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EDITORIAL

EXPEDIENTE

O Governo Federal apresentou, em 

fevereiro deste ano, proposta de 

reforma da Previdência que prevê 

mudanças na atual forma de aposentadoria 

dos trabalhadores brasileiros, entre os quais: 

servidores, professores, policiais e militares. 

O texto propõe ainda mudanças nas 

pensões por morte, nas aposentadorias por 

invalidez e do deficiente e no Fundo de 

Garan�a do Tempo de Serviço de 

aposentados. O governo defende que a 

“Nova Previdência”, como vem sendo 

chamada, tem por obje�vo acabar com 

privilégios e que, pelas regras propostas, quem 

ganha mais deve contribuir mais com o sistema de aposentadorias, 

já aqueles com salários menores devem contribuir menos. Mas será 

que isso é verdade? Qual é a verdadeira intenção do Governo 

Federal com a proposta de reforma da Previdência e quais 

consequências reais ela representará na vida dos trabalhadores?

Para esclarecer dúvidas e reforçar o debate, 

convocamos, nessa edição especial, 

especialistas e conhecedores do 

assunto para compar�lhar suas 

opiniões e conhecimentos técnicos 

sobre o assunto. Veja, em entrevista 

com o ex-deputado federal e ex-

ministro Ricardo Berzoini, do que se 

trata a proposta, o que é e como 

funciona o modelo de contribuição 

individual,  regras de transição, 

mudanças em relação ao regime atual, 

entre outros detalhes da proposta. 

Falamos também sobre o regime de 

aposentadorias dos servidores do Distrito 

Federal e sobre previdência complementar, além de trazer uma 

abordagem jurídica sobre a reforma. Na galeria de imagens, veja 

que essa luta não é nova, trazemos registros de atos dos servidores 

contra a reforma da Previdência no ano de 2017.
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No que consiste a reforma da Previdência do governo Jair 
Bolsonaro?  
 Primeiro, não é uma reforma da Previdência, é muito 
mais um ajuste fiscal. Eles querem economizar centenas de 
bilhões por ano, entregando a conta da crise – a crise é real, 
há uma crise fiscal no País – para os mais pobres, ou seja, 
além de estar men�ndo sobre a questão de privilégios, eles 
decidiram que dessa conta da crise não irá um centavo para 
os ricos, irá para os mais pobres. Porque a reforma que eles 
propõem é em cima do regime geral, dos trabalhadores da 
CLT, tem um impacto grande também nos servidores públicos 
federais, estaduais e municipais, mas a principal parcela, 
mais de dois terços, é regime geral. E no regime geral estão os 
mais pobres do País. 
 Eu tenho dito, sistema�camente, que a Previdência 
não é intocável, as pessoas podem discu�r mudanças de 
regras, mas não discu�r uma mudança radical de modelo, 
como a capitalização, que vai acabar de uma vez com a 
solidariedade do sistema previdenciário, nem permi�r que a 
conta principal fique para os trabalhadores. A conta principal 
tem que ir para os que lucram muito neste país e não pagam 
impostos. Porque no Brasil, dividendos são isentos e os lucros 
das empresas são disfarçados de juros para distribuir com a 
tributação reduzida e heranças também não são tributadas 
adequadamente. Portanto, se quer discu�r previdência, 
vamos discu�r. Nós nunca nos recusamos a discu�r, mas tem 
que discu�r preservando a solidariedade e preservando o 
caráter social da previdência, e não querendo eliminar 
direitos básicos de trabalhadores rurais, de professores, de 
servidores públicos, dos trabalhadores do setor privado e de 
clientes da assistência social, que são pessoas que precisam 
da previdência social e da assistencial social para sobreviver 
com dignidade.

Ela é realmente necessária?
A expecta�va de vida dos brasileiros aumentou, isso 

significa que os bene�cios previdenciários de aposentadoria e 
pensão terão que ser pagos por mais tempo. Exige mais 
recursos públicos e recursos de quem ajuda a financiar a 

previdência pública. Então, como eu disse anteriormente, 
mudar a regra não tem problema, desde que seja uma 
mudança negociada e com a preservação do caráter social. Veja 
bem, quando você passa de 15 para 20 anos o tempo mínimo 
de contribuição no regime geral, você está excluindo, segundo 
as es�ma�vas dos estudiosos, 40% das pessoas que poderiam 
aposentar por idade. Essas pessoas ou vão ter que retardar 
muito a sua aposentadoria, ou não vão conseguir se aposentar 
por que não é fácil, para o trabalhador menos qualificado do 
setor privado permanecer por 20 anos com carteira assinada, é 
muito di�cil. Então, o que nós estamos dizendo é justamente 
isso. Não é uma postura de que não precisa de nenhuma 
reforma, alguma reforma pode ser feita. Como nós inclusive 
fizemos em nosso governo. Nosso governo fez reformas 
importantes na previdência social dos servidores públicos e 
fizemos umas mudanças também para o setor privado. Agora, 
nós precisamos fazer essas reformas preservando a concepção 
da Cons�tuição de 88; então, não podemos dizer que não 
precisa de reforma nenhuma porque está sobrando dinheiro, 
porque não é verdade, nem dizer que, se não fizer a reforma, o 
Brasil quebra em dois anos, que também não é verdade.

Essa “nova previdência” tenta convencer as pessoas de que o 
modelo de financiamento individual funciona e que o 
modelo de trabalhadores, patrões e Estado estaria quebrado. 
De que maneira é sustentável esse argumento de que o 
modelo de capitalização individual seria melhor que o 
modelo atual?

Para o cidadão é impossível que ele seja melhor. Você 
tem hoje a contribuição do Estado, do trabalhador e do 
empregador, seja o empregador público, seja o empregador 
privado. Com o sistema de capitalização, se copiado o modelo 
do Chile, é só o trabalhador que paga. É só fazer uma conta 
básica, com 10% ao mês, que é o caso do Chile, quanto se 
consegue acumular para aposentar. Detalhe, o dinheiro da 
previdência não é só para a aposentadoria, também é para 
pensão, para auxílio acidente, para auxílio doença, salário 
maternidade e auxílio reclusão, ou seja, é uma gama de 
bene�cios, de direitos previdenciários que são garan�dos pela 
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mesma contribuição. Então, é impossível com 10%. Hoje, são 
de 8 a 11%, no caso do regime geral, no caso de servidores 
públicos 11%, e mais 20% do empregador. Então dá de 28 à 
31% sobre a folha de pagamento. Portanto, é impossível. Na 
verdade o que aconteceu no Chile, e acontecerá no Brasil se for 
aprovado esse modelo, é as pessoas chegarem, depois de 35, 
40 anos de contribuição, e perceberem que tem uma soma 
irrisória de recursos acumulados, até porque, se gerido por 
ins�tuições privadas ou mesmo públicas, haverá cobrança de 
taxas de administração, taxas de carregamento e, portanto, 
esse dinheiro vai chegar lá no final e as pessoas vão ver que não 
conseguem aposentar. Então ele vai receber um valor irrisório e 
tentar complementar fazendo bico, sendo camelô e exercendo 
vários outros �pos de a�vidade. O que acontece no Chile hoje é 
isso. A maior parte dos idosos não consegue deixar o mercado 
de trabalho. No Brasil, uma parte deles também não deixa, mas 
por opção, porque têm, no mínimo, um salário mínimo 
garan�do. Ou seja, por opção ou por necessidade, mas ele tem 
uma garan�a mínima de um salário mínimo. E a nossa luta 
sempre foi para melhorar o salário mínimo. Inclusive a polí�ca 
do governo é parar de ter aumento real do salário mínimo e 
parar de reajustar automa�ca e anualmente os bene�cios 
previdenciários. 
 Se não �vesse ocorrido a polí�ca de valorização do 
salário mínimo no governo Lula e Dilma, hoje o salário mínimo 
seria de R$ 577 reais. Contra R$ 998, que é o valor atualizado. 
Os empresários que eventualmente apóiam essa reforma estão 
dando um �ro no pé. Eles estão prejudicando a receita de 
quem consome os produtos da alimentação, do vestuário, do 
mobiliário. O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes com 
um mercado interno forte. Ao contrário de outros países que 
são voltados para a exportação. Existem 35 milhões de 
beneficiários do regime geral da Previdência Social que todos 
os meses recebem, sem falta, sem atrasar, até hoje, pelo menos 
um salário mínimo e alguns um pouco mais de um salário 
mínimo.

Qual a relação que existe da reforma trabalhista e o déficit da 
Previdência Social?
 No caso do regime geral, a situação da economia e do 
trabalho é decisiva para financiar o funcionamento do sistema. 
Desde o golpe, que teve início um dia depois da eleição 
presidencial de 2014, quando Aécio Neves declarou que não 
aceitava o resultado, ali começou um cerco da mídia, um cerco 
de uma parte grande do empresariado e do Congresso 
Nacional contra a Dilma, então a economia começou a pa�nar. 
De lá pra cá, nós perdemos 4 milhões de empregos formais só 
no setor privado que significa na prá�ca que nós estamos 
perdendo de 45 a 50 bilhões de reais por ano, ou seja Paulo 
Guedes está falando em economizar um trilhão em dez anos, 
45 bilhões por ano em 10 anos dá 450 bilhões de reais, ou seja, 
quase metade do que ele quer economizar. Então, é obvio que 
a reforma trabalhista com trabalho intermitente, com 
incen�vo ao horista, com incen�vo à terceirização, ele vai 
provocando erosão na base de contribuição. Obviamente, nós 
erros da reforma trabalhista que nãoteríamos que corrigir isso. 
O correto seria o Brasil corrigir esses  geram empregos. A 
promessa do Rogério Marinho, que era deputado relator da 
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reforma trabalhista e hoje é secretário de trabalho e 
previdência do Ministério da Economia, a promessa dele é a 
seguinte: se aprovar essa reforma nós geraremos dois milhões 
de empregos. Gerou desemprego e informalidade. 
 Nós precisamos de uma reforma tributária, de 
reavaliar a reforma trabalhista e fazer uma reforma da 
Previdência que não restrinja direitos, mas que ajuste algumas 
regras que podem ser ajustadas, por exemplo: eu costumo 
dizer que eu respeito muito os militares, e forças armadas 
fortes, profissionais e bem remuneradas são essenciais a 
qualquer país, mas não é possível um oficial das forças armadas 
ir para a reserva com 45 anos, 46 anos. Não é possível por quê? 
Porque ele vai ficar na reserva por 30 anos. Então, se ele não 
tem mais lugar na carreira militar, porque a carreira foi 
desenhada dessa forma, ou muda-se a carreira militar, ou 
permite-se que, indo para a reserva remunerada, ele vá 
compar�lhar os seus conhecimentos numa universidade, num 
departamento do Poder Execu�vo, para que ele possa 
contribuir por mais 10 anos ou 15 anos, como servidor que 
mantém a patente militar na reserva, mas está atuando como 
servidor civil, contribuindo com o país. Como nenhum país está 
imune à possibilidade de uma guerra, esse oficial da reserva 
está convocado, só depois de reformado que ele não pode. É 
uma carreira com caracterís�cas especiais e nós devemos 
valorizar e fortalecer as forças armadas. É errado fazer essa 
oposição de civil e militar, somos todos brasileiros e todos 
devemos lutar por um país justo. 

Sobre essa questão da reforma da Previdência, exis�a uma 
proposta de reforma e depois veio uma proposta dos 
militares, o que a gente percebe é que foi uma proposta 
advinda dos oficiais generais e absolutamente regressiva, ela 
traz o melhor dos mundos para a cúpula e deixa os militares 
de baixa patente, principalmente os praças, numa situação 
tão ruim quanto existe atualmente.  Poli�camente, como o 
senhor avalia essa nova previdência apresentada que só trata 
de um segmento, parecia que �nha medo de tratar de outro e 
não foi o Ministério da Economia que apresentou, foram os 
militares. Como o senhor avalia isso do ponto de vista 
polí�co?
 Eu acho ruim porque, na verdade, o poder é civil, os 
militares, como eu disse, vou repe�r a frase anterior por que 
ela deve ser quase que uma definição nossa, enquanto luta 
polí�ca: queremos forças armadas bem preparadas, 
profissionais e bem remuneradas e com uma Previdência 
justa. Agora, não achamos correto que, por exemplo, para 
aprovar um remendo no sistema de proteção social e de 
Previdência dos militares, ele venha casado com a proposta de 
reestruturação de remuneração que pode até ser justa. É 
errado misturar os dois assuntos. Eu acho que um auditor 
fiscal da União ganha, em fim de carreira, mais de trinta mil 
reais, portanto um general ganhar trinta mil reais não tem 
problema nenhum, porque a formação, os requisitos são 
similares, mas isso não é assunto para a reforma da 
Previdência, isso é assunto para uma discussão sobre o que 
queremos das forças armadas e como remunerá-las 
adequadamente. Eu acompanhei um tempo, por ser filho de 
militar, em que o setor privado já �nha o décimo terceiro 

salário e as forças armadas não �nham ainda. É um erro 
porque cria uma situação de inferioridade. Agora, não pode 
ter também uma situação de privilégio, nem o poder militar, 
ou seja, a função militar, que é uma função ins�tucional de 
estado, querer se arrogar a fazer polí�ca disputando com os 
civis o espaço na polí�ca. Por exemplo: um militar pode passar 
para a reserva e fazer polí�ca, o militar que está na a�va não 
pode fazer disputa polí�ca com os civis. 

Seria talvez uma demonstração de fragilidade polí�ca do 
próprio governo? Porque uma proposta da Previdência deve 
ser encampada pelos órgãos competentes, hoje Ministério da 
Economia, se houvesse, Ministério do Trabalho da 
Previdência etc.  Talvez não seja um sinal de uma debilidade 
ou de uma incapacidade do governo em centralizar a 
discussão no seu foro adequado e a par�r de então, submetê-
la ao crivo do Congresso? 
 O Brasil teve ditadura militar por quase 20 anos, e a 
transição para a democracia nunca foi discu�da de uma 
maneira mais aberta, mais transparente; além disso, o governo 
Bolsonaro é fruto de uma arranjo polí�co complexo. Juntou 
muita gente que queria ter a oportunidade de chegar ao 
governo em torno da figura-personagem Bolsonaro, porque ele 
viveu um personagem na campanha, inclusive o episódio da 
facada e tudo aquilo que aconteceu na campanha. Eu diria que, 
dentro do atual governo, há uma ala militar forte que gosta de 
exercer uma imagem de poder superior à que deveria ter. Há 
uma ala ultraliberal do Ministério da Economia que não quer 
enfrentar essa ala militar e há uma ala que tem ministros, das 
mais variadas origens, alguns com um discurso folclórico que 
ocupam às vezes até o nosso imaginário humorís�co de tanta 
bobagem que falam. Então, é um governo que não vem de 
par�dos cons�tuídos ou organizados que tenham ideias e que 
tem programa, é um par�do que foi improvisado a par�r do 
crescimento da candidatura do Bolsonaro. Aliás, está 
acontecendo isso em vários países do mundo: par�dos que não 
tem história concreta, personagens folclóricos ou caricatos se 
tornam favoritos porque há uma crise da democracia no 
mundo.

Como será a regra de transição? O que muda em relação ao 
regime atual?
Complexa. Há três opções de regra de transição, que eu 
inclusive não consigo decorar, não consigo memorizar os 
detalhes. Consiste basicamente em adiar a possibilidade de 
exercer o direito à aposentadoria, considerando que o Brasil 
tem hoje três regras de transição para servidores públicos em 
vigor. Há a situação da Emenda 20, há a situação da Emenda 48 
e da Emenda 47 e nós teríamos uma quarta regra de transição 
com três possibilidades, no geral é: adiar o momento de 
aposentar, é buscar fazer com que o servidor adie a sua 
aposentadoria, ele vai ficar insa�sfeito, mas ainda tem a 
expecta�va de ter emprego. No setor privado, muita gente, 
quando chega aos 50 anos de idade, tem dificuldade de manter 
o emprego. Então, nós que defendemos a classe trabalhadora 
como um todo, nós achamos que qualquer regra de transição 
tem que levar em consideração, inclusive isto: não penalizar 
demasiadamente, até porque o serviço público precisa de 
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renovação, e não deixar de levar em consideração as 
especificidades de quem trabalha no mercado de trabalho 
privado e às vezes tem emprego, às vezes não tem, e quanto 
mais velha a pessoa fica, mais di�cil é se manter no mercado de 
trabalho. Especialmente os mais pobres. 

O que mudaria em caso de aposentadoria especial?   
 Também adiamento. Em alguns casos, o adiamento 
pra�camente elimina o caráter de aposentadoria especial e, 
no caso dos que trabalham com periculosidade e tem 
aposentadoria especial, como no caso de vigilantes, 
bombeiro civil e outros, elimina-se a hipótese de especial. É 
claro o texto da PEC que diz vedada a caracterização da 
periculosidade como fato de aposentadoria especial. É claro 
que podemos sempre avaliar quem tem mais direito, mais 
legi�midade, mas o fato é que há uma lei que está em vigor e 
eles simplesmente vedam a periculosidade, mantêm a 
penosidade e a insalubridade, mas vedam a periculosidade 
como fator de risco. 
 De qualquer maneira, nenhuma dessas especiais dá 
para ser caracterizada como privilégio, são direitos que foram 
cons�tuídos a par�r de uma avaliação de que essas pessoas 
trabalham em um nível de exposição, ou a risco de 
contaminação, ou a risco do pontos de vista da exaustão, ou a 
risco do perigo de vida o que jus�fica concessão de 
aposentadoria em condições diferenciadas. Tanto no governo 
Fernando Henrique Cardoso, quanto no governo Lula, nós 
buscamos adequar, para evitar casos em que houvesse 
distorção. Por exemplo: a Emenda 20 estabeleceu que não 
poder ser caracterizada periculosidade pelo fato de a pessoa 
trabalhar numa empresa que tem periculosidade. Às vezes a 
pessoa trabalha naquela empresa, mas é um funcionário de 
escritório, é uma pessoa que está vinculada à área de 
comunicação, não tem relação direta com a questão da 
periculosidade. 
 No caso dos petroleiros, dizia-se que quem trabalhava 
na sede do prédio do Rio de Janeiro recebia o mesmo adicional 
que o trabalhador da plataforma, não faz sen�do que isso 
aconteça. Quando eu tomei posse no Ministério da Previdência 
Social, verificamos que naquela época, os servidores públicos 
federais, quase 25% aposentavam por invalidez. Como é que 
pode ter tanta invalidez, sendo que a maioria dos servidores 
públicos federais trabalham em escritórios ou em a�vidades 
que não jus�ficam esse risco? Nós estabelecemos, depois de 
longa negociação no Ministério do Planejamento, um 
protocolo nacional para caracterização de bene�cios de risco, 
inclusive aposentadoria por invalidez, resultado: caiu de 25% 
para 2,5%. Ou seja, estava mal gerido. Resolvemos o problema. 
E ninguém deixou de se aposentar quando estava em 
condições de se aposentar.

Assista ao vídeo de
complemento da 
entrevista pelo
QR Code ao lado!
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arina, uma jovem honrada, vendida para Mum bordel como pros�tuta, chama Boult, o 
encarregado do pros�bulo, de “porteiro 

amaldiçoado” e “limpador de latrinas”. Indignado com Marina,  
Boult dá uma dura resposta: “queres que vá para a guerra? 
Onde um homem é obrigado a servir sete anos, exposto a 
perder uma perna, para depois não ter dinheiro bastante, no fim 
de tudo, para comprar uma perna de pau”? A cena se passa em 
Péricles, Príncipe de Tyro, uma das Peças Finais de Shakespeare.

A perna de pau de que fala Boult me inspirou a 
escrever sobre o drama dos aposentados do Brasil, esses 
cidadãos esquecidos e espoliados. Falo daquelas pessoas que 
trabalharam trinta e cinco anos e, no crepúsculo da vida, têm 
direito a um salário mágico, misterioso, porque, curiosamente, 
vai diminuindo ano a ano. 

Acontece algo parecido com o que diz Boult: “no fim 
de tudo, o salário não dá para comprar uma perna de pau”. 
Vamos subs�tuir perna de pau por muleta, remédios ou 
medicamentos. Isso, o salário do aposentado não compra 
sequer aquelas caixinhas de remédio com nome em inglês e 
uma tarja de advertência. Hoje, todo “velhinho” ou “velhinha” 
– só uso essa palavra para dar ênfase ao texto – é obrigado a 
comprar um bocado dessas caixas todos os meses. E para o 
resto da vida. 

Bom, alguém poderia dizer: é natural, eles estão se 
cuidando para prolongar a vida, prevenindo-se de doenças 
futuras! Correto; porém, não é tão simples assim. O Estado 
também está doente, pois sofre da memória e não se lembra 
daqueles que, com muito trabalho, suor e sofrimento, 

ajudaram, bem ou mal, a construir o país que temos.
O abandono dos mais velhos é um problema an�go da 

cultura ocidental. Os idosos são tratados com desprezo. O 
tratamento dado a eles é desrespeitoso e egoísta; somos iguais 
aos muçulmanos no seu trato com as mulheres. E não estou 
exagerando. A atenção aos mais velhos, no Japão, na China e 
mesmo entre os islâmicos, é semelhante ao que se dá às 
crianças no ocidente: atenção e carinho, sempre. Entre nós, o 
problema está nas próprias famílias; dos filhos que 
abandonam seus pais em lares para idosos no momento em 
que vão cons�tuir outra família. Essa lógica perversa tem que 
mudar, mesmo que leve várias gerações. Infelizmente, os 
governos ajudam a manter essa situação, diminuindo 
periodicamente os proventos desses que não podem se 
defender como deveriam. 

O nome de Boult é simbólico, significa algo como 
“impotente”. Shakespeare não pôs esse nome por acaso. O 
aposentado no Brasil é um impotente, é um Boult. As milhares 
de en�dades que dizem lutar pelos interesses da classe – têm 
até um par�do polí�co com a palavra aposentado – pouco 
conseguem fazer. Dia a dia, vemos nossos pais e nossos avós 
serem humilhados em filas de bancos e hospitais.

Vaga de estacionamento para quem tem mais de 60 
anos é charlatanismo polí�co. O de que os mais velhos precisam 
é que o Estado lhes pague um salário digno. Pelo menos, aquele 
salário que o aposentado �nha no úl�mo mês de trabalho e que 
foi comido ano após ano pela polí�ca nefasta dos governos que 
desprezam aqueles que construíram o passado.

Uma nação que despreza o passado não tem futuro.

E A PERNA DE PAU
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Regina Dias
Diretora Presidente da DF-Previcom

   

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

Para entender melhor o regime atual das 

aposentadorias dos servidores do Distrito 

Federal, é importante que se compreenda, 

também, o contexto da Previdência Social no Brasil de uma 

maneira geral. Hoje, ela é baseada em três regimes 

simultâneos que se submetem a diferentes regras. São eles: o 

Regime Geral de Previdência (RGPS), obrigatório para os 

trabalhadores da inicia�va privada, administrado pelo INSS,  

cujos bene�cios estão hoje limitados a um teto de R$ 5.839,45; 

o Regime Próprio de Previdência (RPPS), obrigatório para os 

servidores públicos, administrado pelos entes federa�vos, no 

caso do Distrito Federal, pelo Iprev/DF; e o Regime de 

Previdência Complementar (RPC), faculta�vo e administrado 

por en�dades abertas e fechadas de previdência 

complementar,  que pode ser apl icado tanto para 

trabalhadores privados quanto para os servidores. 

O  R P C  é  d e s � n a d o  à q u e l e s  q u e  q u e r e m 

complementar a sua renda recebida pela previdência básica do 

RPPS ou RGPS. No caso do Distrito Federal, a previdência 

complementar do servidor público é administrada pela 

Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do 

Distrito Federal (DF-Previcom), criada pela Lei Complementar 

nº 932, de 3 de outubro de 2017. Desde o momento em que a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) aprovou o plano de bene�cios da DF-Previcom, em 1º 

de março de 2019, a previdência dos novos servidores do DF 

está vinculada a dois pilares: a previdência básica pelo 

Iprev/DF, que administra as contribuições e os bene�cios até o 

teto pra�cado pelo RGPS, e a previdência complementar pela 

DF-Previcom, que administra as contribuições e os bene�cios 

que excederem o teto. 

Esse regime misto só é aplicado automa�camente aos 

servidores que entrarem em exercício a par�r de 1º de março 

de 2019, pois a ins�tuição do RPC no Distrito Federal preserva 

os direitos adquiridos e as expecta�vas de direitos. Os 

servidores que ingressaram antes dessa data permanecem no 

regime an�go, administrado apenas pelo Iprev/DF, com as 

mesmas regras de contribuição e bene�cios que lhes são 

aplicáveis, segundo a data de admissão. É assegurado a eles o 

direito de migrar para o novo regime até 24 de fevereiro de 

2020. Para que se chegasse ao modelo hoje pra�cado no DF, a 

previdência do servidor público, no país, veio passando por 

transformações históricas, em sua maioria por meio de 

emendas cons�tucionais, que aproximaram o regime do setor 

público do vigente para os empregados na inicia�va privada. 

A Cons�tuição Federal de 1988 man�nha, em seu 

texto original, a diferença entre os regimes previdenciários dos 

servidores públicos e dos trabalhadores privados, com regras 

diversas para acesso e cálculo dos bene�cios, no geral muito 

mais vantajosas para os primeiros. Até 1993, os servidores 

públicos nem sequer contribuíam para suas próprias 

aposentadorias, prá�ca que só foi alterada por emenda 

cons�tucional daquele ano, ins�tuindo a cobrança de 

contribuições previdenciárias tanto para os servidores como 
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Arquivo Pessoal

para o Estado. Alterou-se, então, a lógica das aposentadorias 

do setor público, que antes eram �das como uma espécie de 

retribuição aos servidores pelo seu trabalho. Desde então, a 

própria contribuição previdenciária passou a ser o fundamento 

para obtenção dos bene�cios, no sen�do de que as 

aposentadorias deveriam resultar de um esforço de poupança 

dos trabalhadores e do próprio empregador ao longo de sua 

vida laboral. 

A implementação da contribuição em 1993, entretanto, 

foi uma alteração limitada, pois man�nha-se como principal 

requisito, para obtenção da aposentadoria, o tempo no serviço 

público. A lógica contribu�va e a busca do equilíbrio financeiro e 

atuarial do regime dos servidores foram aplicáveis por meio da 

reforma da Previdência de 1998. A mais relevante modificação 

da reforma de 1998, no que diz respeito à uma isonomia com o 

trabalhador privado, foi a autorização para que os entes 

federa�vos pudessem limitar a aposentadoria dos seus 

servidores ao mesmo teto pra�cado pelo RGPS, desde que 

ins�tuíssem o regime de previdência complementar. Tal 

previsão cons�tucional genérica, entretanto, carecia da 

definição de qual mecanismo infracons�tucional deveria reger 

essa previdência complementar,  o que, na prá�ca, 

impossibilitou sua aplicação. 

Em 2003, porém, uma nova reforma definiu que a 

implementação da previdência complementar do servidor 

público de cada ente federa�vo deveria dar-se por lei de 

inicia�va do respec�vo Poder Execu�vo, devendo ser 

administrada por en�dades fechadas de previdência 

complementar de natureza pública. Os planos a serem 

oferecidos deveriam ser apenas na modalidade de 

contribuição definida – ou seja, neles seriam estabelecidos os 

valores das contribuições, mas as regras para os bene�cios 

dependeriam das reservas ob�das no período acumula�vo. A 

par�r de então, a criação de regimes de previdência 

complementar para os entes federa�vos passou a ser possível 

na prá�ca. Em 2012, a União regulamentou a previsão 

cons�tucional e ins�tuiu a Funpresp, a en�dade fechada que 

administra os planos de previdência complementar dos 

servidores públicos federais. Assim, os novos servidores 

passaram a ter seu bene�cio pago pelo regime próprio da 

União limitados ao teto do RGPS, sendo-lhes facultada a 

adesão à Funpresp para a renda complementar, conforme 

previa a reforma de 2003. Após seis anos de funcionamento, a 

Funpresp acumula um patrimônio de R$ 1,5 bilhão sob gestão, 

 
DOS SERVIDORES 
DO DISTRITO FEDERAL
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mais de 80 mil par�cipantes e rentabilidade expressiva nos 

seus inves�mentos. 

A DF-Previcom, regulamentada em 2017 e em efe�vo 

funcionamento desde 2018, é a 12ª en�dade fechada de 

previdência complementar própria dos servidores públicos, a 

ser ins�tuída no país, e seu plano de bene�cios se assemelha 

aos demais pra�cados por esse segmento, por força da 

orientação cons�tucional. A alteração do regime de 

previdência dos servidores do Distrito Federal, que culminou 

com a criação da DF-Previcom, não foi medida isolada do DF. 

Resultou de uma série de alterações cons�tucionais e legais 

que nos trouxeram a um sistema mais sustentável e adequado 

à evolução demográfica e laboral no Brasil e no mundo, além 

de mais semelhante ao que já se pra�ca entre os empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso 

porque um sistema previdenciário mutualista e de repar�ção, 

como o que existe hoje na previdência básica, depende de um 

equilíbrio demográfico e laboral constante, e é tão mais 

sustentável quanto maior for a quan�dade de trabalhadores 

a�vos em relação à população idosa. Mas o envelhecimento 

populacional – que faz com que as pessoas recebam suas 

aposentadorias por um tempo maior do que aquele em que 

contribuem – e a queda da taxa de fecundidade – que diminui a 

proporção entre os jovens a�vos em condições de contribuir 

para o sistema e os idosos que recebem os bene�cios – tornam 

o sistema menos sustentável ao longo do tempo. Somam-se a 

isso a modernização e a automação do trabalho, com as quais 

se precisa de menos servidores para alcançar a mesma 

produ�vidade. 

O regime financeiro pra�cado na previdência 

complementar administrada pela DF-Previcom é capitalizado, 

o que significa que os servidores fazem sua própria poupança 

para o futuro, com uma ajuda do seu empregador. Isso faz com 

que ele seja independente das alterações demográficas e de 

reformas administra�vas que podem gerar desequilíbrios ou 

déficits fiscais. Esse �po de desequilíbrio, na prá�ca, pode vir a 

se traduzir em aumento das contribuições para custeio dos 

déficits durante o período de acumulação ou até em atrasos no 

pagamento de bene�cios. Com a criação da DF-Previcom, o 

Distrito Federal se prepara para manter sua previdência 

sustentável no futuro. A DF-Previcom administra, hoje, o Plano 

DF-Previdência, que é um plano de contribuição definida puro, 

pois a Lei Complementar 932 vedou qualquer �po de 

solidariedade entre os par�cipantes na previdência 

complementar. Isso significa que o servidor terá definidas suas 

contribuições no período acumula�vo, e os para aumentar seu 

saldo ou para u�lizar o bene�cio tributário, uma vez que pode 

abater as contribuições para a en�dade fechada de sua base 

tributável, até o limite de 12%, na declaração de ajuste anual 

de Imposto de Renda (IR). Outra vantagem tributária da 

previdência complementar é que o servidor poderá optar por 

receber seu bene�cio com base na tabela regressiva do IR, cuja 

alíquota tem como critério de definição o tempo de aplicação 

dos recursos, podendo chegar a 10%. 

Para o servidor, é importante saber que a DF-Previcom 

conta com gestão paritária nos seus órgãos colegiados 

superiores: o Conselho Delibera�vo, responsável pela polí�ca 

geral de administração da en�dade, e o Conselho Fiscal, que 

cuida do seu controle interno. Isso significa que a DF-Previcom 

promoverá, após dois anos de funcionamento, quando já 

houver um número representa�vo de par�cipantes, as 

eleições para que esses ocupem metade dos cargos dos órgãos 

colegiados. Os próprios par�cipantes poderão, portanto, 

contribuir com a gestão e o controle das a�vidades da DF-

Previcom. Os recursos arrecadados com as contribuições são 

inves�dos e capitalizados, conforme regras bastante rigorosas 

do Conselho Monetário Nacional. 

A Polí�ca de Inves�mentos, em que se definem os 

segmentos de aplicação e o nível de risco de inves�mentos, é 

aprovada pelo Conselho Delibera�vo da En�dade, órgão no 

qual os próprios par�cipantes têm voz e poder decisório. Por 

se tratar de um plano cujos par�cipantes têm contas 

individuais, todos os meses eles recebem um extrato 

detalhando suas contribuições, as do seu patrocinador e a 

rentabilidade de seus recursos. Atualmente, a DF-Previcom 

está conduzindo o processo de contratação de um sistema 

integrado de gestão previdenciária, que permi�rá ao 

par�cipante contar com uma área de acesso exclusiva no site 

da en�dade, acompanhar os seus dados, fazer simulações e 

visualizar todas as caracterís�cas do seu plano. A gestão 

compar�lhada, o nível de transparência das informações de 

cada par�cipante e o acompanhamento próximo da evolução 

do seu esforço na acumulação de sua reserva de 

aposentadoria permitem que o servidor tenha atuação muito 

mais efe�va na própria previdência e vida financeira. 

Esse é um caminho que a sociedade brasileira vem 

percorrendo ao longo do tempo, como se depreende da 

evolução histórica nessa área e do conteúdo da atual proposta 

de reforma da previdência em tramitação no Congresso 

Nacional, que passa a exigir a previdência complementar para 

todos os entes federa�vos no prazo de 2 anos. Para que os 

servidores do DF possam contar com a segurança e a solidez na 

administração dos recursos que vão garan�r tranquilidade 

financeira no seu futuro, a DF-Previcom vem trabalhando para 

implementar as melhores prá�cas de gestão, governança e 

exercício do seu dever fiduciário. Queremos ser uma en�dade 

de referência e excelência na gestão de recursos de servidores 

públicos no Brasil. 

REVI TA



Thiago Bazi Brandão
Diretor de Formação Sindical   

DIREITO À APOSENTADORIA
E SEGUROS CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO EM PERSPECTIVA

 direito à aposentadoria e ao amparo do Otrabalhador acidentado ou doente é hoje 

uma realidade em quase todos os países do 

mundo.  Tal esforço emerge da indignação dos trabalhadores, 

ainda no século XIX, em relação às condições de vida da 

população trabalhadora idosa e enferma. Observa-se que 

esses trabalhadores, quando perdiam sua capacidade para 

trabalhar, não recebiam bene�cios correspondentes ao 

atendimento de suas necessidades sociais.

Dessa feita, nesse período histórico, imbuídos da 

missão de atender as necessidades dessa população 

vulnerável, os trabalhadores iniciaram um processo de 

co�zação de valores para criação de fundos com vista ao 

pagamento de bene�cios correspondentes às demandas dos 

trabalhadores idosos e enfermos.  Essas medidas mobilizaram 

os trabalhadores a lutarem pela criação de fundos de 

aposentadorias e pensões, de modo que os patrões pudessem 

também contribuir com o pagamento desses bene�cios. 

Essa conquista só foi possível devido à forte 

mobilização dos trabalhadores na forma de associações e 

organizações sindicais que resultaram na criação de leis que 

asseguram o direito à aposentadoria, auxílios doença e 

pensões aos trabalhadores contribuintes do sistema 

previdenciário. 

Inicialmente, a quan�dade de aposentados era 

bastante inferior proporcionalmente à quan�dade de 

contribuintes, o que fazia com que a questão financeira não 

fosse preocupante para a sustentabilidade do sistema. 

Contudo, com o aumento da expecta�va de vida, o aumento da 

população aposentada e a redução do numero de contri-

buintes em face do desemprego e da informalização da 

economia, observou-se a necessidade de realizar ajustes na 

legislação relacionada aos direitos previdenciários.

Não obstante isso, observamos, a par�r da década de 

1990, quando é propalado o discurso da crise fiscal do Estado,  

forte movimento de mudanças nas regras da aposentadoria 

em nome da redução do gasto público. Importa ressaltar que a 

sanidade das contas públicas é premissa fundante da 

promoção do bem-estar social. Contudo, submeter a lógica do 

atendimento as necessidades humanos aos princípios da 

rentabilidade econômica é o esforço inverso, e parece que essa 

tem sido a tônica das propostas encampadas de reforma da 

previdência. O que nós observamos é que, à medida que a 

previdência pública é modificada, a previdência privada tem 

seus fundos majorados. Essa dinâmica tem favorecido muito 

mais os inves�dores ins�tucionais e os ren�stas do que os 

trabalhadores que contribuem para a Previdência Social.

Dizemos com isso que, ao novamente se ensejar uma 

proposta de reforma da previdência, o que se está atacando é o 

núcleo fundante da solidariedade intergeracional dos 

trabalhadores. Por isso, a verdadeira reforma da previdência 

deve considerar as necessidades reais do trabalhador na 

contemporaneidade, e não apenas os compromissos fiscais e 

financeiros assumidos pelo Governo com os seus credores. 

Em razão disso, urge a elaboração de um documento 

com uma proposta de previdência pública do e para o 

trabalhador, de modo a resgatarmos os nossos vínculos 

orgânicos e solidários.  
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REVI TA

ASPECTOS 
JURÍDICOS

 REFORMA DA PREVIDÊNCIA

ma das principais modificações trazidas na UProposta de Emenda à Cons�tuição (PEC 
06/2019), a Reforma da Previdência de 

Bolsonaro, se referem ao aumento da contribuição 
previdenciária para os trabalhadores, mudança nas regras de 
elegibilidade do bene�cios, seja pelo aumento da idade 
mínima ou do tempo de contribuição, alterações nas regras de 
transição atualmente vigentes, além da previsão de ins�tutos 
que até então não exis�am em nosso ordenamento, como a 
possibilidade de ins�tuição de um sistema de capitalização 
individual e da possibilidade de se ins�tuir equacionamento do 
déficit previdenciário entre os servidores, inclusive os 
aposentados.

No que se refere ao aumento da alíquota de 
contribuição, tanto para aqueles servidores que tenham 
ingressado em um momento anterior à ins�tuição de um 
sistema de previdência complementar, quanto para aqueles 
que tenham ingressado em momento posterior a ele, haverá 
aumento na contribuição previdenciária. A proposta do 
governo é que a contribuição previdenciária passe a ocorrer de 
maneira progressiva, por faixas salariais, resultando em um 
valor médio que dependerá do montante que o servidor 
receber de remuneração. Essa foi a tabela de contribuição 
proposta.

 Assim, para além do que se imaginou em governos 

anteriores, a proposta de reforma de Bolsonaro afetará o bolso 
de todos os servidores públicos, inclusive daqueles que 
ingressaram no serviço público após 2013, ou que, tendo 
ingressado antes desse ano, optaram pela migração ao sistema 
de previdência complementar (FUNPRESP). A �tulo de 
exemplo, um servidor que receba remuneração de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) pagará contribuição média de 
16,11% de alíquota efe�va (somando-se as contribuições de 
cada faixa, em resultado médio), enquanto atualmente essa 
alíquota é de 11%. No caso dos servidores distritais, o regime de 
previdência complementar começou a funcionar no ano de 
2019, razão pela qual os servidores que ingressarem no serviço 
público distrital a par�r de 1º de março de 2019 terão as suas 
aposentadorias futuras limitadas ao teto do RGPS -  INSS.

Quanto às regras de aposentadoria dos servidores 
públicos, o Governo Federal propôs modificações de regras em 
três ordens: a edição de uma lei complementar futura, que 
estabelecerá as regras do futuro regime de previdência dos 
servidores públicos; a previsão de regras transitórias, que serão 
aplicadas até que a lei  complementar mencionada 
anteriormente seja editada; e as regras de transição, que visam 
salvaguardar hipóteses de concessão de bene�cios para 
aqueles servidores que já façam parte do sistema 
previdenciário quando da promulgação do texto da reforma da 
previdência.

Leandro Madureira
Sócio do escritório Mauro Menezes e Advogados
Especialista em Direito Previdenciário
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 Ante a circunstância de que a lei complementar futura 
ainda será editada, a análise se baseará, inicialmente, quanto à 
série de disposições transitórias gerais, que prevalecerão até 
que a questão seja regulamentada no futuro. Essas regras 
serão aplicadas para todos aqueles que se tornarem servidores 
públicos detentores de cargo efe�vo após a promulgação da 
PEC 06/2019, bem como poderão ser, eventualmente, 
aplicadas para aqueles que já fazem parte do sistema antes da 
modificação da Cons�tuição, mas somente caso essas regras 
sejam mais favoráveis ou a única regra possível de 
elegibilidade, pela análise dos casos individuais.
 O primeiro ponto que merece menção no regramento 
das disposições transitórias é a ins�tuição de um regime 
próprio de previdência que se ocupará, exclusivamente, da 
concessão de bene�cio de aposentadoria (i – voluntária; ii – por 
incapacidade permanente; iii – compulsória) e de pensão por 
morte. Os demais bene�cios, como afastamento por 
incapacidade temporária e salário maternidade, ficarão a cargo 
do próprio ente federa�vo, desvinculando-se da gestão 
previdenciária.
 Quanto às aposentadorias, as regras transitórias 
gerais estabelecem que, para concessão de aposentadoria 
voluntária, os servidores precisarão a�ngir, cumula�vamente, 
a idade mínima de 62 (mulheres) ou 65 anos (homens), além 
de possuir 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Já para a 
aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, 
bene�cio subs�tuto da então aposentadoria por invalidez, ela 
somente será concedida quando o servidor for insusce�vel   
de readaptação para o trabalho, o que será avaliado 
periodicamente, para verificação da con�nuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. A 
aposentadoria compulsória será concedida para os servidores 
que a�ngirem a idade de 75 anos, homens ou mulheres.
 As regras transitórias preveem regras específicas para 
policiais, agentes penitenciários ou socioeduca�vos, assim 
como para os servidores professores que exercem a função de 
magistério na educação infan�l e no ensino fundamental e 
médio. Para esses professores, exigir-se-á a idade mínima de 60 
anos (para homens e mulheres), 30 anos de contribuição 
(homens e mulheres), 10 anos de serviço público e 5 anos no 
cargo em que se der a aposentadoria. Outra modalidade de 
aposentadoria diferenciada será aquela a ser concedida para 
os servidores públicos que exerçam a�vidades sob efe�va 
exposição a agentes nocivos químicos, �sicos e biológicos (ou 
associação desses agentes), prejudiciais à saúde, que poderão 
se aposentar quando a�ngirem a idade de 60 anos (homens e 
mulheres), 25 anos de efe�va exposição e contribuição, 10 
anos de efe�vo exercício de serviço público e 5 anos no cargo 
efe�vo em que se der a aposentadoria. Perceba que, nessa 
hipótese, se exige que o servidor comprove não apenas 25 
anos de contribuição, mas também 25 anos de efe�va 
exposição aos agentes especiais.

 Por fim, as disposições transitórias também 
colacionam regramento para os servidores públicos que 
possuam deficiência, previamente subme�do à avaliação 
biopsicossocial. Se a deficiência for considerada leve, o servidor 
precisará ter 35 anos de contribuição, 10 anos de efe�vo 
exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria. Para deficiências moderadas, exige-se 25 anos 
de contribuição, 10 anos de efe�vo exercício no serviço público 
e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E, para 
deficiências graves, 20 anos de contribuição, 10 anos de efe�vo 
exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria. Tanto para as aposentadorias por exposição a 
agentes especiais, quanto para as aposentadorias de servidores 
com deficiência, a proposta de Bolsonaro veda a conversão de 
tempo especial em tempo comum, o que é uma excrescência, 
na medida em que os servidores desenvolvem suas carreiras 
em circunstâncias dis�ntas ao longo da vida, sem que isso 
implique a inexistência de submissão a determinado agente 
nocivo que a Cons�tuição deveria protegê-lo.
 Com exceção da aposentadoria compulsória, todos os 
bene�cios acima elencados corresponderão, por ocasião da 
sua concessão, a 60% (sessenta por cento) da média aritmé�ca 
simples das remunerações e dos salários de contribuição do 
servidor, observados os critérios estabelecidos para o RGPS-
INSS. Essa média será acrescida de 2% (dois por cento) para 
cada ano de contribuição que o servidor �ver além de 20 anos. 
Exemplo: caso o servidor se aposente voluntariamente pela 
regra geral das disposições transitórias, com 65 anos de idade, 
25 anos de contribuição, 10 anos de efe�vo exercício de serviço 
público e 5 anos no cargo, a sua aposentadoria será calculada 
pela aplicação de 60% (referente aos 20 anos que possui), 
acrescido de mais 10% (25-20=5; 5x2=10), totalizando o 
percentual de 70%, que será aplicado sobre a média aritmé�ca 
simples das suas remunerações e salários de contribuição. Se 
esse servidor se aposentar com 30 anos, por exemplo, o 
percentual saltará para 80%, e assim sucessivamente, 
mediante o acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que 
exceder a vinte anos de contribuição.
 No caso da aposentadoria por incapacidade 
permanente, a lógica é a mesma. Logo, se o servidor se tornar 
incapaz permanentemente para o trabalho com 10 anos de 
contribuição, terá a aplicação do percentual de 60% sobre a 
média aritmé�ca simples de suas remunerações e 
contribuições. A única exceção de se aplicar essa regra de 
cálculo nas aposentadorias por incapacidade permanente é se 
a incapacidade for decorrente de acidente de trabalho, 
doenças profissionais ou doenças de trabalho, hipótese em que 
será aplicado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a 
média aritmé�ca simples de suas remunerações e 
contribuições. Ao contrário da previsão vigente hoje em dia, a 
proposta de Bolsonaro não prevê regras de cálculos 
diferenciadas para os servidores que sejam acome�dos de 
doenças graves, como neoplasia maligna, AIDS, cardiopa�as 
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graves, etc. O cálculo da aposentadoria de servidores públicos 
com deficiência será feito pela aplicação de 100% sobre a 
média aritmé�ca simples de suas remunerações e salários de 
contribuição.
 Chama a atenção a previsão expressa de que as 
aposentadorias concedidas pelas disposições transitórias não 
poderão ser superiores ao valor máximo estabelecido para o 
RGPS-INSS, o que afasta o interesse daqueles que já são 
servidores públicos de se aposentarem sob essas regras, a não 
ser que esses já estejam subme�dos ao teto do INSS, na 
hipótese de terem ingressado em cargo de provimento efe�vo 
do serviço público após 2019 (2013 para os servidores 
federais) ou de, tendo ingressado antes dessa data, optaram 
pela migração ao regime de previdência complementar.
 Para finalizar, os apontamentos acerca dos bene�cios 
previdenciários das disposições transitórias, trataremos da 
pensão por morte. Esse bene�cio equivalerá a uma cota 
familiar de 50% (cinquenta por cento), que será acrescida de 
cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o limite 
de 100% (cem por cento). Aparentemente, considerar-se-á 
que a cota familiar de 50% não engloba, por exemplo, a(o) 
viúva(o), na medida em que as explicações e os slides 
disponibilizados pelo Governo na apresentação do texto da 
reforma levam a crer que, na hipótese de haver apenas o 
cônjuge sobrevivente como beneficiário da pensão por morte, 
o percentual já seria de 60% (sessenta por cento). Contudo, 
dada a confusão do texto apresentado com as matérias 
veiculadas é mister que se fizesse essa ressalva.
 Cumpre observar que o tempo de duração da pensão, 
bem como o rol de beneficiários serão aqueles estabelecidos 
para o RGPS-INSS. Atualmente, é necessário, por exemplo, que 
antes da data do falecimento do servidor, a sua sociedade 
conjugal existe há, pelo menos, dois anos, para que o cônjuge 
sobrevivente possa ser considerado beneficiário. De toda 
maneira, considerando que essa regulação, seja nos dias 
atuais, seja pela previsão da reforma, ocorrerá por legislação 
infracons�tucional, os requisitos e os beneficiários poderão 
ser modificados (inclusive por Medida Provisória).
 Quanto ao valor do bene�cio, o cálculo será realizado 
baseando-se no valor da aposentadoria, na hipótese de 
servidor falecido estar aposentado na data do óbito ou, caso o 
servidor esteja em a�vidade, no cálculo hipoté�co da 
aposentadoria por incapacidade permanente que o servidor 
teria direito na data do óbito. Assim, se o servidor aposentado 
falecer e deixar somente a(o) viúva(o) como dependente, a(o) 
cônjuge sobrevivente terá direito a receber 60% (a priori) 
sobre o valor da aposentadoria, desde que cumpra com os 
requisitos que o qualifiquem como beneficiário. Em valores 
reais, um servidor que receba R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de 
aposentadoria gerará uma pensão por morte de R$ 3.000,00 
(três mil reais). Todavia, se esse servidor ainda não for 
aposentado, e exemplificando que ele �vesse 15 anos de 
contribuição na data do óbito, recebendo remuneração de R$

5.000,00 (cinco mil reais), o valor hipoté�co da aposentadoria 
por incapacidade permanente seria de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) (15 anos de contribuição => 60% do valor da média de 
contribuições, supondo que a�nja o valor da remuneração => 
cálculo hipoté�co da aposentadoria por incapacidade), 
enquanto o valor da pensão por morte para a(o) 
beneficiária(o) sobrevivente seria de R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais).
 Para finalizar o capítulo das disposições transitórias, 
importante falar do regramento de acumulação de bene�cios. 
Pela proposta de Bolsonaro, vedou-se o recebimento conjunto 
de mais de uma aposentadoria à conta do mesmo regime de 
previdência, exceto nas hipóteses de cargos acumuláveis 
previstos na Cons�tuição (médicos, professores, p. ex.), assim 
como o recebimento de mais de uma pensão por morte 
deixada por cônjuge ou companheiro, excetuando-se os 
cargos acumuláveis. Contudo, ainda que se admita que possa 
ocorrer  cumulação de aposentadoria e pensão, ou de mais de 
uma pensão, ou de bene�cios oriundos de regimes dis�ntos, o 
trabalhador que fizer jus a dois bene�cios terá direito a 
receber o valor integral do bene�cio mais vantajoso e de uma 
parte de cada um dos demais bene�cios, apurada 
cumula�vamente. Assim, receberá 100% do bene�cio de 
maior valor, acrescido de um percentual da soma dos demais 
bene�cios. Se os demais bene�cios forem superiores a 4 
salários mínimos, não poderá acumular nada; se forem de 3 a 
4 salários mínimos, pode acumular 100% do maior + 20% dos 
demais; se o bene�cio acumulável for de 2 a 3 salários 
mínimos, pode acumular 100% do maior + 40% dos demais; se 
for de 1 a 2 salários mínimos, pode acumular 100% do maior + 
60% dos demais; e se for de até 1 salário mínimo, pode 
acumular 100% do maior + 80% do outro. Essa regra será 
aplicável nas hipóteses de cumulações de bene�cios que 
ocorrerem após a promulgação da PEC de Bolsonaro.
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 Como dito anteriormente, as regras de transição 
trazidas no texto da proposta de reforma da Previdência de 
Bolsonaro serão aplicadas aos servidores públicos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações públicas, que tenham ingressado 
no serviço público em cargo de provimento efe�vo até a data 
de promulgação da PEC 06/2019.
 Para as aposentadorias voluntárias, a regra de 
transição trazida pelo governo Bolsonaro prevê que a idade 
mínima para que o servidor se aposente será de 61 anos para 
homens e 56 para mulheres, em 2019, com aumento 
progressivo dessa idade, que será de 62 para homens e 57 para 
mulheres em 2022. Ademais, também será necessário que o 
servidor tenha 35 anos de contribuição (para homens) e 30 
anos de contribuição (para mulheres), 20 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, além 
de precisar a�ngir o somatório 86/96, considerando-se a sua 
idade e seu tempo de contribuição. Esse somatório também 
será progressivo: 86/96 – 2019; 87/97 – 2020; 88/98 – 2021; 
89/99 – 2022; 90/100 – 2023; 91/101 – 2024; 92/102 – 2025; 
93/103 – 2026; 94/104 – 2027; 95/105 – 2028; 96/105 – 2029; 
97/105 – 2030; 98/105 – 2031; 99/105 – 2032 e 100/105 – 
2033, e daí por diante, a depender da variação da expecta�va 
de sobrevida da população brasileira.
  O valor da aposentadoria do servidor público que se 
aposentar sob essa regra corresponderá, por ocasião da sua 
concessão, a 60% (sessenta por cento) da média aritmé�ca 
simples das remunerações e dos salários de contribuição do 
servidor, acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano de 
contribuição que o servidor �ver além de 20 anos. Exemplo: 
caso o servidor se aposente voluntariamente pela regra de 
transição, com 61 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 
anos de efe�vo exercício de serviço público, 5 anos no cargo e 
Somatório 96 (2019), a sua aposentadoria será calculada pela 
aplicação de 60% (referente aos 20 anos que possui), acrescido 
de mais 30% (35-20=15; 15x2=30), totalizando o percentual de 
90% (noventa por cento), que será aplicado sobre a média 
aritmé�ca simples das suas remunerações e salários de 
contribuição. Se esse servidor se aposentar com 40 anos, por 
exemplo, o percentual saltará para 100%, e será limitado a esse 
percentual máximo, mediante o acréscimo de 2% para cada 
ano de contribuição que exceder a vinte anos de contribuição.
 Para aqueles servidores que ingressaram no serviço 
público até o dia 31.12.2003, todavia, poderá ser aplicada a 
regra de cálculo da integralidade e da paridade, mas desde que 
esse servidor permaneça em a�vidade até a�ngir os 65 anos de 
idade (para homens) e 62 anos de idade (para mulheres), além 
dos requisitos de 35 anos de contribuição (homens) e 30 anos 
de contribuição (mulheres), 20 anos de efe�vo exercício de 
serviço público e 5 anos no cargo em que se der a 
aposentadoria. Mas, lembre-se, caso os servidores que 
ingressaram no serviço público até 31.12.2003 optem por não 
permanecer em a�vidade até a�ngir a idade de 65/62 anos, a 

sua aposentadoria deixará de ser calculada sob o manto da 
paridade e da integralidade e passará a ser calculada pela regra 
de 60% + 2% (para cada ano além de 20).
  Se o servidor público �ver ingressado no serviço 
público após a ins�tuição do regime de previdência 
complementar (no Execu�vo Federal, após 04.02.2013) ou, 
tendo ingressado antes, tenha optado por migrar de regime, 
não poderá se aposentar com proventos calculados com base 
na integralidade/paridade, e jamais poderá receber uma 
aposentadoria que seja superior ao teto do bene�cio máximo 
do INSS. Para esses, será aplicada a regra de cálculo de 60% + 
2% para cada ano além dos 20 anos e o bene�cio será 
obrigatoriamente limitado ao teto do INSS.
  A regra de cálculo de 60%+2% para cada ano além dos 
20 obriga o servidor a trabalhar por 40 anos, caso ele queira 
aplicar o percentual de 100% sobre a sua média de 
remunerações e de salários de contribuição.
  Outra  a lteração importante  diz  respeito  à 
aposentadoria por invalidez. A proposta prevê que essa 
modalidade será calculada num percentual de 60%, caso o 
trabalhador possua até 20 anos de contribuição na data da 
incapacidade, acrescidos de 2% para cada ano além desse 
mínimo. Assim, a aposentadoria por invalidez somente será 
integralizada se o trabalhador possuir 40 anos de contribuição 
na data do evento de incapacidade ou se a invalidez for 
decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou 
doença do trabalho.
  Quanto à pensão por morte, o valor do bene�cio será 
limitado ao teto do INSS somente para aqueles eventos de 
morte de servidores que ingressaram no serviço público após 
2019 (ou 2013 para os servidores federais) ou para aqueles 
servidores que migraram para o sistema de previdência 
complementar. Nesse caso, o bene�cio será calculado com um 
percentual de 60% sobre o valor do bene�cio, acrescido de 10% 
para cada dependente adicional, limitado a 100%. Se a morte 
for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou 
doença do trabalho, a pensão será de 100% sobre o valor do 
bene�cio.
  Já para aqueles servidores que tenham ingressado no 
serviço público antes da ins�tuição do regime de previdência 
complementar e que não tenham migrado para ele, a regra da 
pensão por morte será diferente. Nesse caso, o bene�cio da 
pensão será calculado sobre a totalidade dos proventos do 
servidor falecido (ou de sua teórica aposentadoria por 
incapacidade permanente), com base na cota de 60%, 
acrescido de 10% para cada dependente adicional, tendo 
como base de referência o teto do bene�cio máximo do INSS, 
que será acrescido ainda de 70% da parcela excedente ao teto 
do INSS.
  Outro ponto que interessa aos servidores públicos que 
tenham ingressado em cargo público de provimento efe�vo até 
a data de promulgação da reforma da Previdência de Bolsonaro 
é a possibilidade de aposentadoria especial, para aqueles cujas 
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a�vidades sejam exercidas com efe�va exposição a agentes 
nocivos químicos, �sicos e biológicos prejudiciais à saúde (ou 
associação de agentes). Poderão aposentar-se por essa 
modalidade quando preencherem, cumula�vamente, 20 anos 
de efe�vo exercício de serviço público, 5 anos no cargo em que 
se der a aposentadoria, a�ngirem o somatório 86 progressivo 
(para ambos os sexos), sujeito a 25 anos de efe�va exposição e 
contribuição previdenciária. Nesse caso, o valor da 
aposentadoria também será calculada com base na referência 
de 60% + 2% (para cada ano além dos 20), mas os servidores 
que tenham ingressado em cargo público de provimento 
efe�vo no serviço até 31.12.2003 poderão se aposentar com 
paridade e integralidade, desde que permaneçam em 
a�vidade até completar os 60 (sessenta) anos de idade, para 
ambos os sexos. Quem �ver migrado para o sistema de 
previdência complementar ou ingressado após a ins�tuição do 
regime de previdência complementar, estará sujeito ao teto do 
INSS. Não se admi�rá a conversão de tempo especial em 
tempo comum, para nenhum efeito.
 Por fim, há regras de transição também para os 
servidores públicos que possuam deficiência, previamente 
subme�do à avaliação biopsicossocial, e que tenham 
ingressado em cargo público de provimento efe�vo do serviço 
público até a data de promulgação da PEC 06/2019. Se a 
deficiência for considerada leve, o servidor precisará ter 35 
anos de contribuição, 20 anos de efe�vo exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Para 
deficiências moderadas, exige-se 25 anos de contribuição, 20 
anos de efe�vo exercício no serviço público e 5 anos no cargo 
em que se der a aposentadoria. E para deficiências graves, 20 
anos de contribuição, 20 anos de efe�vo exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. 
Nessa modalidade, o valor da aposentadoria será calculado 
com base na referência de 60% + 2% (para cada ano além dos 
20), para aqueles servidores que ingressaram no serviço 
público após 01.01.2004, enquanto os servidores que tenham 
ingressado em cargo público de provimento efe�vo no serviço 
até 31.12.2003 poderão aposentar-se com paridade e 
integralidade, independente de a�ngir idade mínima.
  Pela proposta de Bolsonaro, vedou-se o recebimento 
conjunto de mais de uma aposentadoria à conta do mesmo 
regime de previdência, exceto nas hipóteses de cargos 
acumuláveis previstos na Cons�tuição (médicos, professores, 
p. ex.), assim como o recebimento de mais de uma pensão por 
morte deixada por cônjuge ou companheiro, excetuando-se os 
cargos acumuláveis. Contudo, ainda que se admita que possa 
ocorrer a cumulação de aposentadoria e pensão, ou de mais de 
uma pensão, ou de bene�cios oriundos de regimes dis�ntos, o 
trabalhador que fizer jus a dois bene�cios, terá direito a 
receber o valor integral do bene�cio mais vantajoso e de uma 
parte de cada um dos demais bene�cios, apurada 
cumula�vamente. Assim, receberá 100% do bene�cio de 
maior valor, acrescido de um percentual da soma dos demais 

bene�cios. Se os demais bene�cios forem superiores a 4 
salários mínimos, não poderá acumular nada; se forem de 3 a 4 
salários mínimos, pode acumular 100% do maior + 20% dos 
demais; se o bene�cio acumulável for de 2 a 3 salários mínimos, 
pode acumular 100% do maior + 40% dos demais; se for de 1 a 2 
salários mínimos, pode acumular 100% do maior + 60% dos 
demais; e se for de até 1 salário mínimo, pode acumular 100% 
do maior + 80% do outro. Essa regra será aplicável nas hipóteses 
de cumulações de bene�cios que ocorrerem após a 
promulgação da PEC de Bolsonaro.
  Além de todas essas regras, o governo criará o sistema 
de capitalização no Brasil. Esse sistema funcionará mediante a 
existência de en�dades de natureza pública e privada que 
realizarão a gestão das reservas. Ao trabalhador será permi�do 
escolher a qual en�dade deseja se filiar, podendo portar os 
recursos entre as en�dades.
 A proposta determina que as regras de bene�cio 
aplicáveis aos servidores públicos federais serão também 
aplicáveis aos servidores públicos estaduais, municipais e 
distritais. Contudo, salienta que a alteração das alíquotas de 
contribuição precisam de aprovação das assembleias estaduais, 
câmaras municipais e Câmara Legisla�va do DF.
  Com relação ao déficit da previdência, a proposta prevê 
que, na hipótese dos Estados, Municípios e o Distrito Federal 
registrarem déficit financeiro e atuarial, deverão ampliar suas 
alíquotas para no mínimo 14%, em um prazo de 180 dias, além 
de ins�tuírem a previdência complementar em um prazo de 2 
anos. Ademais, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios ficam autorizados a ins�tuir contribuição 
extraordinária, o que poderá ser feito pelo prazo de vinte anos.
  Assim, dada a complexidade do tema e a possibilidade 
de que o texto ainda passe por diversas modificações no 
Congresso Nacional, os dados mais relevantes foram tratados. 
Imperioso mencionar que a descons�tucionalização do sistema 
de previdência, a possibilidade de ins�tuição de um regime de 
capitalização e a determinação de que a dívida pública 
previdenciária seja equacionada pelos servidores são os pontos 
que mais afetam a vida do trabalhador, na medida em que 
colocam os servidores em situação de vulnerabilidade social 
excessiva.
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