
PREZADO(A) 
SENHOR (A), 
PARLAMENTAR. 

Pedimos seu apoio na análise e deliberação
dos temas listados abaixo. A Associação
Nacional dos Procuradores e Advogados
Públicos Federais em parceria com outras
entidades sindicais, associações e o
FONACATE defende a inclusão destes
assuntos no texto da PEC 6/2019 que tramita
sobre a Reforma da Previdência. 
 
A ANPPREV acredita na mudança para
aperfeiçoar o sistema sem gerar efeitos
destrutivos.
Contamos com seu apoio na apreciação deste
assuntos frente ao Congresso Nacional.



SUPRESSÃO DAS ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS E

EXTRAORDINÁRIAS:

SUPRESSÃO DA ACUMULAÇÃO DE
BENEFÍCIOS:

Suprime os artigos 13, 14 e 15 da PEC,
bem como alterações realizadas aos

artigos 149 e 195 da Constituição,
dispositivos que autorizam a adoção de
alíquota de contribuição previdenciária
ordinária progressiva ou escalonadas,

bem como contribuições extraordinárias.

A emenda trata da limitação do rol de
benefícios dos regimes próprios de
previdência social às aposentadorias e à
pensão por morte e o inciso III do §10 do
artigo 12, que trata das regras sobre o
acúmulo de pensões.

REGRAS DE TRANSIÇÃO:

A emenda estabelece pensão por morte
nas regras abaixo:

I) O valor da pensão será o valor dos
proventos do servidor falecido até o

limite máximo do Regime Geral, com o
acréscimo de 65% por parcela excedente;

II) O reajuste pensão será em
consonância com a modificação dos

servidores em atividade;
A emenda suprime a hipótese de cálculo

da pensão nos casos de incapacidade de
trabalho, do estabelecimento da cota
familiar de benefícios de pensão por
morte, dos casos de recebimento de

mais de uma pensão. A emenda suprime
também o reestabelecimento do

segundo maior pagamento, na perda
benefício de valor maior.

SUPRESSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO BENEFÍCIO:

A emenda suprime a instituição da
contribuição extraordinária e ampliação da
base de cálculo dos aposentados e dos
pensionistas, a alteração da alíquota de
contribuição dos servidores públicos da
União, a alteração da alíquota de
contribuição dos servidores públicos dos
Estados, do DF e dos Municípios e o prazo
para a exigibilidade das respectivas
contribuições sociais.

PENSÃO POR MORTE:

A emenda versa sobre a regra de
transição para os servidores públicos, com
as seguintes regras para obtenção da
aposentadoria:
1) 55 anos de idade, se mulher, ou 60 anos
de idade, se homem;
2) 30 anos de contribuição, se mulher, ou
35 anos, se homem;
3) 20 anos de serviço público;
4) 5 anos no cargo efetivo que se der a
aposentadoria;
5) pedágio de 50% sobre o tempo de
contribuição faltante na data de
promulgação da EC. Para os professores, a
emenda propõe a redução de 5 anos na
idade mínima (para homens e para
mulheres) e 5 anos no tempo de
contribuição (homens e mulheres).
Além disso, estabelece aos servidores que
ingressaram no serviço público até
16/12/1998 o direito a opção pela redução
das idades mínimas em um dia para cada
dia de contribuição que exceder os limites
de 30/35 anos de contribuição. Em relação
aos proventos, assegura paridade e
integralidade para os servidores que
ingressaram no SP até 31/12/2003 e 100%
da média aritmética simples aos que
ingressaram entre 2004 e a instituição do
regime de previdência complementar.


