheres.
mulheres), respeitando a
idade mínima de 55 anos 2ª Regra) Idades mínimas de 56 anos
para homens e 53 anos
se mulher e 61 anos se homem em
para mulheres. >Aumento 2019 para se aposentar por tempo de
de 1 ano a cada dois anos contribuição. Essa idade aumenta em 6
para a mulher e para o
meses a cada ano a partir de 2020, até
homem, a partir de
atingir 65 se H e 62 se mulher.
01/01/2020.
3ª Regra) Quem está a 2 anos de
completar o tempo mínimo de
contribuição (35H e 30M) poderá optar
pela aposentadoria sem idade mínima
pagando pedágio de 50% sobre tempo
faltante.
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Regra Atual

Emenda Aglutinativa Global à
PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro
X Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Valor do benefício: 60% da média Valor do benefício: 60% da média
salarial se tiver no mínimo 15 anos salarial se tiver no mínimo 20
contribuição, somado a:
anos contribuição, somado a:
(+) 1,0 p.p. por ano se contribuir 10 (+) 2,0 p.p. por ano de
anos além dos15 anos
contribuição que exceder além
obrigatórios.
dos 20 anos obrigatórios.
Aplica-se o fator
(+) 1,5 p.p. por ano se contribuir
previdenciário nas entre 10 e 15 anos além dos 15
Fórmula de cálculo do
aposentadorias por anos obrigatórios.
tempo de contribuição.
benefício
Nas aposentadorias por (+) 2,0p.p. por ano, se contribuir
idade garante-se 1 SM. entre 15 e 20 anos além dos 15
anos obrigatórios.

TRANSIÇÃO: tempo de
transição

A média salarial será
menor para quem está
próximo do tempo
mínimo de
contribuição.

(+) 2,5 p.p. por ano, se contribuir
entre 20 e 25 anos além dos 25
obrigatórios.
A integralidade da média salarial é A integralidade da média salarial
reposta com 40 anos de
é reposta com 40 anos de
contribuição.
contribuição.
10 anos (Homens) e 15 anos
19 anos
(mulheres) na regra de transição Transição mais curta.
por pontos.
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Regra Atual

Emenda Aglutinativa Global
à PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Não entrou na Reforma
Idade mínima: 60 anos para (mantém idade mínima de 60
homens e 55 para mulheres e anos para homens e 55 para
comprovação de 15 anos de mulheres e sem exigência de
atividade rural
contribuição ao RGPS pelos
segurados especiais).

Idade mínima 60 anos para
homens e mulheres.
Exigência de 20 anos de
contribuição.

Não tem contribuição dos
segurados especiais
(safristas).

Define que o valor de
contribuição mínima anual Deixa de existir apenas
sobre a produção dos
comprovação da
segurados especiais (safristas) atividade rural e passa a
deve ser de R$ 600,00 pelo
exigir que a contribuição
grupo familiar até que se
anual sobre a produção
defina lei sobre assunto. Essa conte como tempo de
contribuição irá contar para os contribuição dos
20 anos mínimos exigidos de safristas.
tempo de contribuição.

Aposentadoria Rural

-

Torna a idade mínima 5
anos maior para as
mulheres.
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Regra Atual

Pensão: regra para Valor igual a 100% do
benefício, respeitando
valor do benefício teto do RGPS.

Pensões: acúmulo
de benefícios

Emenda Aglutinativa Global à PEC
287/2016 - (PEC + Substitutivo +
emendas) - 22/11/2017
Valor igual a 50% do valor do
benefício somado a 10 p.p. por
dependente, somando no máximo
100%. O valor máximo está sujeito ao
teto do RGPS; Cotas individuais
cessarão com a perda de condição de
dependente.

Possibilita acumulo de
pensão por morte e
aposentadoria ou de
Proíbe o acumulo de duas pensões
duas pensões dessa
por morte, mas permite que o
modalidade sem limite indivíduo receba a pensão e a
de valor. Há apenas uma aposentadoria nos casos em que os
regra de validade de
dois benefícios, somados, não
tempo do beneficio de
excederem dois salários mínimos.
acordo com idade da
viuva (o).

Proposta do Governo Bolsonaro
(PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que estava
pronto no Congresso)

Valor igual a 60% do valor do benefício
somado a 10 p.p. por dependente,
somando no máximo 100%. O valor
Valor do benefício ficou 10%
máximo está sujeito ao teto do RGPS; maior.
Cotas individuais cessarão com a
perda de condição de dependente.
Proíbe o acumulo de duas pensões por
morte no RGPS, ou de 2
aposentadorias no RGPS. Poderá
Diferença está na utilização
acumular pensão por morte do RGPS
de faixas para acumulo de
com aposentadoria no RGPS, do
beneficio. É uma medida
RPPS ou de atividade militares e com
positiva, que deixa beneficio
pensão por morte do RPPS ou de
maiores para quem ganha
atividades militares. No caso de
menos.
recebimento de 2 benefícios, garante
o valor integral do maior e uma
parte do 2º beneficio
Valor do 2º beneficio será: até 1 piso
previdenciário: 80% do valor; somado
a 60% do valor entre 1 e 2 pisos;
somado a 40%; entre 2 e 3 pisos e
somado a 20% entre 3 pisos até o
limite de 4. O valor acima de 4SM não
compõe calculo do beneficio. No limite
está estipulando 2 SM como teto.
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Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Iguala idade mínima dos
Não.
servidores e setor privado?

Sim, para servidores da União.

Idade mínima de 60 para
homens e de 55 para
mulheres; tempo mínimo de
contribuição em 30 anos Mulher
e 35 anos Homem; e 10 anos de
exercício no serviço púbico e 5
RPPS (Servidores da União) anos no cargo. Se aposentar por
idade (60/65) só exige tempo
mínimo de 10 anos serviço
público e 5 anos no cargo.

Idade mínima: 65 anos para
homens e 62 para mulheres
Estabelece idade mínima 65
(União, Estados e Municípios),
anos para homens e de 62 anos
com tempo mínimo de
para mulheres, com tempo
Amplia regra para estados
contribuição em 25 anos e 10
mínimo de contribuição em 25
e municípios
anos de exercício no serviço
anos e 10 anos de exercício no
púbico e 5 anos no cargo. (Tem
serviço púbico.
que cumprir todos esses
requisitos cumulativamente)

Regra de pensão permite
acumulos. Tem diferença por
cada caso.

Iguala regras de pensão às do
RGPS.

Ingressos até 2003 tem alíquota
de 11% sobre todo salário.
Ingressos a partir de 2003 tem Fora da Reforma.
Alíquota contribuição dos alíquota de 11% até o teto do
servidores
RGPS.

Sim, para servidores da União,
Estados e Municípios.

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)
Amplia a regra para
estados e municípios

Iguala regras de pensão às do
RGPS (inclusive acumulo de
beneficio)
Unifica alíquota do RGPS e do
RPPS, criando alíquotas
progressivas para maiores
salários que fariam com que a
alíquota efetiva variasse de 7,5%
até mais de 16,79% para quem
ganha acima de R$ 39 mil;

Impacto arrecadatório
maior por criar alíquotas
maiores para salários
elevados.

Possibilita alíquota extra em caso
de déficit atuarial no RPPS
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Beneficio valido para
deficientes com renda familiar
inferior a 1/4 SM

BPC (Loas)

Benefício valido para pessoas
com idade mínima de 65 anos Fora da Reforma.
para homens e mulheres e
renda familiar inferior a 1/4 SM

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Diferença: Bolsonaro X
Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)

Benefício de 1 SM para
deficientes com renda familiar Amplia em 5 anos a
idade mínima exigida
até 1/4 do SM.
para os idosos, criando
um valor fixo para quem
Benefício de R$ 400 para
está entre 60 e 70 anos.
pessoas a partir de 60 anos
com renda familiar de até 1/4
do SM
Benefício de 1 SM para
pessoas com mais de 70 anos
e com renda familiar de até 1/4
do SM

Valor mínimo de 1 SM

Torna mais rígido a regra de
miserabilidade: além de ter
renda per capita <1/4 do SM, o
patrimônio familiar não pode
ultrapassar R$ 98 mil

Abono Salarial

-

-

Restrição de pagamento para
quem ganha até 1 Salario
Não continha essa
Minimo (Hoje é para quem
proposta anteriormente.
ganha até 2)
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•
•

Forças Armadas

•

Tempo mínimo de
atividade de 30 anos;
Alíquota de contribuição
de 7,5% sobre militares
da ativa e inativos. Não
incide sobre pensões

Tem regras diferentes
para professores e
Sim
policiais?

Professores

Emenda Aglutinativa Global
à PEC 287/2016 - (PEC +
Substitutivo + emendas) 22/11/2017

Mulher se aposenta com
25 anos de contribuição e
homem com 30 anos de
contribuição, comprovado
exclusivamente tempo de
magistério na educação
infantil, fundamental e
médio.

•
Fora da Reforma.

•

Sim

Diferença: Bolsonaro
Proposta do Governo
X Aglutinativa (o que
Bolsonaro (PEC 9/2018)
estava pronto no
Congresso)
Aumenta em 5 anos o
Aumenta tempo mínimo de
tempo de contribuição
atividade para 35 anos.
mínima e aumenta
Alíquota de contribuição de
alíquota da
10,5%, que incidirá sobre
contribuição. Muda
pensões também.
regras de definição de
Regra de transição: pedágio
dependentes, além de
de 17% do tempo que falta
incluir alíquota.
para atingir tempo serviço

Sim

Idade mínima de 60 anos para
Idade mínima de 60 anos
homens e mulheres e 30 anos
para homens e mulheres,
de contribuição. No RPPS
com tempo de transição de exige-se também 10 anos de
10 anos para atingir idade
serviço público e 5 na função
Aumenta em 5 anos o
mínima para professores que que aposentou. A transição
tempo de contribuição
comprovem exclusivamente considera redução de 5 pontos
mínima.
tempo de exercício efetivo
na pontuação exigida para os
nas funções de magistério na demais, sendo a partida 81
educação infantil e no ensino pontos para mulheres e 91 p/
fundamental e médio.
homens, até o limite de 100
pontos para ambos sexos.
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Policiais militares e
bombeiros

Policiais civis,
federais e agentes
penitenciários

Legislativo

Emenda Aglutinativa
Global à PEC 287/2016 (PEC + Substitutivo +
emendas) - 22/11/2017

Fora da Reforma.
Mulher se aposenta com
25 anos de contribuição e
homem com 30 anos de
contribuição, sem idade
Fora da Reforma.
mínima.

60 anos de idade mínima
Idade mínima igual ao
para homens e mulheres;
RGPS vale para novos
35 anos de contribuição.
eleitos. Regra de transição
Recebe 1/35 do salario
será definida em Lei
para cada ano de
posterior.
parlamentar.

Proposta do Governo
Bolsonaro (PEC 9/2018)

Fora da reforma.

Diferença: Bolsonaro
X Aglutinativa (o que
estava pronto no
Congresso)
Indicou-se que terão as
mesmas regras que as
Forças Armadas.

Idade mínima de 55 anos
para homens e mulheres,
Coloca idade mínima e
tempo de contrbuição de 30
a necessidade de
anos se homem e 25 se
tempo de exercício.
mulher e tempo de exercício
de 20 homem e 15 mulher.
Novos eleitos estarão
automaticamente no RGPS.
Os regimes atuais serão
Muda as regras para
extintos. Regra de
os deputados e
transição será um pedágio senadores atuais.
de 30% do tempo de
contribuição faltante.
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A multa de 40% do FGTS
Desoneração Multa para demissão sem justa
de 40% do FGTS
causa é paga a todos
trabalhadores

BNDES

40% da arrecadação do
PIS/PASEP depois da
incidência da DRU é
destinado ao BNDES.

Emenda Aglutinativa
Global à PEC 287/2016 (PEC + Substitutivo +
emendas) - 22/11/2017

Diferença: Bolsonaro
Proposta do Governo
X Aglutinativa (o que
Bolsonaro (PEC 9/2018)
estava pronto no
Congresso)

-

Retira a obrigatoriedade da
multa de 40% do FGTS
Não continha essa
quando o empregado já se proposta
encontrar aposentado pela anteriormente.
Previdência Social

-

Reduz para 28% a
Haverá uma redução
destinação das receitas do de 12% do recurso
PIS/PASEP para o BNDES. destinado ao BNDES
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Etapas da tramitação*:
Fevereiro:
Entregue à
Câmara dos
Deputados

Comissão
de
Constituição
e Justiça
Prazo de 5 sessões

Segue para
o Senado
Federal

Comissão
de
Constituição
e Justiça

Comissão
Especial
(fase que são
apresentadas as
emendas)

Votação em 2
turnos na
Câmara dos
Deputados
(3/5 +1)

Prazo de 40 sessões
para votar um parecer

Votação em 2
turnos no
Senado

Se houver
alteração, volta
para analise da
Câmara. Senão,
ocorre
promulgação

*Resumo simplificado das etapas que uma proposta de emenda
constitucional deve passar.
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