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O que muda em direito previdenciário após 
a reforma da previdência.

§ 9º As contribuições sociais previstas 
no inciso I do caput deste artigo 
poderão ter alíquotas diferenciadas 
em razão da atividade econômica, da 
utilização intensiva de mão de obra, 
do porte da empresa ou da condição 
estrutural do mercado de trabalho, 
sendo também autorizada a adoção 
de bases de cálculo diferenciadas 
apenas no caso das alíneas "b" e "c" 
do inciso I do caput.

§ 11. São vedados a moratória e o 
parcelamento em prazo superior a 
60 (sessenta) meses e, na forma de 
lei complementar, a remissão e a 
anistia das contribuições sociais de 
que tratam a alínea "a" do inciso I e 
o inciso II do caput.

§ 14. O segurado somente terá 
reconhecida como tempo de 
contribuição ao Regime Geral de 
Previdência Social a competência cuja 
contribuição seja igual ou superior à 
contribuição mínima mensal exigida 
para sua categoria, assegurado o 
agrupamento de contribuições.

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 
seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 
(sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado 
tempo mínimo de contribuição;

FINANCIAMENTO Art 195

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta 
e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores 
rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o 
garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será 
reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado 
em lei complementar.

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral 
de Previdência Social e os regimes próprios de previdência 
social, e destes entre si, observada a compensação 
financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de 
benefícios não programados, inclusive os decorrentes de 
acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo 
Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado.

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e 
condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de 
que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição 
ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio 
de previdência social terão contagem recíproca para fins de 
inativação militar ou aposentadoria, e a compensação 
financeira será devida entre as receitas de contribuição 
referentes aos militares e as receitas de contribuição aos 
demais regimes.
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O que muda em direito previdenciário após 
a reforma da previdência.

Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da con-
tribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, devidas pelo segurado empre-
gado, inclusive odoméstico, e pelo trabalha-
dor avulso, estas serão de:

II - acima de 1 (um) salário-mínimo 
até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% 
(nove por cento);

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um 
centavo) até o limite do salário de 
contribuição, 14% (quatorze por cento).

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente 
de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou 
de servidor público federal será equivalente a uma 
cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou 
daquela a que teria direito se fosse aposentado por 
incapacidade permanente na data do óbito, acrescida 
de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a 
perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos 
demais dependentes, preservado o valor de 100% 
(cem por cento) da pensão por morte quando o 
número de dependentes remanescente for igual 
ou superior a 5 (cinco).

ALÍQUOTAS

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e 
um centavo) até R$ 3.000,00 (três 
mil reais), 12% (doze por cento);

I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete 
inteiros e cinco décimos por cento);

COTAS DE PENSÃO



O que muda em direito previdenciário após 
a reforma da previdência.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor 

integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, 

apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do 

interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

ACUMULAÇÃO

DRU – DESVINCULAÇÃO 
DAS RECEITAS DA UNIÃO

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 
previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de 
previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 
previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de 
inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da
Constituição Federal; ou

Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa 
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 76. ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
§ 4º A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das 
contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social." (NR)

III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral
de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o 
limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o 
limite de 3 (três) salários-mínimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o 
limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios 

houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.


