
PEC 6/2019 – A Reforma da Previdência 
O fim da aposentadoria para a população pobre do Brasil 

 
  
A PEC 6/2019 foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional no dia 20 de                
fevereiro. Com o objetivo de mudar as regras de concessão da aposentadoria no Brasil, a               
Proposta de Emenda à Constituição, além de não ter sido discutida com a sociedade antes de                
sua elaboração, apresenta um conjunto de mudanças que atingem diretamente as mulheres,            
trabalhadores rurais, os trabalhadores de baixa renda, deficientes físicos e os idosos. 
Na apresentação a seguir, são abordados os pontos maléficos da proposta e como eles afetam               
a vida do povo brasileiro. 

  

 Tempo de contribuição – benefício integral 
⇨  Atual modelo – 35 anos para homens e 30 anos para mulheres 
⇨ PEC – 40 anos para homens e mulheres + 65 anos de idade para homens e 62                  

anos, para mulheres. 
⇨ Riscos – Para que o tempo estabelecido pela proposta seja alcançado, o             

trabalhador terá de trabalhar muito além de 40 anos, uma vez que, durante toda              
sua vida ativa, enfrentará períodos de desemprego sem conseguir manter suas           
contribuições ininterruptamente. Além disso, não basta que o trabalhador atinja          
os 40 anos exigidos, é preciso que ele tenha 65 anos se for homem e 62 anos se                  
for mulher. 

  
  

  Idade mínima 
⇨ Atual modelo – 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, com pelo menos                

15 anos de contribuição. 
Hoje, o trabalhador e a trabalhadora conseguem se aposentar antes da idade            
mínima se tiverem alcançado os 35 e 30 anos de contribuição, respectivamente. 
Exemplo: Um trabalhador começou a contribuir para a Previdência aos 20 anos.            
Considerando que ele tenha contribuído durante 35 anos ininterruptos, conseguirá          
se aposentar aos 55 anos. Obviamente será aplicado o Fator Previdenciário, que é             
injusto na maioria das vezes, jogando para baixo o valor da aposentadoria. 
⇨ PEC – 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A proposta aumenta de 15                 

para 20 anos o tempo mínimo de contribuição; nesse caso, sob esse cálculo, o              
trabalhador receberá apenas 60% do benefício integral. 

Riscos – Levando-se em consideração a expectativa de vida dos brasileiros,           
principalmente em regiões periféricas do País, e os 40 anos de contribuição exigidos             
para o benefício integral, os trabalhadores de baixa renda, que executam atividades            
insalubres e/ou que demandam grande esforço físico estarão fadados a morrer sem            
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conseguir se aposentar. Com a PEC, não será mais possível se aposentar apenas             
por idade. 

Realidade em números 
Cidade de São Paulo => 96 distritos no total 

  36 distritos com expectativa de vida inferior a 65 anos* 
  
*É nessa faixa que os homens que trabalharam por pelo menos 15 anos ganham direito de                
pedir aposentadoria por idade. Mas, em 1/3 da cidade, o cidadão médio não vai ter a chance                 
de usufruir do benefício. 
  

=> Piores Tempos Médios de Vida na capital paulista: no Jardim           
Ângela, Anhanguera e Cidade Tiradentes, bairros tradicionalmente       
pobres, a expectativa não chega a 55 anos. 
  
=> Somente em cinco distritos de São Paulo – Perdizes, Moema, Jardim            
Paulista, Pinheiros e Alto de Pinheiros – vive-se mais de 78 anos. 

Fonte dos dados: Mapa da Desigualdade de São Paulo, que utiliza pesquisas do             
IBGE e da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 
  
  

  Benefício de Prestação Continuada – BPC 
⇨ Atual modelo – Pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas com             

deficiência e idosos em situação de pobreza a partir dos 65 anos. 
⇨ PEC – Propõe pagamento do valor de um salário mínimo apenas a partir dos 70                

anos. Quando o idoso completar 60 anos, ele receberá o equivalente a R$ 400. 
⇨ Riscos – A alegação do governo é de que haveria um aumento de gastos com a                 

diminuição da idade para recebimento dos R$ 400. Entretanto, ao se atestar que             
o beneficiário precisa ter renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo (R$              
249,5) para receber o BPC, não se torna difícil argumentar que, em vez de              
aumentar a idade para 70 anos, o governo deveria, sim, ampliar o auxílio a estas               
pessoas já abandonadas há anos pelo Estado, que certamente morrerão antes           
de receber o salário mínimo no tempo que a proposta prevê. 

  

  Pensão por morte 
⇨ Atual modelo – No setor privado, 100% para segurados do INSS, respeitando o              

teto de R$ 5.839,45. Para os servidores públicos, além deste percentual, o            
segurado recebe 70% da parcela que superar o teto. Para os servidores            
públicos, além deste percentual, o segurado recebe 70% da parcela que superar            
o teto. 

⇨ PEC – 60% da média salarial mais 10% por dependente adicional para             
trabalhadores dos setores público e privado. 

⇨ Riscos – Os dependentes do trabalhador que falecer – muitas vezes o único que               
tinha condições de prover recursos para a família – correm o risco de ter de se                



inserir na informalidade do mercado de trabalho, o que se torna mais grave             
quando esses dependentes forem filhos em idade de formação básica escolar. 

 
⇨  Veja na tabela a seguir o número de pensões por morte concedidas em 2017 

 
Pensão por morte 

2017 

Total geral 7.675.576 

    

Até 1 salário mínimo 5.057.145 

   

*De todas as pensões por morte pagas em 2017, 65,89% são equivalentes            
a um salário mínimo ou menos. 

  
  Pensão por invalidez (incapacidade permanente) 

⇨  Atual modelo – 100% da média dos salários de contribuição para todos. 
⇨ PEC – 60% da média salarial até 20 anos de contribuição mais 2% por ano                

excedente. 
⇨ Riscos – Chega a ser desumano este item da proposta, uma vez que mexe em                

benefício de quem não tem mais qualquer condição de trabalhar e depende do             
Estado para manter o mínimo de dignidade do próprio trabalhador e de sua             
família. 

  
  

  Acúmulo de benefícios 
⇨ Atual modelo – É permitido o acúmulo de diferentes benefícios, como pensão e              

aposentadoria. 
⇨ PEC – O trabalhador optará pelo benefício de maior valor e receberá apenas uma               

proporção dos demais, limitado a dois salários mínimos. Esse percentual será de            
80% para benefícios até 1 salário mínimo; 60% para entre 1 e 2 salários; 40%               
entre 2 e 3; 20% entre 3 e 4; e zero para benefícios acima de 4 salários mínimos. 

⇨ Riscos – Atinge diretamente os aposentados que ficarem viúvos, homens e            
mulheres. 

  
 

  Trabalhadores rurais 
⇨ Atual modelo – A idade mínima de aposentadoria é de 60 anos para homens e 55                 

anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de atividade rural comprovada. 



⇨ PEC – Aumenta para 60 anos a idade mínima para as mulheres, com tempo de                
contribuição de 20 anos para ambos os sexos. 

⇨ Riscos – A atividade no campo é, notoriamente, um dos trabalhos mais exaustivos. A               
aposentadoria rural é mais do que um benefício previdenciário, representa auxílio           
fundamental para o trabalhador do campo, que convive todos os dias com as             
instabilidades do tempo e do clima para a execução de suas atividades, além, é              
claro, do desgaste físico e das doenças consequentes das atividades exaustivas           
exercidas. 

  

 Reajustes constitucionais 
⇨ Atual modelo – A Constituição Federal de 1988 determina: "É assegurado o             

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor          
real". Esse reajuste é feito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

⇨  PEC – O governo quer a definição das regras de reajuste em lei complementar. 
⇨ Riscos – Sem a garantia constitucional de reajuste, os aposentados e pensionistas             

ficarão ao sabor das conveniências políticas de governo. 
  

 Abono PIS 
⇨ Atual modelo – Valor anual de um salário mínimo pago aos trabalhadores que              

ganham até dois salários mínimos. 
⇨ PEC – Prevê o pagamento de um salário mínimo anualmente apenas aos             

trabalhadores que recebem mensamente o mesmo valor. 
⇨ Riscos – Com a mudança, segundo Maria Lucia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, 23,4              

milhões de trabalhadores devem perder o benefício anual, que hoje é de R$998, ou              
seja, o governo elimina o abono para 91,5% do total de pessoas que hoje têm esse                
direito. 

  

 Regramento da aposentadoria fora da Constituição 
⇨ Atual modelo – Mudanças em regras da Previdência que estão na Constituição só              

podem ser feitas por meio de Emendas Constitucionais. 
⇨ PEC – Autoriza aprovação de futuras mudanças nas regras da aposentadoria por             

meio de projetos de lei complementar. 
⇨ Riscos – Os Projetos de Lei demandam menos votos no Congresso para sua              

aprovação, ameaçando as garantias legais da Carta Magna, o que representa a            
desconstitucionalização de direitos básicos da Previdência. 

  

 Multa de 40% do FGTS 
⇨ Atual modelo – Todo mês, a empresa recolhe do salário do trabalhador aposentado o               

valor correspondente ao FGTS, que é depositado na conta do Fundo em nome do              
empregado. 



⇨ PEC – O empregador não será mais obrigado a recolher os 8% de FGTS nem a pagar                  
a multa de 40% sobre o saldo do Fundo quando o empregado já estiver aposentado. 

⇨ Riscos – Segundo os dados mais recentes do IBGE, 5,2 milhões de aposentados              
continuavam trabalhando em 2015. Além do não recolhimento – que diminui o valor             
dos recursos do FGTS, usado no financiamento de programas sociais –, a isenção             
no pagamento da multa retira do trabalhador, mesmo aposentado, um direito           
garantido a todos os que ainda estão na ativa. 

 
Veja a opinião de especialistas 
O professor e advogado previdenciário Theodoro Agostinho critica a mudança, pois considera            
que o governo trouxe para a reforma da Previdência um tema que deveria ser discutido no                
âmbito trabalhista. 

  
Ele afirma que, se a proposta passar, o aposentado deixará de ter uma reserva extra. "De                
certa forma, ainda que não precise de proteção contra desemprego, esse aposentado            
pode guardar o dinheiro do FGTS. É uma garantia trabalhista, uma garantia social.             
Excluir isso acaba sendo mais um retrocesso." 
Agostinho diz que o governo deveria propor uma contrapartida. "Seria muito mais justo se              
quem se aposentou, continuou trabalhando e, consequentemente contribuindo, tivesse         
um novo cálculo lá na frente, uma espécie de atualização. Outra opção seria dar a               
possibilidade de ter uma contribuição menor, algo como 50% do que pagam hoje. Agora,              
apresentam a reforma e acabam favorecendo só as empresas. Isso é contrário à natureza              
previdenciária.". 
Fonte: UOL 

  

 Aposentadoria do Judiciário 
⇨ Atual modelo – Aposentadoria compulsória dos ministros de tribunais superiores aos            

75 anos prevista na Constituição. 
⇨ PEC – A proposta tenta retirar essa definição de idade da Constituição e deixá-la em                

aberto. A aposentadoria obrigatória de servidores públicos e da cúpula do Judiciário            
deverá ser decidida por meio de um projeto de lei complementar, que exige número              
menor de votos para aprovação no Congresso. 

⇨ Riscos – Essa manobra permitiria que o presidente indicasse quatro ministros para a              
Corte, em vez de dois, acabando com a independência do Judiciário. 

  
Servidores Públicos 

⇨ Atual modelo – A Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Lei 12.618/2012 estabelecem que o                
sistema de aposentadoria dos servidores públicos está regulamentado no teto da           
Previdência Social mais o regime de previdência complementar próprio. 

Aposentadoria por tempo de contribuição: homens – 60 anos de idade e 35 de contribuição; mulheres –                 
55 anos de idade e 30 de contribuição. 



Aposentadoria por idade: homens – 65 anos de idade; mulheres – 60 anos. Nos dois tipos, é preciso ter                   
ainda dez anos como servidor público e cinco anos no cargo em que irá se aposentar. 

⇨ PEC – Idade mínima igual à dos trabalhadores da iniciativa privada: 65 anos para homens e 62                  
anos para mulheres. Tempo de contribuição mínimo de 25 anos, sendo necessários 10 anos              
no serviço público e 5 anos no cargo. Para obter 100% do benefício, o tempo de                
contribuição é de 40 anos. Para servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a                
integralidade da aposentadoria será mantida para quem se aposentar aos 65 anos (homens)             
ou 62 (mulheres). No caso de professores, a idade será de 60 anos. Para quem ingressou                
após 2003, o critério para o cálculo do benefício é igual ao do INSS. 

Regra de transição – A transição entra em uma pontuação que soma o tempo de contribuição mais uma                  
idade mínima, começando em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A transição                 
prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração de 14 anos para as mulheres e de 9 anos para                      
os homens. 

O período de transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres, em 2033, e                 
105 pontos para os homens, em 2028. 

No caso dos servidores, o tempo de contribuição será de 35 anos para homens e 30 para mulheres,                  
sendo necessário ter 20 anos de tempo de serviço público e cinco anos de cargo. Pela regra de transição,                   
a idade mínima será de 61 anos, em 2019, e 62 anos, em 2022, para homens. Para as mulheres, a idade                     
mínima será 56 anos, em 2019, e 57 anos em 2022. 

⇨ Riscos – O governo quer mexer com os servidores que já têm direito adquirido. Hoje, os que                  
ingressaram a partir de 2003 recebem o equivalente à média dos 80% maiores salários, com               
reajuste pela inflação. A proposta do governo quer mudar o cálculo para a média de 100%                
dos salários, o que vai criar um gama de ações na Justiça contra a alteração de um direito                  
adquirido pela categoria. Milhares de ações com ganho de causa praticamente certo no             
Judiciário elevarão os custos da União, que será a responsável por pagar as indenizações dos               
servidores lesados. 

  

 Previdência Privada 
⇨ Atual modelo – Previdência pública, na qual trabalhador, Estado e empregador fazem             

contribuições mensais. 

⇨ PEC – O governo prevê a mudança do sistema de repartição (modelo atual) para o regime de                  
capitalização, com a criação de contas individuais, nas quais apenas o trabalhador contribui.             
O dinheiro será administrado por bancos, seguradoras e fundos de pensão da forma como              
eles bem entenderem. 

⇨ Riscos – Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, ministro da Economia, se inspiraram em modelos               
fracassados implantados em países como Chile, Peru, México e Colômbia. Com a reforma, se              
você contribuir por 35 anos com R$ 100, terá uma aposentadoria de apenas R$ 234,45. O                
Chile, por exemplo, implantou o sistema de capitalização no início dos anos 1980 e hoje está                
às voltas com uma contrarreforma, uma vez que as aposentadorias pagas têm valor muito              
baixo, e a população mais pobre sofre com a miséria. 



Lá, 79% das pensões estão abaixo do salário mínimo. Segundo o órgão regulador do sistema de                
aposentadoria do país, os aposentados chilenos recebem de benefício, em média, de 30% a 40% do                
salário mínimo local. Hoje, nem os empregadores nem o Estado colaboram com o sistema chileno. 

Apenas os funcionários depositam o equivalente a 10% do seu salário em contas individuais, chamadas               
de AFPs (administradoras privadas de fundos de pensão). A redução no valor das pensões e               
aposentadorias vem provocando uma onda crescente de suicídios no país. 

O Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), publicou estudo               
mostrando que entre 2010 e 2015, 936 adultos maiores de 70 anos tiraram a própria vida. 

✓ O governo de Bolsonaro quer agora implantar esse mesmo modelo falido no Brasil, o que levará                 
milhões de trabalhadores – que deveriam ter o apoio do Estado após anos de contribuição – à                 
miséria. 

  

Tentativa de privatização da Previdência Pública Complementar 

⇨  O sistema de capitalização rompe com o que determina a Constituição de 1988 e entrega o 
patrimônio do trabalhador para os bancos, que administrarão as contas a serem criadas,             
aumentando seus lucros já bilionários. Isso porque quando se cria uma previdência complementar             
nova, não há gasto, apenas entrada de capital. Além de retirar o financiamento público da               
Previdência, a reforma privatiza um fundo público, o que trará uma série de riscos aos contribuintes. 

⇨ Os jovens que entrarão nesse sistema só vão se aposentar daqui a 40, 50 anos. Ou seja, o acúmulo de                     
recursos feito durante esse prazo representa um presente bilionário do governo para o sistema              
financeiro. 

 Devedores e sonegadores 

⇨  As dívidas de bancos e empresas com o INSS quase triplicaram entre 2008 e 2018, 
passando de R$ 174,9 bilhões para R$ 476,7 bilhões – um salto de 172,6%. Veja a 
evolução no quadro abaixo: 

 
DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA  

 

ANO Valor consolidado 

2008 R$ 174,9 bilhões 

2009 R$ 191,6 bilhões 

2010 R$ 204,1 bilhões 

2011 R$ 228,4 bilhões 

2012 R$ 247 bilhões 



2013 R$ 290,1 bilhões 

2014 R$ 319,2 bilhões 

2015 R$ 364,1 bilhões 

2016 R$ 414,9 bilhões 

2017 R$ 430,4 bilhões 

2018 R$ 476,7 bilhões 

 
  

⇨  Esse montante corresponde a quase o dobro do alardeado “rombo” da Previdência em 2018, 
estimado em R$ 290 bilhões. Se você acha que as empresas envolvidas na Lava Jato e em 
falcatruas do gênero prejudicaram o País “apenas” nessa seara... 

 
 

✓  Veja: Os 10 maiores devedores 
 

 

 EMPRESA DÍVIDA 

1 Varig  R$ 3,891 bilhões 

2 JBS R$ 2,395 bilhões 

3 VASP R$ 1,916  bilhão 

4 Associação Educacional Luterana do Brasil R$ 1,783 bilhão 

5 Transbrasil R$ 1,319 bilhão 

6 Marfrig R$ 1,162 bilhão 

7 Instituto Camargo de Solidariedade R$ 851 milhões 

8 Instituto Presbiteriano Mackenzie R$ 789 milhões 



9 Fundação Universidade Caxias do Sul  R$ 748 milhões 

10 Teka R$ 743 milhões 

 
 

✓  Tem também os bancos: 
  

Caixa Econômica Federal R$ 589,3 milhões 

Banco Bradesco S.A. R$ 575,0 milhões 

Banco Santander Brasil S/A R$ 218,4 milhões 

Banco do Brasil R$ 209,9 milhões 

Itaú Unibanco S.A. R$ 111,8 milhões 

  
⇨  Em vez de sacrificar os pobres, o governo deveria acabar com a farra dos devedores do 

INSS. 
  

 Isenções fiscais 

⇨ Relatório do Tribunal de Contas da União, o Brasil deixou de arrecadar R$ 354,7 bi com                 
renúncias fiscais em 2017. 

⇨ O montante equivale a 30% da receita líquida do governo naquele ano e supera os “déficits”                 
da Previdência Social e do regime de aposentadorias dos servidores federais, que somaram             
R$ 268,8 bilhões em 2017. 

⇨ O Programa de Recuperação Fiscal, Refis, age como uma mãe para grandes empresas              
devedoras. Bancos e fabricantes de bebidas foram os setores que conseguiram os maiores             
abatimentos em suas dívidas dentro do Refis. Os cortes ultrapassaram 50% do valor da              
dívida inscrita. 

⇨ O setor bancário concentrou os maiores descontos. Quatro de cinco instituições abateram             
mais da metade de sua dívida: Itaú Unibanco, Safra, Santander e Rural. Juntos, esses bancos               
negociaram uma dívida de R$ 657,3 milhões. 

⇨ Ambev e Heineken acumularam descontos acima de 50%. Na Cervejaria Petrópolis (Itaipava),             
o corte foi de 42,5%. Juntas, renegociaram dívidas de R$ 451,8 milhões. 

⇨  A JBS economizou R$ 1,1 bilhão aderindo ao programa de isenções do governo. 

⇨ Ao todo, empresas e pessoas físicas investigadas nas operações Lava Jato, Zelotes e Ararath,               
da Polícia Federal, conseguiram parcelar, pelo Refis, R$ 3,85 bilhões de autuações            
decorrentes de fraudes e sonegação, segundo levantamento oficial da Receita Federal. 



  
✓ Enquanto o governo perdoa bilhões em dívidas de grandes empresas, os trabalhadores, os              

pobres, pagam a conta com a ameaça do fim da aposentadoria de quem mais precisa. 
  
  

 Carteira verde e amarela 

⇨ Segundo Jair Bolsonaro, os trabalhadores têm “direitos em excesso”. Por isso, eles precisarão              
optar: “menos direitos e mais empregos ou mais direitos e menos empregos”. 

⇨ Para colocar em prática esse projeto de precarização das relações de trabalho, o presidente da                
República propõe a criação da carteira de trabalho verde e amarela. 

⇨ De patriótica, essa iniciativa não tem nada. Essa carteira proposta pelo ministro da Economia,               
Paulo Guedes, estabelece novas regras para um regime de trabalho “flexibilizado” – e, pela              
legislação vigente, contrário à Constituição Federal e à CLT. 

⇨ O contrato individual firmado entre empregador e empregado prevalecerá sobre a CLT. Dessa              
forma, direitos como férias, 13ª, licença-maternidade e previdência deixarão de existir ou,            
no mínimo, serão seriamente ameaçados e/ou reduzidos, uma vez que o trabalhador,            
individualmente, não tem força para negociar com os patrões. 

  

 Seguridade Social 

⇨ Segundo o Art.194 da Constituição Federal, “a Seguridade Social compreende um conjunto             
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar              
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

⇨ O PIS, a COFINS, a CSLL e as contribuições ao INSS são as contribuições sociais mais                 
importantes para a Seguridade Social. Formada por um tripé – Previdência, Saúde e             
Assistência Social –, a Seguridade Social tem papel essencial na vida do povo brasileiro e a                
ela foi dedicado um capítulo inteiro em nossa Carta Magna para a construção da política de                
proteção social. 

Mas existe a... 

✓  DRU 

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) é um mecanismo que permite ao governo federal usar                
livremente 30% de todos os impostos e contribuições sociais federais da Seguridade Social. As              
contribuições sociais correspondem a cerca de 90% do montante desvinculado. 
  
Prorrogada até 2023, ela, desde 2008, reduziu as contas da Seguridade Social em mais de R$ 500                 
bilhões. O dado oficial mais recente é de 2016, ano em que foram retirados R$ 92 bilhões. Em 2017, a                    
estimativa é a de que o governo tenha retirado R$ 119 bilhões da Seguridade. 

O alardeado “déficit” da Previdência – calculado sem levar em conta o tripé da Seguridade Social – é                  
bem menor do que o montante desviado por meio da DRU durante os últimos 10 anos. 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


  

 Redução da arrecadação da Seguridade Social 

⇨ Atualmente, existem no Brasil quase 13 milhões de desempregados segundo o IBGE. O país registrou                
4,7 milhões de pessoas em situação de desalento (aqueles que desistiram de procurar emprego) no               
trimestre encerrado em janeiro de 2019. 

⇨ No ano passado, eram 11,2 milhões de empregados informais no setor privado, além de 23,3 milhões                 
de pessoas trabalhando por conta própria. Ou seja, 34,5 milhões de brasileiros estão na              
informalidade; esse número supera o total de empregados com carteira assinada no setor privado              
(32,9 milhões) e é o maior nível desde 2012. 

✓ O desemprego crescente, a informalidade e a falta de perspectiva dos desalentados são fatores               
preponderantes para o prejuízo na arrecadação da Previdência. Mais da metade da força de              
trabalho do País não contribui para o INSS por incompetência do governo na geração de políticas                
econômicas de geração de emprego e desenvolvimento. 

✓ A arrecadação seria muito maior se estes milhões de brasileiros tivessem um emprego formal, com                
direitos garantidos pela CLT e contribuindo para a Previdência Social. Entretanto, é mais fácil jogar               
no colo dos desempregados a conta da incompetência do Executivo e parte do Legislativo. 

  

A reforma de Jair Bolsonaro não vai acabar com as regalias. 
Veja por quê. 

  

Manutenção dos Privilégios 
  
✓  Militares 

⇨ Aposentadoria integral após 30 anos de serviços prestados. 
⇨ Remuneração média mensal dos militares da reserva e reformados: R$ 13,7            

mil. 
⇨ Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que 55% dos             

militares das Forças Armadas se aposentam entre os 45 anos e os 50 anos              
de idade. 

⇨ Grande disparidade com o sistema do INSS e dos servidores civis da União, no               
qual as aposentadorias estão concentradas entre os 55 e 65 anos. 

  
· Injustiça – O presidente da República, Jair Bolsonaro, se aposentou com 33             

anos recebendo atualmente um salário de cerca de R$ 10 mil. A reforma de              
seu governo quer punir os pobres, as viúvas, os trabalhadores rurais e            
manter as regalias. A reforma precisa começar pelos militares, que estão no            
poder e querem acabar com a aposentadoria de quem mais precisa. Eles            
devem dar o exemplo. 

  



✓  Juízes e desembargadores 
⇨  A “punição” para um magistrado corrupto é a aposentadoria compulsória. 
⇨  O Brasil possui 17 mil juízes e desembargadores. 
⇨ De 2005 até 2017, 82 deles foram punidos pelo Conselho Nacional de Justiça              

(CNJ). 
⇨  Deste total, 53 tiveram como punição a aposentadoria compulsória. 

  
✓  Políticos 

⇨ A Câmara dos Deputados gasta mensalmente R$ 62.114,26 com a           
aposentadoria de apenas 2 parlamentares: Henrique Eduardo Alves        
(PMDB-RN) – R$ 41.760,00 – e Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) – R$            
20.354,26 

⇨ O ex-senador Romero Jucá acaba de se aposentar com salário de R$             
23.151,77. 

⇨ Atualmente, 499 ex-deputados federais ganham, juntos, R$ 7,18 milhões          
mensais em aposentadorias, uma média de R$ 14,39 mil por beneficiário –            
quase três vezes o teto do INSS. 

⇨ Jornal O Estado de São Paulo: um grupo de 142 deputados e ex-deputados,               
entre eles o presidente Jair Bolsonaro, poderá pedir aposentadoria, já a partir            
do mês que vem, com direito a um benefício de até R$ 33.763 – seis vezes                
mais que o teto do INSS. No caso de Bolsonaro, ele poderá acumular a              
aposentadoria com o salário de presidente da República, que é de R$            
30.934,70. 

⇨ O regime com o qual os parlamentares contribuem hoje é o Plano de              
Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), criado em 1999 para substituir          
o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). A reforma do governo           
Bolsonaro não acabará com as mordomias. O texto determina que todos os            
políticos passem para o regime geral do INSS, mas o PSSC e o antigo IPC               
continuarão pagando aposentadorias até o último beneficiário vivo. 

  

 Perversidade 
⇨ Levantamento feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita           

Federal do Brasil (ANFIP), a pedido da CSB, mostra que – em dezembro de 2018 –                
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com valor de até um              
salário mínimo representam 61,29% em termos de quantidade e 40,36% em termos            
de valor. Ou seja, a reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro, além de               
não acabar com os privilégios, é perversa com o pobres e os idosos. 

  
⇨Veja o levantamento: 



Faixas de Valor   

em Salários  

Mínimos 

Quantidade 

de 

Benefícios 

% Em relação à    

quantidade total 

Valor dos  

Benefícios (R$) 

% Em relação à    

quantidade total 

Mês: 

12/2018 

Da 

faixa 

Acumulado Mês: 12/2018 Da 

faixa 

Acumulado 

Abaixo de 1 776.135 2,56 2,56 400.500.540 0,93 0,93 

Igual a 1 17.782.097 58,73 61,29 16.964.120.538 39,42 40,36 

Acima de 1 até 2 5.921.115 19,56 80,85 7.940.598.001 18,45 58,81 

Acima de 2 até 3 2.881.577 9,52 90,36 6.798.731.429 15,80 74,61 

Acima de 3 até 4 1.814.351 5,99 96,36 5.971.137.800 13,88 88,49 

Acima de 4 até 5 784.628 2,59 98,95 3.300.000.384 7,67 96,15 

Acima de 5 até 6 310.791 1,03 99,97 1.587.873.044 3,69 99,85 

Acima de 6 até 7 3238 0,01 99,98 20.232.776 0,05 99,89 

Acima de 7 até 8 2.058 0,01 99,99 14.409.358 0,03 99,93 

Acima de 8 até 9 608 0,00 99,99 4.893.798 0,01 99,94 

Acima de 9 até 10 382 0,00 99,99 3.464.434 0,01 99,95 

Acima de 10 até    

20 

1.461 0,00 100,00 18.232.137 0,04 99,99 

Acima de 20 até    

30 

160 0,00 100,00 3.602.709 0,01 100,00 

Acima de 30 até    

40 

54 0,00 100,00 1.801.451 0,00 100,00 

Total 30.278.655 100,00  43.029.598.399 100,00  

Nota: 

1. Nos valores e quantidades estão incluídos todos os benefícios do Regime Geral de              

Previdência Social – RGPS (aposentadorias, pensões, auxílio-doença). 

2.      Fonte: ANFIP 

  



  

  

 


