
 REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA ESTADOS E 
MUNICÍPIOS 

 

 

 No dia 5 de setembro de 2019, o Senado Federal 
apresentou a Proposta de Emenda Constitucional   
133/2019 para reinserir estados e municípios na 
Reforma da Previdência encaminhada ao Congresso 
pelo Presidente da República em 20 de fevereiro de 
2019 ( PEC 06/2019). Aplica-se aos entes públicos 
com regimes próprios de previdência.  

 

 O objetivo aqui é explicitar os principais 
pontos que poderão ser aplicados aos servidores 
estaduais e municipais com regimes próprios de 
previdência.  

 

 A Súmula diz: Permite que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios adotem em seus 
regimes próprios de previdência social as mesmas 
regras aplicáveis ao regime próprio da União; 
modifica renúncias previdenciárias; prevê 
benefício da Seguridade Social à criança vivendo 
em situação de pobreza; e dá outras providências. 

 A proposição diz que, por lei ordinária, 
estados e municípios poderão adotar as mesmas 
regras dos servidores federais.  

 O Estado que optar por adotar todas as regras 
dos servidores federais vinculará  às mesmas 
regras todos os seus municípios com regimes 
próprios de previdência.  O Município poderá 
rejeitar as regras adotadas pelo Estado por meio 
de Lei Ordinária. 



 Lei Ordinária exige votos apenas da maioria 
simples do quórum exigido, diferente da Emenda 
Constitucional que exige 3/5 do total de membros 
do parlamento.  

 As regras para policiais, agentes 
penitenciários   e agentes sócio educativos também 
serão  estabelecidas por Lei Ordinária. 

 A adoção das regras dos servidores federais 
implica a adoção das alíquotas progressivas de 
contribuição aplicáveis, e que pode chegar a 22%. 
Contribuições extraordinárias poderão ser 
estabelecidas para aposentados e pensionistas 
naquilo que exceder o salário mínimo.   

 A PEC 06/2019 já estabelecia apenas 
aposentadoria por idade  aos 65 anos para homens e 
62 para mulheres com a proporcionalidade de 60% da 
média de todo o período de contribuição desde 
julho de 1994, depois de 25 anos de contribuição.  

 A regra de transição para os atuais servidores 
federais foi aprovada nos seguintes termos:  

a) 56 anos de idade para mulheres e 61 anos para 
homens 

b) 30 anos de contribuição para mulheres e 35 
para homens 

c) 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

d)  5 anos no cargo  
e) Somatório entre idade e tempo de contribuição   

de 86 pontos para mulheres  e 96 pontos para 
homens 

f) A partir de 2022 a idade será aumentada para  
57  se  mulheres e 62 anos se homens. 

g) A partir de janeiro de 2020 a pontuação 
aumentará em  um ponto a cada ano até chegar a  
100 pontos para mulheres e 105 para homens. 



h) Terão direito à integralidade e paridade  
aqueles que ingressaram antes de 31 de 
dezembro de 2003 e se aposentarem aos 62 anos 
se mulher e 65 anos se homem.  
 
 Outras regras foram estabelecidas pela 
Câmara e já aprovadas na CCJ do Senado.  
 

a) Aposentadoria por invalidez integral somente 
em caso de acidente de trabalho 

b) A pensão por morte  será 50% para o viúvo ou 
para viúva e mais a cota de 10% para cada 
dependente. Na medida em que os filhos menores 
atingirem maioridade, deixam de receber e a 
cota não reverte para o viúvo ou para a viúva.  

c) Policiais civis que ingressaram no serviço 
público até promulgação da nova Emenda 
Constitucional poderão se aposentar com base 
na Lei Complementar 51/1985,  desde que tenham 
55 anos ambos os sexos. Poderão se aposentar 
aos 52 a policial e 53 o policial desde que 
trabalhem um tempo adicional equivalente ao 
tempo que estava faltando na data da 
publicação da emenda.  

 Os municípios que aderirem ao aprovado para os 
servidores federais, submetem-se a todas as 
regras.  

 A PC 133/2019  (PEC paralela) seguirá o 
trâmite da PEC 06/2019 , ou seja, dois turnos no 
senado e dois turnos na Câmara dos Deputados. 

 Foi anunciado pelo Presidente da Câmara  que 
em breve será retomado o debate sobre  o modelo 
capitalização da previdência brasileira.  

 A reforma está sendo aprovada  em tiras para 
diminuir a resistência dos diferentes movimentos 
sócias.  



 Parece não haver dúvida que os estados, 
Distrito Federal e os 2039 municípios com regimes 
próprios vão aderir ao modelo aprovado para os 
servidores federais.    

Ludimar Rafanhim  


