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PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES  AO SUBSTITUTIVO DA PEC 06 EM TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL 
1. Introdução 

 A PEC 06 apresentada pelo Poder Executivo introduziu profundas alterações no texto constitucional sobre 
as normas atinentes às aposentadorias e pensões no regime geral da previdência social e nos regimes próprios 
dos servidores públicos. 
 Na tramitação na Câmara, em face do forte impacto social, pelo número de pessoas atingidas, os 
parlamentares concentraram o foco de suas atenções no aperfeiçoamento das regras previstas para o regime 
geral, suprimindo alterações importantes como as regras para o Benefício de Prestação Continuada e para a 
concessão de aposentadoria rural,  ou alterando pontos como o tempo de contribuição mínimo de 15 anos 
para a obtenção da aposentadoria e introduzindo novas regras de transição. 
 Com relação aos servidores públicos, no entanto, exceto a exclusão dos servidores públicos estaduais e 
municipais da PEC e da introdução de regras mais benéficas para as forças policiais e de segurança,  foram 
mantidas, quase integralmente, as mudanças originais propostas pelo Executivo, que apresentam um excessivo 
rigor com relação aos demais servidores públicos federais. 
 As propostas adiante apresentadas, com justificativas resumidas, sugerem um aperfeiçoamento do texto 
aprovado na Câmara que, sem qualquer pretensão de desfigurar o projeto, buscam dar mais equilíbrio às 
alterações propostas, o que por certo evitará a judicialização de alguns pontos, como p.ex., a majoração 
excessiva de alíquotas, que apresenta caráter confiscatório, vedado pela CF. 
 
2. Alterações Propostas 

2.1 Regras de transição 

Os servidores públicos federais estão sendo submetidos à quarta reforma da previdência, desde aquela 
introduzida pela EC 20 de 1998. Na sequência as EC 41 e 47 introduziram novas alterações nas normas de 
aposentadoria e pensão e trouxeram regras de transição. De se destacar, inclusive, que os servidores já tinham 
como requisitos para aposentadoria, fixados na CF desde a EC 41/2005, a idade mínima de 60 anos, para 
homens, e 55 anos, para mulheres, além da exigência de 35/30 anos de contribuição. 

 Diversos servidores na ativa já cumpriram mais de noventa por cento do tempo e condições estabelecidos 
nas regras de transição fixadas nas citadas emendas que estão sendo simplesmente revogadas pela PEC 06, o 
que representa uma ruptura nas relações constituídas e nas expectativas de direito desses servidores.  

Todas as EC anteriores respeitaram a formação do direito em curso e introduziram pedágios adicionais de 
tempo em face das regras então vigentes, como regime de transição. A PEC 06 simplesmente propõe a 
revogação das regras de transição vigentes e introduz, além da nova regra geral, normas alternativas, com 
exigências de idades mínimas levemente reduzidas em face da regra geral, completamente dissociadas das 
relações em curso, estabelecidas com base nas regras de transição vigentes. 

Assim, são apresentadas as seguintes emendas aditivas ou modificativas do texto do Substitutivo 
aprovado na Câmara dos Deputados: 

Emenda Aditiva: introduz o art. 17-A, em simetria com a regra de transição estabelecida no art. 17 para os 
segurados do regime geral, fixando um período adicional de tempo/contribuição de 50% que faltarem para o 
preenchimentos dos requisitos  fixados nas regras de transição das Emendas 41 e 47, criando,  assim,  um novo 
pedágio de tempo para a obtenção dos benefícios nelas previstos: 

Acresce o art. 17-A à PEC nº 06 de 2019, nos seguintes termos: 

Art. 17-A - Ao servidor público federal que tenha ingressado no serviço público 

em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida 

data tiver preenchido mais de noventa por cento do tempo exigido nos requisitos estabelecidos nas 

regras de transição previstas nos arts. 2° e 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003 e no o art. 3° 
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da Emenda Constitucional n° 47, de 2005, fica assegurado o direito à aposentadoria quando 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, 

se homem; e 

II - cumprimento de período adicional correspondente a cinquenta por cento do 

tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para  completar os 

requisitos previstos nas regras de transição previstas nos arts. 2° e 6° da Emenda Constitucional n° 

41, de 2003 e no o art. 3° da Emenda Constitucional n° 47, de 2005. 

Parágrafo único -  O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor 

apurado de acordo os §§ 3º e 17  do art. 40 da Constituição Federal e será reajustado na forma do § 

8º do mesmo dispositivo. 
 
Sem prejuízo da emenda acima, são apresentadas outras propostas de aperfeiçoamento do texto do 

substitutivo aprovado 
 
Emenda Aditiva: introduz o § 3ª-A no art. 4º da PEC, visando tornar mais equânime a regra ali prevista, de 

forma a diferenciar os requisitos de idade para os servidores que tenham contribuído por mais de 30/35 anos, 
nos moldes do art. 3º, inc. III da EC 47: 

  Inclui o § 3º-A no art. 4º, caput,  da PEC nº 06 de 2019, com a seguinte redação: 

Art. 4° ..................................................................................... 

[...] 

§ 3º-A -  As idades mínimas, fixadas no inc I do caput e no § 1º acima, serão 
reduzidas em um ano para cada ano de contribuição que exceder a condição 
prevista no inciso II do caput deste artigo. 

Emenda Modificativa: esta emenda é uma mera alternativa à proposta de emenda aditiva anterior, e visa 
aos mesmos efeitos, mediante a modificação da redação contida no substitutivo: 

  Dá nova redação aos inc. IV e V do art. 4º, caput,  da PEC nº 06 de 2019, nos 
seguintes termos: 

Art. 4° ...................................................................................... 

[...] 

IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; ou 

V - o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 

equivalente a oitenta e seis pontos, se mulher, e noventa e seis pontos, se homem, observado o 

disposto nos §§ 2° e 3°, desde que preenchidos os requisitos previstos nos inc. II a IV acima. 
 

 Emenda Modificativa: visa a estabelecer  regra de transição mais razoável para o segurado do Regime 
Geral de Previdência Social e o servidor público federal que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência 
Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da Emenda, em linha 
com o período adicional estabelecido no parágrafo único do art. 17 para os segurados do regime geral que na 
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data da emenda contem com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e trinta e três anos, se homem. 
Propõe que o tempo adicional seja de  cinquenta por cento do tempo faltante: 

  Dá nova redação ao inc. IV do  art. 20 da PEC nº 06 de 2019, nos seguintes termos: 

Art. 20. ................................................................................... 

I -  ............................................................................................ 

[...] 

IV - período adicional de contribuição correspondente a cinquenta por cento do 

tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo 

mínimo de contribuição referido no inciso II. 
 
 2.2 Contribuição Extraordinária:  

  A PEC 06 prevê a instituição de contribuições extraordinárias dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas, quando houver déficit atuarial. A medida representa uma verdadeira espada sobre as cabeças 
dos servidores federais, pois a própria premissa da PEC é a existência de déficit, embora jamais apresentado 
pelo Poder Executivo, os cálculos atuariais que embasam tal conclusão.  
 Da forma como proposta, a criação de contribuições extraordinárias teriam como único condão a redução 
dos vencimentos e proventos dos servidores, com flagrante efeito confiscatório, ambos vedados pela CF. 
 O próprio relator da PEC na Câmara dos Deputados, havia retirado o dispositivo em seu primeiro relatório, 
porém, em face de pressões do Poder Executivo, acabou reincluindo a previsão no texto que restou aprovado. 
 Emendas  Supressivas: Visam retirar do texto proposto a possibilidade estabelecida na redação dada pelo 
seu art. 1º,  ao inserir os §§ 1ªA, 1ª-B e 1º-C no art. 149 da CF, de cobrança de contribuições extraordinária dos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensões, 
quando houver déficit atuarial, dado o seu evidente caráter confiscatório e de redução indireta dos 
vencimentos, vedados pela CF. 

 
  Suprime o § 1º-A, do art. 149, da Constituição Federal na redação dada pelo art. 
1º da PEC nº 06 de 2019: 
 

Art. 1°  A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

"Art. 149. ..................................................................................... 
  § 1º - A -  suprimido 
  ___________________________________________________ 
  Suprime os §§ 1º-B e 1º-C, do art. 149, da Constituição Federal na redação dada 
pelo art. 1º da PEC nº 06 de 2019: 

Art. 1°  A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

"Art. 149. .................................................................................... 

 § 1º-A -  .......................................................................... 

 § 1º-B - suprimido 
  § 1º-C  - suprimido 

 
 2.3  Majoração de Alíquotas 
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 A PEC 06 introduz um forte aumento nas alíquotas previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos 

servidores públicos federais, que passam a incidir de forma progressiva e podem atingir até 22% da 
remuneração do servidor.  

Quando consideradas juntamente com os valores descontados a título de Imposto de Renda (27,5%), 
revelam sua natureza confiscatória  e seu intuito de redução indireta dos vencimentos e proventos dos 
servidores da União, afrontando a um só tempo os artigos 150, § 4º  e o art. 37, inc. XV da CF.   

As emendas propostas visam limitar em 14% a alíquota máxima incidente sobre o total da remuneração, o 
que já representa um acréscimo de quase trinta por cento sobre as alíquotas atualmente cobradas (11%). 

 São apresentadas duas emendas alternativas, uma modificativa e outra supressiva. 
 
  Emenda modificativa: visa a estabelecer um limite máximo para a instituição de alíquotas 

progressivas na contribuição devida pelos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas da União,  de 
modo que não excedam a alíquota modal de 14%, fixada no caput do artigo: 

Dá nova redação ao  inc. VI e suprime os incisos VII e VIII do § 1º do  art. 11 da PEC nº 06 de 2019, 
da seguinte forma: 

Art. 11.  ......................................................................... 

§ 1°  .............................................................................. 

VI - Acima de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) acréscimo de dois 

inteiros e cinco décimos pontos percentuais, limitando-se a incidência total da contribuição à 

alíquota estabelecida no caput. 

VII – suprimido 

VIII – suprimido 
 
   __________________________________________________________ 

   Emenda supressiva: (alternativa). Tem o mesmo objetivo da emenda 
modificativa 

   Suprime os incisos VI, VII e VII do § 1º do art. 11 da PEC nº 06 de 2019: 

   Art. 11...................................................................... 

 § 1° ................................................................................. 

 [...] 

 VI -   suprimido 

 VII -  suprimido 

 VIII - suprimido 
 
 2.4 Extinção dos Regimes Próprios 
 
 A PEC prevê a possibilidade de extinção dos regimes próprios de previdência, por meio de lei 

complementar, com a transferência para o regime geral.  
  A proposta de emenda traz  medidas duras de ajustes às regras de aposentadoria e pensão dos servidores, 

que incluem novas idades mínimas, aumento  do tempo de contribuição, majoração de alíquotas de 
contribuições e redução dos proventos de pensões, de modo que a possibilidade de extinção dos regimes por 
meio de lei complementar é totalmente incongruente. 
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  Ademais, os servidores públicos que ingressaram a partir de 2013 já estão submetidos ao teto estabelecido 
para o regime geral. 
 A extinção dos regimes próprios e migração dos beneficiários para o  Regime Geral de  Previdência Social 
pode resultar no agravamento do déficit do regime geral em caso de inadimplemento das contrapartidas por 
parte dos respectivos entes federativos, em prejuízo aos contribuintes e beneficiários do Regime Geral.  

  
 

Emenda supressiva:  
   Suprime o inc. I do § 22 ao art. 40, da Constituição Federal, na redação 
dada pelo art. 1º da PEC nº 06 de 2019: 

 

Art. 1°  A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

                        
"Art.40........................................................................    

§ 22 ............................................................... 

I – suprimido 

 

2.5 Cálculo de benefícios 
 
 A PEC 06 altera o cálculo dos benefícios que passam a ser apurados com base em cem por cento das 

remunerações que serviram de base para as contribuições, atualizadas monetariamente, rompendo com a 
consagrada regra de cálculo com base nos 80% das maiores remunerações utilizadas como base contributiva. 

Esta alteração impactará diretamente no cálculo dos benefícios, em especial para os segurados do regime 
geral, que possuem maior oscilação na remuneração ao longo da vida laboral, mas também para os servidores 
públicos, que sofrem periodicamente com congelamentos de seus vencimentos. 

O cálculo de benefícios é matéria regida por lei atualmente, não se revelando adequado sua definição por 
meio de emenda constitucional. Eventuais alterações na forma de cálculo dos benefícios devem ser feitas 
quando da regulamentação, por meio de lei própria,  e devem estar amparadas em estudos que demonstrem a 
necessidade de sua modificação e levar em conta o impacto nos benefícios. 

 
Emenda modificativa: 

 Dá nova redação ao art. 26 da PEC nº 06 de 2019, nos seguintes termos: 

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência 
social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples 
dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime 
próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para 
contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição 
Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a oitenta por cento dos maiores salários de 
contribuição do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência. 

 
3. Conclusão  

 
As propostas de emendas acima resumidas estão devidamente detalhadas e justificadas, de forma 

individualizada, em anexo. 
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As alterações, ora requeridas, não esgotam as necessidades de outros aprimoramentos, tais como nas 
regras de pensões, tanto para o regime geral quanto para os servidores públicos, e representam, apenas, um 
leve abrandamento nas duras alterações introduzidas pela PEC e no substitutivo aprovado na Câmara em face 
dos servidores públicos federais, sem impactar significativamente nos resultados futuros esperados.  

Por outro ângulo, tornam a proposta de emenda mais equânime entre os regimes geral e próprio  e entre 
os próprios servidores por elas atingidos e buscam eliminar pontos suscetíveis de questionamento quanto a 
constitucionalidade, de modo a aumentar a segurança jurídica e prevenir litígios. 

Assim, espera-se que os Senadores Federais, no cumprimento de seu mister de legisladores constituintes, 
sejam sensíveis às propostas apresentadas, acolhendo-as no substitutivo que venha a ser aprovado nesta casa 
legislativa. 

 
Curitiba/Pr., 20 de Agosto de 2019 
 
SINDIFISCO NACIONAL – DELEGACIA SINDICAL EM CURITIBA 

 


