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O que sobrará de previdência? 
A Constituição define seguridade social como “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.” Trata-se de política pública sustentada pela contribuição de cidadãos e empresas.  
A mudança pretendida pelo governo Bolsonaro elimina a política pública ao avaliar a proteção 
apenas contabilmente. De quebra, abre caminho para o sistema de contas individuais, o que agrada 
aos bancos vendedores de planos de previdência. Especialmente quanto à previdência no regime 
geral – destaque neste boletim – um indicador da mudança é na contribuição do empregado, caso do 
bancário da Caixa (tabela 1) 
 
Tabela 1 – alíquota de contribuição no regime geral de previdência – nominal e efetiva – Proposta de 
Emenda Constitucional 6/2019 

faixa de remenuração alíquota (1) parcela a deduzir (2)

até R$ 998,00 7,5% -R$                           
de R$ 998,01 a R$ 2.000,00 9,0% 14,97R$                       
de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 12,0% 74,97R$                       
de R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 14,0% 134,97R$                    

Exemplo de remuneração alíquota contribuição (3) efetiva (4)

998,00R$                                       7,5% 74,85R$                       7,50%
2.000,00R$                                   9,0% 165,03R$                    8,25%
3.000,00R$                                   12,0% 285,03R$                    9,50%
5.839,45R$                                   14,0% 682,55R$                    11,69%

 Nota (2): parcela considerando-se que cada alíquota é aplicada à respectiva faixa 
de renda, à semelhança da retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
Nota (3): alíquota x remenuração descontada a parcela a deduzir
Nota (4): alíquota efetiva: contribuição em relação à remuneração

Nota (1) : porcentual a ser aplicado à remuneração até o valor do teto definido pelo INSS

 
 
Fim do tempo de contribuição e exigência de idade mínima 
Outro indicador é que a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje existente, desaparece. 
Valerá, se aprovada a emenda, a exigência de idade mínima e, se alcançada tal idade, tempo de 
contribuição de ao menos 20 anos, mais 2% no valor a cada ano adicional. Assim, quem contribuir 
por 35 anos e chegar aos 65 anos de idade, se homem, ou 62 anos, se mulher, terá direito a 90% da 
média dos salários de contribuição de toda sua vida. Para o direito à média integral, serão 



 
 
 

necessários, além da idade, 40 anos de contribuição (quadro 1). Tanto tempo assim de contribuição é 
algo raro na realidade brasileira. 
 
Quadro 1- Cálculo do benefício Inicial no Regime Geral de Previdência Social, segundo PEC 6/2019 

 

observações

Benefício: 
média dos salários de contribuição desde julho de 
1994

atualmente, 80% maiores salários 
de contribuição

60% da média dos salários de contribuição, mais 2% 
por ano que exceder os 20 de contribuição
exemplo 1: com 35 anos de contribuição e idade 
exigida, o benefício será 90% da média dos salários 
contribuição
exemplo 2: com 40 anos de contribuição e idade 
exigida, o benefício será igual à média dos salários de 
contribuição

referência

idade mínima de 62 anos, se mulher, e 65 anos se 
homem. Mínimo de 20 anos de contribuição

Exigência para a 
concessão

não haverá mais aposentadoria 
por tempo de contribução 
(garantia atual)

nível do benefício

o cálculo atual prevê média 
integral dos 80% maiores salários 
de contribuição conjugando-se 
fator tempo de contribuição e 
idade que some 86, se mulher, e 
96, se homem. 

 
 
Transição 
Para quem já contribui e está a dois anos de se aposentar, valem regras atuais mais pedágio de 50%. 
Uma mulher com 28 anos de contribuição terá de contribuir mais três anos (dois mais um) para se 
aposentar. Seu benefício será calculado aplicando-se o fator previdenciário, redutor que impõe valor 
menor quanto menor a idade ao se aposentar. Faltando mais de dois anos, a transição exige tempo 
de contribuição – mínimo de 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem - além de idade 
 
Tabela 2 – exigência para a aposentadoria aos participantes do sistema – regra de transição a quem 
não alcançou, no máximo, dois anos restantes para completar o tempo de contribuição (*) 

idade mínima tempo idade mínima tempo

2019 61 56
2020 61,5 56,5
2021 62 57
2022 62,5 57,5
2023 63 58
2024 63,5 58,5
2025 64 59
2026 64,5 59,5
2027 65 60
2028 65 60,5
2029 65 61
2030 65 61,5
2031 65 62te
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(*) o valor do benefício será calculo conforme regras indicadas no Quadro 1 


