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REFORMA DA PREVIDÊNCIA PEC 006/2019 

 
 
Caro associado (a), 

 

 
Conheça as principais mudanças nas regras de concessão de 

aposentadorias e pensões que podem vir a atingir os Auditores 
Fiscais, na hipótese de inserção dos Estados na PEC 06/2019, 

com os nossos comentários. 
 

Vale registrar que o estudo foi todo focado para o Auditor Fiscal 
do Estado da Bahia, a partir dos direitos atribuídos a esta 

categoria, à luz da legislação previdenciária e administrativa 
ora vigentes, cotejada com as normas previstas na Reforma 

Previdenciária em debate no Congresso Nacional. Portanto, não 
fizemos qualquer análise aplicável a outro tipo de servidor 

público, inclusive integrante de fiscos diversos, nem abordamos 
regras específicas atinentes a professores e policiais. 

 

Salientamos que ainda faltam votações em segundo turno na 
Câmara e mais em dois turnos no Senado, e que agentes 

políticos estão trabalhando para a inserção dos estados e 
municípios, quando da tramitação da PEC no Senado Federal. 

 
Nesse sentido, reafirmamos que continuaremos na luta, em 

conjunto com a FONACATE, a FEBRAFITE e a FENAT, para 
alterar, pelo menos, os pontos que nos afetam mais 

diretamente e que dizem respeito à forma de cálculo para 
fixação dos proventos de aposentadoria e pensão. 

 
 

A Diretoria 
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1)  REGRAS DE TRANSIÇÃO DE APOSENTADORIA PARA OS 

SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL (PEC 06/2019) 

 
 

Três regras de transição remanescem no sistema: 
 

 
1.1. Regra de transição com PEDÁGIO de 100% prevista no 

art. 20 incisos I a IV, combinado com o §8º do art. 4º da 
PEC, inclusive para os que ingressaram até 31/12/2003. 

 
 

Os servidores que tenham ingressado até a promulgação desta 
Emenda Constitucional (EC), inclusive para os que ingressaram até 

31/12/2003, poderão aposentar-se voluntariamente, se 

preenchidos, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: 
 

 
 

• Para quem já completou o tempo mínimo de contribuição (30/35 

anos), por essa regra terá que obrigatoriamente trabalhar até as 
idades mínimas de 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem. 

 
 

 
1.2 Regra de transição com SISTEMA DE PONTOS prevista no 

art. 4º da PEC, inclusive para os que ingressaram até 
31/12/2003 

 
Para os Servidores que tenham ingressado no serviço público até a 

promulgação desta EC poderão aposentar-se voluntariamente, se 

preenchidos, CUMULATIVAMENTE, os requisitos abaixo: 
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Mulher 
 

Homem 
 

56 anos de idade e 30 de contribuição » 
Somatório = 86 pontos.  
A partir de 2020, a pontuação, a cada ano, 
será acrescida de um ponto. Ou seja, o 
somatório 86 + 1 = 87, até o limite 100 
pontos. 
A partir de 2022, idade mínima de 57 anos 
 

61 anos de idade e 35 de contribuição » 
Somatório = 96 pontos.  
A partir de 2020, a pontuação, a cada ano, 
será acrescida de um ponto. Ou seja, o 
somatório 96 + 1 = 97, até o limite 105 
pontos. 
A partir de 2022, idade mínima de 62 anos 

20 anos de serviço público 
 

20 anos de serviço público 
 

30 anos de contribuição 
 

35 anos de contribuição 
 

5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria 
 

5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria 
 

 

 
1.3 Regra de transição com IDADE FIXADA PARA MULHER E 

HOMEM, prevista no art. 4º, §6º, I, da PEC, para os Servidores 
que ingressaram até 31/12/2003 

 
Para os Servidores que tenham ingressado no serviço público até 

dezembro de 2003, também poderão aposentar-se voluntariamente, 

se preenchidos, CUMULATIVAMENTE, os requisitos abaixo: 
 

Mulher 
 

Homem 
 

62 anos idade  65 anos idade  
 

20 anos de serviço público 
 

20 anos de serviço público 
 

30 anos de contribuição 
 

35 anos de contribuição 
 

5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria 
 

5 anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria 
 

 
 

 
 

1.4 Remuneração e cálculo da aposentadoria para os servidores 
que ingressaram antes de 31/12/2003 previsto no art. 4º, §6º, 

I c/c §8º. I e II e com o art. 20, §2º, I da PEC. 
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Hipóteses previstas: 
 

1.4.1 Pela Integralidade – o servidor que se aposentar receberá os 
proventos com base na última remuneração recebida quando estava 

na ativa, sem sofrer quaisquer abatimentos ou diminuições no cálculo, 
a não ser que a legislação previdenciária baiana ora em vigor já preveja 

um cálculo proporcional, como é o caso da GF – Gratificação Fiscal. 
Pela PEC 06, quem receba subsídios ou parcelas não variáveis, por 

serem verbas que não mudam a cada mês, irão para a aposentadoria 
sem decréscimos nos proventos. 

 
1.4.2 Pela Totalidade das rubricas de natureza salarial – o 

servidor que se aposentar receberá os proventos com base na última 
remuneração recebida quando em atividade, em princípio levando para 

a aposentadoria todas as rubricas de natureza salarial recebidas na 

ativa, mas poderá sofrer abatimentos ou diminuições no cálculo dos 
proventos, além daqueles previstos na legislação previdenciária 

baiana ora em vigor, como é o caso da GF – Gratificação Fiscal. Este é 
o caso do servidor que tem em sua remuneração parcelas variáveis, 

ligadas ao desempenho de produtividade ou carga horária, por 
exemplo, cujos critérios de cálculo – pela média dos indicadores 

atrelada a tempo de contribuição  - são explicados e exemplificados 
mais adiante. No caso do Auditor Fiscal da Bahia, os proventos sofrerão 

diminuições nas rubricas GF e PDF, em níveis maiores do que hoje se 
adota para a maioria dos casos. 

 
1.4.3 Pela Paridade – os servidores alcançados pela paridade terão 

direito à revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 

na forma prevista no art. 20, §3º, I da PEC. 

 
• Para os que ingressaram até 31/12/2003, é assegurado o 

direito à integralidade ou totalidade da remuneração, a 
depender da forma de remuneração recebida na ativa, conforme 

atrás explicado, com base no art. 4º, §6º, I c/c o art. 4º, §8º, 
incisos I e II, assim como o direito à paridade ao cargo efetivo 

estipulada no art. 20, §2º, I, combinado com o art. 4º, §7º, I, 
todos da PEC. 

 
• Assim, o cálculo do benefício será em consonância com o art. 20, 

§2º, inciso I, combinado com o disposto no art. 4º, §8º,  inciso 
I (carga horária variada) e inciso II (vantagens vinculadas a 
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indicadores de produtividade e desempenho ou situação similar), 

para os que ingressaram até 2003 e que não tenham optado 
pelo regime de previdência complementar (migração). 

 
• Para os demais Servidores que ingressaram após 2003, o 

cálculo ou o valor será apurado na forma da lei (art. 20, § 2º, II 
da PEC). Enquanto não for aprovada a referida lei, será utilizada 

a média aritmética simples dos salários de contribuição e das 
remunerações adotados como base para contribuições a regime 

próprio de previdência social, correspondentes a cem por cento 
do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou 

desde o início da contribuição, se posterior àquela competência 
(art. 26 da PEC). 

 
• As regras de transição contidas nas Emendas Constitucionais 

(EC’s) 20/1998, 41/2003 e 47/2005 foram expressamente 

revogadas (art. 35 da PEC).  
 

1.4.4 Tomando como exemplo a remuneração de um auditor fiscal que 
é composta de parcelas fixas e variáveis,  a PEC 06 em seu art. 4º, 

§8º, incisos I e II, estabelece que parcelas sujeitas a variação de 
cargas horárias (CET 50%, por exemplo) ou vinculadas a indicadores 

de desempenho (PDF), produtividade (GF) ou situação similar, deverão 
ser integradas à remuneração do servidor e calculadas pela média 

simples do indicador, proporcional ao número de anos de recebimento 
da vantagem em relação ao tempo de contribuição exigido para 

aposentadoria.  
 

DETALHANDO UM CASO CONCRETO – tomando como referência a 
parcela da remuneração variável denominada de PDF (Prêmio de 

Desempenho Fazendário) e considerando que este prêmio passou a ser 

pago ao servidor a partir do ano de 2001, a incorporação do PDF na 
aposentadoria obedeceria ao seguinte cálculo, se a PEC 06 vier a ser 

promulgada em 2019: 
 

HOMENS –  valor atual do PDF X (18*/35**) 
 

MULHERES – valor atual do PDF X (18*/30**) 
 

*18 (anos de percepção do PDF, de 2001 a 2019) 
**30/35 - número de anos exigidos de contribuição para aposentadoria 

voluntária (mulheres/homens). 
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OBSERVAÇÃO 1: existe a possibilidade de perda (caso do PDF) 

e de ganho (para quem percebe CET de 50% em função da carga 
horária). 

 
OBSERVAÇÃO 2: O Servidor deverá avaliar as três 

possibilidades acima descritas e verificar a que lhe é mais 
benéfica, em função das particularidades de cada caso 

específico. 
 

 
2) DIREITO ADQUIRIDO E OS SERVIDORES QUE JÁ 

COMPLETARAM OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA 
 

A concessão da aposentadoria e do benefício de pensão por morte aos 
respectivos dependentes, serão assegurados a qualquer tempo, 

desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção 

destes benefícios até a data de entrada em vigor da nova EC 
(art. 3º da PEC 06). 

 
No estado da Bahia, a Lei 11.357/2009 (art. 38) e a Lei 6.677/1994 

(art. 132, § 1º), asseguram ao servidor a fixação dos proventos da 
aposentadoria calculados pela média percentual dos últimos 12 (doze) 

meses anteriores ao mês civil em que foi adquirido o direito à 
aposentação ou dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês civil 

da protocolização do requerimento da aposentadoria. O que for mais 
benéfico para o servidor continuará a ser aplicado, mesmo após a 

publicação da E.C., para quem tiver o direito adquirido 
 

Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público 
e as pensões por morte devidas aos seus dependentes, a que se 

referem o caput do art. 3º da PEC 06, serão calculados e reajustados 

de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos 
os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios. 

 
O fato gerador do direito à percepção do benefício da pensão por morte 

é o óbito. Se o óbito ocorrer antes da promulgação da PEC, segue a 
regra anterior. No entanto, se ocorrer após o início da vigência da PEC, 

segue a nova regra. 
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3) APOSENTADORIAS SEM CONTRIBUIÇÃO E NULIDADE  

 
Para as aposentadorias concedidas pelo regime próprio de previdência 

social, antes da PEC 06/2019, o art. 25, § 3º do substitutivo exige 
certidão que confirme tempo de efetiva contribuição, para fins de 

averbação no regime próprio do tempo de serviço fora do serviço 
público, e considera NULA toda a aposentadoria concedida sem esta 

certificação. 
 

OBSERVAÇÃO: Cabe ressalvar, portanto, que, até 1998, antes da 
promulgação da EC 20/98, é assegurada a contagem do tempo ficto 

para fins de aposentadoria (ex.: licença prêmio não gozada). 
 

 
4) PENSÕES 

 

4.1 Possibilidade de acumulação de pensão com aposentadoria 
 

Foram criadas regras de vedação de acumulação de mais de uma 
pensão por morte no âmbito do mesmo regime de previdência social, 

admitindo a acumulação apenas nas hipóteses do § 1º do art. 24, 
incisos I a III da PEC. 

 
Ainda, o direito adquirido à aposentadoria fica preservado, mas vale a 

regra de acumulação da época da concessão do segundo benefício (§ 
4º do art. 24 da PEC 06). Este dispositivo da PEC estabelece que as 

restrições ao acúmulo de benefícios previdenciários não serão 
aplicadas se esse direito tiver sido adquirido antes da data de entrada 

em vigor da PEC 06/2019. 
 

Exemplo: Caso um servidor já tenha adquirido o direito à aposentação 

voluntária e seu cônjuge tenha falecido, ambos os eventos – 
aposentação e morte do cônjuge – ocorridos antes da aprovação da 

PEC 06, o sobrevivente terá direito à percepção do benefício da pensão 
com base nas regras atuais, cumulado com o benefício da 

aposentadoria integral. 
 

 
 

4.2 Pensões por morte após a promulgação da PEC 06 
 

A pensão por morte será concedida ao dependente segurado, 
(equipara-se a filho, enteado ou menor tutelado - art. 23, § 6º), 
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equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria 

recebida pelo segurado falecido ou daquela a que este teria direito, se 
fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, 

acrescidas de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100. As 
cotas por dependentes cessarão com a perda desta qualidade e não 

serão reversíveis aos demais dependentes, salvo se houver o número 
de dependentes remanescentes em número igual ou superior a 5, 

quando será preservado o valor da cota familiar de 100% da pensão 
por morte (art. 23, § 1º, da PEC 06). 

 
OBSERVAÇÃO: 1ª cota, 50% + 10% = 60%; 2ª cota, 10%; 3ª 

cota, 10%; 4ª cota, 10%; e 5ª cota, 10%. 
 

 
5) GARANTIA À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA  

 

Foi garantido o abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária aos Servidores que tenham cumprido os 

requisitos da aposentadoria voluntária até a data de entrada em vigor 
da EC, desde que tenha feito a opção de permanecer em atividade. 

Ainda, lei estadual poderá regulamentar esta matéria e estabelecer 
outros requisitos quanto à percepção do abono permanência (Art. 1º 

da PEC que dá nova redação para o Art.40, § 19 da CF c/c o Art. 3º, 
§3º da PEC 06). 

 
Por fim, o valor do abono poderá variar, na forma da lei, tendo como 

teto o mesmo valor da contribuição previdenciária. 
 

 
6) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PROGRESSIVAS, 

ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 
6.1. Contribuições previdenciárias progressivas 

 
O art. 11, §2º da PEC diz que a alíquota de 14% da contribuição 

previdenciária ordinária será reduzida ou majorada nos termos do 
disposto no §1º e será aplicada de forma progressiva sobre a base de 

contribuição do servidor público, incidindo cada alíquota sobre a faixa 
de valores, com redução de 6,5% para a primeira faixa e acréscimo de 

8% para a última faixa. 
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6.2. Contribuições ordinárias  

 
O art. 11 da PEC diz que a alíquota da contribuição previdenciária 

ordinária será de 14%, até que lei venha a disciplinar esta matéria.  
 

OBSERVAÇÃO: Ocorre, contudo, que no estado da Bahia já se aplica 
a alíquota única fixada em 14% incidente sobre o valor total da 

remuneração dos servidores ativos e aposentados.  
 

Atualmente, aposentados e pensionistas contribuem para a previdência 
estadual a partir dos valores superiores ao teto do regime geral (INSS). 

Ou seja, a incidência se dá apenas para os valores superiores a R$ 
5.839,45 (§ 4º do art. 11 da PEC), mas será também considerada a 

totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas 
aplicáveis e previstas no §1º do art. 11 da PEC. 

 

6.3. Contribuições extraordinárias  
 

Poderá ser estabelecida contribuição extraordinária para equacionar 
déficit atuarial para servidores ativos, inativos e pensionistas, pelo 

prazo de até 20 anos (art. 9º, §8º da PEC c/c a redação dada pelo art. 
1º ao art. 149, §1º-C da CF). 

 
Fazendo-se uma análise do art. 10, §5º da PEC, pode-se dizer ser 

direito dos servidores a percepção do abono permanência, sem 
prejuízos, na hipótese de aumento da alíquota da contribuição 

previdenciária, pois esse benefício não sofreu alteração no substitutivo 
e continuará equivalente ao valor da mencionada contribuição, até que 

lei federal venha a disciplinar a matéria. 
 

 

6.4. Contribuições previdenciárias dos Servidores aposentados 
e pensionistas 

 
As contribuições dos inativos e dos pensionistas ainda permanecem 

sendo aplicadas sobre o valor da parcela dos proventos de 
aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do RGPS. 
 

Todavia, as contribuições ordinárias de aposentados e pensionistas 
poderão incidir sobre os valores percebidos que superem o salário 

mínimo quando houver déficit atuarial. (art. 1º da PEC insere novos 
dispositivos na CF, o art. 149 §§ 1º-A e 1º-B). 
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Ainda há a possibilidade de instituir contribuição extraordinária a incidir 
sobre servidores ativos, aposentados e pensionistas visando 

equacionar o déficit atuarial e desde que seja demonstrada a 
insuficiência da medida prevista no Art. 149 § 1º-A c/c § 1º-B da CF). 

 
 

7) RISCOS DE EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO (RPPS) 
 

 
Na redação dada pelo art. 1º da PEC 06 ao art. 40, § 22 da CF é vedada 

a instituição de novos regimes próprios de previdência social e dispõe 
sobre a edição de lei complementar que tratará de normas gerais de 

organização e de funcionamento para os que já existem. O novo texto 
institui a obrigatoriedade dessa lei complementar trazer os requisitos 

para extinção dos regimes próprios com a consequente migração para 

o Regime Geral de Previdência Social. 

 

 A PEC 06, no art. 34 prevê a migração dos servidores para o RGPS, 

em caso de extinção do RPPS. Estabelece ainda, a criação de uma série 
de regras que respaldam a extinção desses regimes, a exemplo da 

assunção de responsabilidade de pagamento pelo RGPS e da previsão 
de ressarcimento/complementação para os servidores que 

contribuíram sobre os valores superiores ao teto do RGPS. 
 

8) INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO 
OU VICULADAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU 

DE CARGO EM COMISSÃO 
 

Ficam preservadas até a data de entrada em vigor desta emenda 
constitucional (art. 13 da PEC). Ex.: estabilidade no símbolo – DAS/DAI 

- de cargos comissionados; estabilidade da GF no cargo ou função. 

 
Após a promulgação da E.C., fica vedada a incorporação de vantagens 

de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo 

(redação dada pelo art. 1º da PEC 06, ao fazer a inserção do §9º ao 
art. 39 da CF). 
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9) REGRA GERAL DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PARA OS 

FUTUROS SERVIDORES PÚBLICOS – PARA QUEM INGRESSAR 
APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC 

06/2019 - Art. 40, inciso III, da CF) 
 

9.1 REQUISITOS - Será necessário o preenchimento cumulativo 
dos seguintes requisitos: 

 

 
 
9.2 CÁLCULO DO BENEFÍCIO - será feito na forma da lei (art. 40, §3º, 

da CF, com a nova redação dada pelo art. 1º do substitutivo da PEC 
6/2019). 

 
Enquanto não for aprovada a referida lei, será utilizada a média 

aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações 

adotados como base para contribuições a regime próprio de 
previdência social, correspondentes a cem por cento do período 

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência (art. 26 da PEC). 

 
 

 
 


