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A Reforma da Previdência aprovada já foi publicada (EC 

103/2019) e está em vigor. 

Enquanto não for aprovada lei do respectivo ente federativo, 

o respectivo RPPS e seus servidores continuarão com as regras 

que estavam em vigor em 12/11/2019, antes da publicação da EC 

103/2019. 

A tortura sobre os Servidores Municipais e Estaduais 

continua. Agora tem a PEC paralela e as reformas locais nos 

RPPS.  

Mediante alteração da legislação do RPPS, a reforma já pode 

ser aplicada aos Servidores Estaduais e Municipais, em regras 

iguais ou diferentes do RGPS e do RPPS dos Servidores Federais. 

A “PEC paralela” (PEC 133/2019), já aprovada no Senado 

Federal, se for aprovada também na Câmara dos Deputados, 

mediante lei ordinária, permitirá a alteração do RPPS e a adoção 

das regras (integralmente) dos Servidores Federais para os 

Servidores Estaduais e Municipais com RPPS.  
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EC 03/2019) 

(Publicado no jornal Voz Ativa - fevereiro de  2020) 

 

A vida dos/as trabalhadores/as ficou ainda mais difícil depois da 

reforma da previdência: mais tempo de trabalho, menos salário e 

tempo de vida na aposentadoria.  

Isso que o governo Bolsonaro não conseguiu aprovar todas as 

maldades da PEC 06/2019.  

Sem a resistência dos sindicatos, teriam aprovado o 

congelamento das aposentadorias e pensões e o fim da previdência 

social pública que seria substituída pelo regime de capitalização.  

 

Abreviações: Constituição Federal (CF); Emenda Constitucional (EC); Proposta de Emenda Constitucional (PEC); Lei 

Complementar (LC); Regime Geral de Previdência Social (RGPS); Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS); 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Teto Previdenciário do RGPS: R$ 6.101,06. 

 

O neoliberalismo quer explorar os trabalhadores/as por toda vida. Quer que o trabalhador/a 

trabalhe até morrer ou morra trabalhando.    

Com a maioria neoliberal do Congresso Nacional jogando contra os/as trabalhadores/as, a 

reforma foi aprovada com o voto favorável de 370 deputados/as e 60 senadores/as. Contra a reforma 

e a favor dos/as trabalhadores/as foram somente 124 deputados/as e 19 senadores/as. A reforma 

aprovada foi publicada pela EC 103 de 12 de novembro de 2019.  

Se não fosse a árdua luta dos sindicatos e dos trabalhadores/as sindicalizados/as, a reforma 

teria ficado ainda muito pior do que ficou. A Greve Geral (14/06/19) e as mobilizações que 

realizamos impediram a aprovação do regime de capitalização, do congelamento das aposentadorias 

e pensões e forçou a inclusão de uma regra de transição para a aposentadoria, melhor daquelas da 
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proposta inicial da PEC 06/2019. A nossa luta reduziu danos e salvou a Previdência Social pública 

que seria extinta com o regime de capitalização individual.  

Diferente da propaganda enganosa de “acabar com os privilégios”, a reforma aprovada (EC 

103/2019) amplia o sacrifício dos trabalhadores/as que ganham até R$ 6.101,06/mês e mantém os 

privilégios de quem ganha até R$ 39.000,00/mês, como é o caso da manutenção das atuais grandes 

aposentadorias e pensões, o aumento do teto salarial de R$ 33.000,00 para R$ 39.000,00 em 

dezembro de 2018, a integralidade da aposentadoria dos deputados/as e senadores/as que 

ingressaram em mandato até 2018 e dos militares de altas patentes.  

A reforma da Previdência Social aprovada (EC 103/2019) é mais um arrocho sobre os 

trabalhadores/as para sustentar os supersalários dos altos escalões dos Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Militares. 

O verdadeiro espírito dessa reforma da Previdência Social é o cinismo. Não cortou os 

privilégios dos membros da burocracia, não reduziu as despesas das grandes aposentadorias e 

pensões e economiza penalizando os trabalhadores/as. 

A reforma aprovada exige uma idade mínima de 62 anos para as mulheres, 65 anos para os 

homens, 60 anos para as atividades prejudiciais à saúde, 60 anos para os professores, 57 anos para 

as professoras, 60 anos para o agricultor e 55 anos para a agricultora (a PEC 06/2019 exigia 60 anos 

a idade mínima à professora e à agricultora). Essa idade mínima aumenta em 5, 10 ou até 15 anos o 

tempo de trabalho antes da aposentadoria.  

A fórmula do cálculo aprovada reduz o valor das aposentadorias e pensões em até 40% do 

valor da média salarial. Na proposta inicial da PEC 06/2019 o cálculo do valor da aposentadoria 

começava com 20 anos de contribuição e 60% da média salarial, mais 2% ao ano de contribuição 

excedente aos 20 anos iniciais. Na aprovação da emenda 103/2019, para o RGPS, o tempo inicial da 

mulher foi reduzido para 15 anos, com isso, o homem precisará de 40 anos de contribuição e a 

mulher 35 anos para alcançar 100% da média salarial na aposentadoria. Na prática, com a nossa 

luta, as mulheres ganharam 10% de média salarial entre o 16° e o 20° ano de contribuição em 

relação a proposta inicial da PEC 06/2019 que tinha a mesma regra para homens e mulheres.  

A EC 103/2019 aprovou mais de uma dezenas de regras permanentes e transitórias para a 

aposentadoria dos/as trabalhadores/as que já estavam contribuindo ao RGPS ou ao RPPS dos 

servidores federais. 



Página 4 de 6 

 

A nossa luta contra a reforma forçou a inclusão de uma regra de transição que não estava na 

PEC 06/2019.  Foi incluída pela Câmara dos Deputados uma nova regra de transição para todos/as 

os trabalhadores/as ativos/as já inscritos/as no RGPS ou no RPPS da União, sendo: idade mínima de 

60 anos para os homens, 57 anos para as mulheres, 55 anos para os professores e 52 anos para as 

professoras, combinado com um tempo mínimo de contribuição de 35 anos (os homens), 30 anos 

(as mulheres), 30 anos (os professores) e 25 anos (as professoras), mais um pedágio de 100% do 

tempo de contribuição que faltava para alcançar esse tempo mínimo de contribuição, mantendo o 

direito da integralidade e paridade para os servidores da União que ingressaram antes de 2003 e 

100% da média salarial para os trabalhadores/as vinculados ao RGPS/INSS e os servidores da 

União que ingressaram depois de 2003.  

Cada trabalhador/a precisa fazer o estudo de seu caso, considerando sua idade e tempo de 

contribuição, para saber em que situação está depois da reforma. O mais adequado é procurar o 

sindicato e sua assessoria jurídica para fazer um estudo mais adequado e saber a real situação do seu 

caso. 

A luta faz a lei! Se a nossa luta não foi o suficiente para impedir a reforma, foi forte o 

suficiente para salvar a Previdência Social pública e solidária. A nossa luta continua, inclusive 

porque os golpistas neoliberais continuarão tentando transformar em mercadoria esse direito social. 

  

  

Servidores Públicos Estaduais e Municipais 

com RPPS enfrentam mais duas tormentas: 

a PEC “paralela” (133/2019) e a reforma do seu RPPS 

 

 A EC 103/2019 que aprovou a reforma da previdência criou uma situação muito enrolada e 

difícil para os servidores públicos estaduais e municipais com RPPS. Não incluiu os servidores 

vinculados aos RPPS nas novas regras permanentes e transitórias, mas enquadrou os Estados e 

Municípios com RPPS que não tem equilíbrio financeiro e atuarial (que é a situação de quase todos 
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os RPPS) na obrigação de alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial – pressionando a reforma nas 

leis e regras dos RPPS dos Estados e Municípios.  

 Esta situação criou um cenário de total insegurança para os servidores públicos municipais e 

estaduais com RPPS. Sabemos que sofreremos mudanças (para pior) nas regras da nossa 

previdência, mas não sabemos quais são e como serão definidas pelos Estados e Municípios. E 

também, tramita na Câmara Federal (já aprovada no Senado Federal) a PEC 133/2019 que, se for 

aprovada, vai interferir nas regras dos RPPS dos Estados e Municípios. 

 Apesar do cenário nebuloso que a EC 103/2019 criou, os prefeitos não tem nenhuma 

necessidade ou obrigação legal para correr e aprovar a reforma do RPPS sem estudos, debates e 

negociação com os sindicatos e os servidores públicos municipais. A EC 103/2019 não exige a 

reforma, exige o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, definindo algumas questões e dando aos 

Municípios a autonomia para gerir seu RPPS. Em termos de prazo, a EC 103/2019 só definiu o 

prazo de 2 anos para a criação do teto previdenciário do RGPS para o RPPS. A Nota Técnica SEI nº 

12212/2019/ME do Ministério da Economia estabeleceu o prazo de 31 de julho de 2020 para os 

Estados e Municípios apresentarem as medidas tomadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do 

seu RPPS. 

 Portanto, se os Municípios estão demandados pela EC 103/2019 e outras medidas 

administrativas da União para fazer a reforma do RPPS e da regras da previdência dos servidores 

municipais, a forma de fazer - de estudar e decidir – de distribuir o ônus, não pode ser definida 

somente pelo/a prefeito/a.  

 Não podemos aceitar a rápida aprovação da reforma nos RPPS de forma autoritária. 

Defendemos a composição de uma mesa de estudos com representantes do sindicato, do conselho 

de gestão do RPPS e da administração municipal para o devido estudo da realidade do RPPS e da 

EC 103/2019, antes de qualquer alteração na legislação municipal e nas regras do RPPS. E, a partir 

dos estudos, que o sindicato tenha tempo para fazer um amplo debate com o conjunto da categoria 

dos servidores municipais sobre as eventuais alterações necessárias no RPPS, com deliberação em 

assembleia da categoria sobre as propostas a serem defendidas pelo sindicato.  

 A luta faz a lei! Colega Servidor/a: participe do seu sindicato e das lutas em defesa dos 

interesses da categoria e da classe trabalhadora. Participe dessa luta. Juntos somos mais fortes! 
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Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni.  

Mestre em Educação. Especialista em Filosofia Política. Professor de Educação 

Física do Município de Chapecó. Secretário de Formação e Comunicação do 

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região – 

SITESPM-CHR. Presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa 

Catarina – FETRAM-SC/CUT 
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