Reforma da Previdência
O que muda para o Empregado?

A Proposta de Emenda à Constituição 6/2019 (Reforma da Previdência)
apresentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, traz profundas
mudanças para a Previdência Social no Brasil, com grandes alterações
nos direitos de aposentadoria, pensão por morte, valor do benefício
dentre outros, dos quais destacaremos as principais mudanças que
afetam os trabalhadores no comércio e serviços:

Aposentadoria – Acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição que
atualmente é de:
30 anos, com incidência do Fator Previdenciário no cálculo do valor da
aposentadoria, se não completar 86 pontos (soma da idade mais
tempo de contribuição) e
35 anos, com incidência do Fator Previdenciário no cálculo do valor da
aposentadoria, se não completar 96 pontos.

Aposentadoria e Pensão por Morte
As regras para permanecem as mesmas para os que já
recebem benefício ou já cumpriram os requisitos.
Respeito ao Direito Adquirido.

Aposentadoria por Idade – Aumenta a idade mínima de aposentadoria com o
acréscimo de carência de pelo menos 20 anos de contribuição, cujo requisito
poderá ser aumentado sempre que houver aumento da expectativa de vida.

Regras de Transição
Regras permanentes até que Lei Complementar altere
esses requisitos.

Regras de transição 1: Pedágio

Tempo de contribuição + Pedágio 50% + pontos 86/96 que será a cada
2 anos gradativamente aumentada.

Regras de transição 1: Assegura o direito à aposentadoria por tempo de contribuição ao
segurado que até a data de promulgação desta Emenda à Constituição preencher
cumulativamente, se mulher com 28 anos de contribuição, se homem 33 anos, acrescido
de um pedágio de 50% sobre o tempo faltante (30 mulher e 35 homem), com incidência
do Fator Previdenciário no cálculo de benefício:

Regras de transição 1: Exemplo – Mulher com 29 anos de contribuição, faltando
12 meses para se aposentar, pela regra atual, pagará um pedágio de 50% do
tempo que falta para completar 30 anos de contribuição, ou seja trabalhará
mais 6 meses, totalizando 18 meses , sendo aplicado o fator previdenciário no
cálculo do valor da aposentadoria se ela não somar 86 pontos (soma de idade +
tempo de contribuição).

Regras de transição 2: Tempo

de contribuição + Idade

56 anos de idade
61 anos de idade
Tempo de Contribuição + idade, a qual a cada 2 anos será
gradativamente aumentada.

Regras de transição 2: Assegura o direito à aposentadoria por tempo de
contribuição ao segurado que até a data de promulgação desta Emenda à
Constituição quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Regras de transição 2: Tempo

de contribuição + Idade

■ Aumenta 6 meses a cada ano até 2031 - para as mulheres (até chegar a 62
anos) e até 2029 para os homens (até chegar aos 65 anos)
■ A idade vai aumentar ainda mais conforme aumento da expectativa de
sobrevida

Regras de transição 3: Tempo

de contribuição + Pontos

Tempo de contribuição + pontos 86/96 que será a cada 2 anos
gradativamente aumentada.

Regras de transição 3: Tempo

de contribuição + Pontos

Aumenta um ponto a cada ano até 2033.
Por exemplo - em 2020 será de 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o
homem.
Até chegar a 100/105 pontos em 2033
Por exemplo - mulher 60+40 e homem 65+40
– Poderá aumentar ainda mais conforme seja elevada a expectativa de vida.

Regras de transição 3: Assegura o direito à aposentadoria por tempo de contribuição ao
segurado que até a data de promulgação desta Emenda à Constituição o preencher
cumulativamente, os seguintes requisitos:

Pergunto se pode piorar ainda mais
o impacto aos empregados?
É claro que sim! Como?
Com a alteração da fórmula do
cálculo do benefício, veja como:

Cálculo do benefício

diminuirá

o

valor

– A proposta
do
benefício.

Hoje – o cálculo é realizado sobre média
aritmética simples das 80% maiores salários-decontribuição a contar de julho de 1994.

Já a PEC fixa que o cálculo será de 60% da média
aritmética simples de todos salários de contribuição de
sua vida laborativa acrescido de adicional de 2% por ano
de contribuição que exceder 20 anos de contribuição e
dependendo dos requisitos com incidência do fator
previdenciário (86/96).

Contribuição – Afeta principalmente o trabalhador por contrato
intermitente e os avulsos.

O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição da
contribuição previdenciária cujo valor seja igual ou superior à
contribuição mínima mensal exigida para sua categoria (Piso ou na
ausência Salário mínimo).

Contribuição – Complementação
O segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês
receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição,
deverá:
I. complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido,
hipótese em que poderá utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de
contribuição de uma competência em outra; ou
II. agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências
(diversos empregadores), para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.
Se não houver a complementação não conta o mês como tempo de contribuição para fins
de carência e contagem de tempo.

Alíquota de Contribuição Previdenciária
Aumenta o valor da contribuição e no futuro reduzirá o valor da
aposentadoria/pensão

Novo percentuais de desconto do INSS no seu salário –prevê alíquotas que variam de 7,5% a 11,68%,
que a grosso modo, dá a impressão em reduzir desigualdades, mas o que se observa é o aumento da
alíquota que atualmente é 8%, passará para 8,25% e de 11% para 11,68%.
RGPS
Hoje

Faixa salarial (R$)
Até 1.751,81

Proposta

Novo percentuais de desconto do INSS no seu salário –prevê alíquotas que variam de 7,5% a 11,68%, que a
grosso modo, dá a impressão em reduzir desigualdades, mas o que se observa é o aumento da alíquota que
atualmente é 8%, passará para 8,25% e de 11% para 11,68%.
RGPS
Hoje
Proposta
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
7,5% a 8,25%
2.000,01 a 3.000,00
8,25% a 9,5%
De 2.919,73 até 8.839,45
11%
3.001,01 a 5.839,45
9,5% a 11,68%

De 1.751,82 a 2.919,72

De 2.919,73 até 8.839,45

Alíquota efetiva

Faixa salarial (R$)

Alíquota efetiva

8%

até 1 salário-mínimo

7,50%

9%

998,01 a 2.000,00

7,5% a 8,25%

2.000,01 a 3.000,00

8,25% a 9,5%

3.001,01 a 5.839,45

9,5% a 11,68%

11%

Proposta extermina com a

Aposentadoria Especial

Como é hoje
– Sem idade mínima
– Aposentadoria com tempo de
contribuição de:
15, 20 ou 25 anos
– Exposição a agentes agressivos
prejudiciais à saúde ou à integridade física

Como será com a PEC
– Lei Complementar fixará critérios de
idade mínima e tempo de contribuição
– Efetiva exposição aos agentes Nocivos
– Veda enquadramento por categoria
profissional e por periculosidade
– Conversão só será permitida até a
promulgação da Emenda à Constituição, de
tempo especial para fins de aposentadoria.

Regras de Transição
Aposentadoria Especial
Regras permanentes até que Lei Complementar altere esses requisitos.

Regra por Pontos
15 anos – 66 pontos
20 anos – 76 pontos
25 anos – 86 pontos

Regra por Idade
15 anos tempo – 55 idade
20 anos tempo – 58 idade
25 anos tempo – 60 idade

Idades a serem alteradas quando aumentar
A partir de 2020:
a expectativa de sobrevida
- Aumenta 1 ponto por ano até atingir,
respectivamente:
15 anos – 89 pontos
20 anos – 93 pontos
25 anos – 99 pontos
Valor da Aposentadoria: Hoje é de 100% da média aritmética simples e passa 60% + 2% a
cada ano além dos 20 anos.

Proposta acaba com a

Aposentadoria da Pessoa
com Deficiência

Como é hoje

Como será com a PEC

– Sem idade mínima

– Lei Complementar fixará critérios de
idade mínima e tempo de contribuição.
Tempo de contribuição:
– 35 anos – leve
– 25 anos – moderada
– 20 anos – grave

Tempo de contribuição:
– 20/25 anos – grave
– 24/29 – moderada
– 28/33 – leve

Omissa quanto à aposentadoria por idade
da pessoa com deficiência

Pensão por morte

Como é hoje

Como será com a PEC

Tem direito os dependentes do segurado ou
segurada, como: Cônjuge, companheiro, filhos, e
menor sob guarda judicial. Na ausências desses:
Pai/Mãe e irmão incapaz ou menor de 21 anos
de idade.

Lei fixará a caracterização dos dependentes e
requisitos para receber a pensão.
O menor sob guarda deixa de ser
dependente

Valor da Pensão: 100% da média aritmética Valor da Pensão: 50% do valor da aposentadoria
simples dos maiores salários de contribuição que o segurado recebia ou teria direito + 10%
correspondentes a 80% do período contributivo para cada dependente até 100% do teto do INSS
do segurado calculado desde julho/1994.
Piso – R$ 998,00 - Teto – R$ 5.839,45
Cessam as cotas quando o dependente completa
21 anos de idade e essa cota não retorna aos
demais dependentes.

Anteriormente a MP 664 de 2014, a pensão por morte era vitalícia.
A partir de 30/12/2014, data da edição da MP 664, passou a ser temporária e
somente vitalícia se o dependente cônjuge ou companheiro (a) contar com a
seguinte expectativa de sobrevida:
Expectativa de sobrevida à idade do
cônjuge/companheiro (a) em anos (E (X))

Tempo que receberá a pensão por morte

55 < E (x))

3 anos

50 < E (x)) ≤ 55

6 anos

45 < E (x)) ≤ 50

9 anos

40 < E (x)) ≤ 45

12 anos

35 < E (x)) ≤ 40

20 anos

E (x)) ≤ 35

Vitalícia

Com a vigência da Lei 13.135, 17 de junho de 2015 a pensão por morte,
passou:
Idade do dependente (Cônjuge/Companheiro (a)

Tempo que receberá a pensão por morte

< 21 anos

3 anos

entre 21e 26 anos

6 anos

entre 27 e 29 anos

10 anos

entre 30 e 40 anos

15 anos

entre 41 e 43 anos

20 anos

Acima de 44 anos

Vitalícia

Salário Família

Salário-família – É o benefício pago ao segurado
do INSS de acordo com o número de filhos.

Hoje há dois valores pagos pelo INSS.
Para o segurado com salário de contribuição de até R$
907,77, o valor da cota é de R$ 46,54.
Quem recebe entre R$ 907,77 e R$ 1.364,43, o
pagamento da cota é de R$ 32,80.
A PEC limita o recebimento do salário-família para os
dependentes do segurado que receba rendimento
mensal de até um salário-mínimo (R$ 998,00), cujo
valor da cota será de R$ 46,54.

FGTS do trabalhador
aposentado

FGTS do trabalhador aposentado – Hoje, de acordo com a
lei 8.036/90, em seu artigo 18, § 1º, o trabalhador da
iniciativa privada quando ocorre a rescisão do contrato de
trabalho, sem justa causa, a empresa paga uma multa de
40% do total de FGTS depositado durante a vigência do
contrato
Já a PEC 6/2019, quer desonerar o empregador de pagar a
multa de 40% sobre os depósitos efetuados no FGTS do
trabalhador aposentado e que continua a trabalhar, bem
do recolhimento do FGTS para este trabalhador
aposentado.

FGTS do trabalhador aposentado
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, no parecer aprovado em23/abril/2019 que reconheceu a
admissibilidade da PEC, excluiu o artigo que acabava com a multa de
40% do FGTS para demissões sem justa causa de trabalhadores
aposentados.
Não é nenhuma garantia que uma emenda na Comissão Especial ou no
Plenário ressuscite o dispositivo.

Benefício do Prestação
Continuada (BPC)

Como é hoje

Como será com a PEC

É um benefício assistencial previsto na Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), concedido
a pessoa com deficiência e idoso com idade
igual ou superior (65 anos de Idade) que
comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família (Miserabilidade= ¼ salário mínimo per
capita), e possuir cadastro no Centro de
Referência de Assistência Social (Cras).
Exceção: Pelo Poder Judiciário tem firmada a
posição de que o BPC não pode ser negado
somente pelo critério objetivo da renda, deve
ser avaliada a real situação socioeconômica da
pessoa e da sua família.

Renda per capita inferior a ¼ do salário
mínimo,
que
fixada
em
norma
constitucional, em tese não poderá ser
desconsiderado seu requisito para
concessão do benefício.
Condição
de
miserabilidade:
Para
verificação da condição de miserabilidade,
o patrimônio familiar deverá ser inferior a
R$ 98.000,00, e será considerada como
família o (a) requerente + cônjuge ou
companheiro; pai ou mãe; irmão solteiros;
filhos e enteados solteiros; ou menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.

Como é hoje
Pessoa com Deficiência – com
impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial,
cuja comprovação é realizada por perícia
médica junto ao INSS, e pelo Serviço
Social.
É permitida a acumulação do BPC com
benefício da Previdência Social ou de
qualquer outro regime previdenciário,
como aposentadoria ou pensão por morte.
Valor do Benefício - 1 salário mínimo

Como será com a PEC
A perícia será realizada por uma equipe
multidisciplinar e interdisciplinar para
avaliar a deficiência.

Comprovar estar em condição de
miserabilidade, vedada a acumulação com
outros
benefícios
assistenciais
e
previdenciários, conforme disposto em lei.
Valor do Benefício - 1 salário mínimo

Como é hoje
Como será com a PEC
Idoso– comprovar a idade igual ou A perícia será realizada por uma equipe
superior a 65 anos de idade.
multidisciplinar e interdisciplinar para
avaliar a deficiência.
É permitida a acumulação do BPC com Comprovar estar em condição de
benefício da Previdência Social ou de miserabilidade, vedada a acumulação com
qualquer outro regime previdenciário, outros
benefícios
assistenciais
e
como aposentadoria ou pensão por morte. previdenciários, conforme disposto em lei.
Valor do Benefício - 1 salário mínimo
Valor do Benefício:
Idade igual ou superior a 70 anos de idade
= 1 salário mínimo.
Idade igual ou superior a 60 anos de idade
= R$ 400,00, fixo sem previsão de índice de
reajuste.

Auxílio Reclusão
Benefício concedido aos dependentes
do preso em regime fechado que era
segurado do INSS

Hoje para ter direito a esse benefício o rendimento do
segurado deve ser igual ou inferior a R$ 1.364,43 (baixa renda),
sendo o valor do benefício da média aritmética de 80% das
melhores contribuições desde julho de 1994.
Com a PEC o valor do auxílio-reclusão, pago a dependentes
será reduzido e limitado a um salário mínimo (R$ 998,00). Esse
valor será o limite de renda do segurado para o pagamento do
benefício.

Desconstitucionalização
A intenção é retirar os direitos e garantias da
Seguridade Social constante da Constituição da
República e permitir que sejam regulados por
Lei Complementar ou Lei Ordinária, as quais são
mais fáceis de aprovação pelo Congresso Nacional
e não exigem o quórum de 3/5 para aprovação como
para emendar a Constituição da República.

Acúmulo de Benefícios

Vedada acumulação:
– Aposentadoria de qualquer regime com
remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os casos previstos na
Constituição
– Mais de uma aposentadoria do INSS
– Mais de uma pensão de cônjuge
Permitida acumulação:
– Pensão do INSS + pensão servidor público
– Pensão do INSS + aposentadoria de servidor
público

Permitida acumulação:
– Pensão INSS + pensão INSS
– Pensão INSS + aposentadoria INSS

Permitida acumulação: Contudo o beneficiário deverá optar, na
hipótese de acumulação, pelo direito de recebimento do valor integral
do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais
benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes
faixas:
– 80% do valor igual ou inferior a um salário-mínimo;
– 60% do valor que exceder um salário-mínimo, até o limite de 2
salários mínimos;
– 40% do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de 3
salários mínimos;
– 20% do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de 4
salários mínimos.

Permitida acumulação:
– Na hipótese de pensão por morte, será considerado o valor
efetivamente recebido pelo beneficiário (falecido (a);

– Na hipótese de extinção do benefício mais vantajoso, será
restabelecido, a partir da data de extinção, o pagamento do segundo
benefício mais vantajoso, indicado pelo interessado (a), pelo seu valor
total
– Os critérios previstos neste artigo serão aplicados às acumulações
que ocorrerem após a data de promulgação desta Emenda à
Constituição.

E aí! Pode Piorar?
Sim, com a Capitalização.

Como será:
– Retira a participação do empregador e do governo federal em participar no
custeio da Seguridade Social, passando apenas e tão somente o trabalhador a
custear sistema.
– Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal instituirá novo
regime de previdência social com:
- organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade de
contribuição definida – de caráter obrigatório para quem aderir, e com a
previsão de conta vinculada para cada trabalhador;
- de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício,
admitida capitalização;
- vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente
federativo.

Como será:
– gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas,
habilitadas por órgão regulador, assegurada a ampla transparência dos
fundos, o acompanhamento pelos segurados, beneficiários e assistidos dos
valores depositados e das reservas, e as informações das rentabilidades e dos
encargos administrativos;
– livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou da modalidade de gestão das
reservas, assegurada a portabilidade;
– impenhorabilidade, exceto para pagamento de obrigações alimentares;
– impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por
parte de ente federativo; e
– possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes
federativos e do servidor, vedada a transferência de recursos públicos.

Modelo é facultativo igual ao da época de opção
do FGTS, quem foi contratado teve a opção ou foi
obrigado a optar?
O mesmo ocorrerá com o novo sistema.
Quem não optar ficará sem emprego.
Não garante que o trabalhador receba o valor da
média se seu salário e nem o valor o salário mínimo,
Vai depender de como o dinheiro será empregado,
se ocorrer lucro, primeiro os bancos tiram o lucro,
se houver prejuízo o primeiro a pagar será o
trabalhador.

