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REFORMA DA PREVIDÊNCIA (PEC 06/19) – SETOR RURAL 

A PEC proposta pelo Governo Federal propõe as seguintes alterações para os trabalhadores na 

área rural: 

a) ampliou o tempo de contribuição de mínimo 15 anos para 20 anos; 

b) aumentou a idade mínima para as mulheres de 55 anos para 60 anos, igualando aos 

homens; 

c) altera para todas as áreas, inclusive para trabalhadores rurais, os benefícios concedidos por 

pensão por morte (benefício concedido de 60% + 10% por dependente até o limite de 100%); 

d) necessidade da unidade familiar rural ter um recolhimento anual mínimo de R$ 600,00 para 

ter direito ao benefício como segurado especial (unidade familiar é o trabalhador rural, 

cônjuge ou companheiros, filhos maiores de dezesseis anos, que exerça atividade em 

regime de economia familiar, sem empregados permanentes); 

e) benefícios de prestação continuada (BPC) ou benefícios assistenciais: beneficiários com até 

60 anos receberão um benefício mensal de R$ 400, e de um salário mínimo para maiores 

de 70 anos; 

f) as empresas ficam desobrigadas a recolher a multa do FGTS (40%) sobre o saldo quando 

o funcionário se aposentar; 

g) a incidência tributária sobre as exportações incidentes a todos os produtores que optaram 

em recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de salários ou sobre o faturamento. 

Cumpre salientar que esse benefício alcança todos os produtores rurais que efetuam a 

exportação direta (sem intermediários), dessa forma, pode impactar o setor agropecuário; e 

h) por fim, a PEC pretende alterar o § 2º do artigo 109, da Constituição Federal, que pretende 

excluir em todas as matérias (não só na área previdenciária) a competência da Justiça 

Federal do Distrito Federal para o ajuizamento e tramitação de ações em face da União 

(administração direta ou indireta, ou seja, IBAMA, ICMBio, Funai, Incra, Anvisa, Antt, etc). 

Tal pleito tira do produtor rural a possibilidade de questionar judicialmente os atos praticados 

pelo Poder Público na Justiça Federal do Distrito Federal, ou seja, outra localidade de seu 

município, que muitas vezes sofre pressões de ONG’s e do Ministério Público Federal.  
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