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As mudanças para os servidores públicos

reforma da previdência

1 - As novas regras de aposentadoria dos ser-
vidores públicos. Os servidores públicos serão aposentados: I - 
voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta e dois anos de ida-
de, se mulher; b) vinte e cinco anos de contribuição, desde que cumprido o 
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 
anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria; II - por inca-
pacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 
quando insuscetível de readaptação; III - compulsoriamente, aos setenta e 
cinco anos de idade; IV - professor de ambos os sexos que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio poderá se aposentar 
aos sessenta anos de idade, vinte e cinco anos de contribuição, dez anos 
de efetivo exercício de serviço público e cinco no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria. Lei estabelecerá novos aumentos na idade em 
função do aumento da expectativa de vida da população.

2 - Aposentadoria integral somente com 40 
anos de contribuição. O cálculo da aposentadoria será pio-
rado por duas razões: a) a média salarial deixará de considerar os 80% dos 
melhores salários e passará a considerar todos os salários, os melhores e 

3 - Regra de transição para a aposentadoria 
dos servidores. O servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que 
tenha ingressado no serviço público até a data da publicação desta Emen-
da poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, as seguin-
tes condições: I - cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e sessenta 
anos de idade, se homem; II - trinta anos de contribuição, se mulher, e trin-
ta e cinco anos de contribuição, se homem; III - vinte anos de efetivo exer-
cício no serviço público; IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; e V - período adicional de contribuição equivalente a 30% 
do tempo que, na data de publicação desta Emenda, faltaria para atingir o 
tempo de contribuição previsto no item II. A partir do primeiro dia do ter-
ceiro exercício subsequente à data de publicação desta Emenda (2020), os 
limites mínimos de idade previstos no inciso I serão acrescidos em um ano 
para ambos os sexos, sendo reproduzida a mesma elevação a cada dois 
anos, até o limite de sessenta e dois anos para as mulheres e sessenta e 
cinco anos para os homens. Veja a tabela 2. Veja como será a idade míni-
ma progressiva no setor público: a mulher servidora pública, terá idade 
mínima de 55 anos, em 2017; 56 anos, em 2020; 57 anos, em 2022, 
subindo 1 ano a cada dois anos até completar 62 anos. Um homem servi-
dor público, terá idade mínima de 60 anos, em 2017; 61 anos, em 2020; 
62 anos, em 2022, subindo 1 ano a cada 2 anos até completar os 65 anos. 

4 - Regra de transição para os professores do 
setor público. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fun-
damental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão os 
seguintes: I – 50 anos de idade, se mulher, e 55 anos de idade, se homem; II – 25 
anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem; e III - 
período adicional de contribuição equivalente a 30% do tempo que, na data de 
publicação desta Emenda, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto 
no inciso II, acrescendo-se um ano de idade a cada dois anos, a partir de 2020, até 

os piores; b) a aposentadoria será de 70% 
mais percentuais variáveis. O valor do bene-
fício será de 70% com 25 anos de contribui-
ção; mais 1,5% para cada ano que superar 
25 anos de contribuição; mais 2,0% para 
cada ano que superar 30 anos de contribui-
ção; mais 2,5% para cada ano que superar 
35 anos de contribuição. Assim, a aposenta-
doria integral da média salarial será conse-
guida somente aos 40 anos de contribuição. 
Veja tabela 1. Vale dizer que não existe regra 
de transição para o cálculo da aposentadoria 
por invalidez, que será de 70% com até 25 
anos de contribuição mais os percentuais 
variáveis da tabela.

atingir a idade de sessenta anos para 
ambos os sexos. Veja a tabela 3. 
Assim uma professora servidora públi-
ca terá idade mínima de 50 anos, em 
2017; 51 anos, em 2020; 52 anos, em 
2022; subindo 1 ano a cada dois anos 
até completar os 60 anos, em 2038. O 
professor servidor público terá uma 
idade mínima de 55 anos, em 2017; 
56 anos, em 2020; 57 anos, em 2022, 
até completar 60 anos, em 2028.

Os servidores que ingressaram no 
serviço público em cargo efetivo até 
16 de dezembro de 1998 poderão 
optar pela redução das idades míni-
mas de que tratam o inciso I em um 
dia de idade para cada dia de con-
tribuição que exceder o tempo de 
contribuição previsto no inciso II.

5 - Integralidade e paridade somente para servido-
res com 65 anos, se homens, 62 anos, se mulheres e 
60 anos, se professores(as). Os proventos das aposentadorias con-
cedidas aos servidores corresponderão: I - à totalidade da remuneração do servidor 
no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e paridade, para aqueles que 
ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e se 
aposentarem com sessenta anos de idade, se professores, e sessenta e cinco anos 
de idade, se homem, ou sessenta e dois anos, se mulher, nos demais casos; II - a 
100% da média salarial para o servidor que ingressou no serviço público até 31 de 
dezembro de 2003 não contemplado no inciso I; III – a 70% da média salarial mais 
percentuais variáveis nos demais casos. Se esta proposta for aprovada milhares de 
servidores, faltando pouco tempo para a aposentadoria, terão que trabalhar mais 
dois, cinco e até dez anos para terem acesso a aposentadoria integral com paridade.

6 - Pensão por morte será reduzida de 100% para 50% 
mais 10% por dependente ou poderá ter valor ainda 
menor. Dispositivos da pensão por morte: a) a pensão por morte concedida 
aos dependentes de servidor será equivalente a uma cota familiar de 50% e cotas 
de 10% por dependente, até o teto do INSS de R$ 5.531,31, mais 70% da parcela 
excedente a esse limite e soma-se as duas parcelas; vale dizer que se a aposenta-
doria sendo arrochada e tiver o piso de 70% da média salarial, a pensão será de 
apenas 42% da média salarial; b) o rol de dependentes, as condições necessárias 
para o enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os estabelecidos 
para o regime geral de previdência social;  c) as cotas por dependente cessarão 
com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes; d) 
fica proibido o acúmulo de pensão por morte e de aposentadoria no âmbito do 
regime de previdência de que trata o artigo 40, ou entre este regime e o regime 
geral de previdência social, cujo valor total supere dois salários mínimos.
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Reforma da Previdência é
ruim para os trabalhadores

e muito difícil de entender

VEJA A ÚLTIMA VERSÃO DA PEC 287/2016

Publicamos neste jornal a última versão da PEC 287/2016 da reforma da Previdência. Trata-se do relatório aprovado 
na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que será agora submetido a duas votações na Câmara dos Depu-
tados e no Senado. A reforma da Previdência é péssima para os trabalhadores pois não tem nenhum avanço, 
somente retrocessos; e é praticamente incompreensível para os cidadãos e cidadãs, devido a sua complexidade 
técnica, com nada menos que 10 tabelas de transição e regras de cálculo muito complexas. 

Veja neste “Jornalzinho” de meu mandato como a proposta de reforma da Previdência poderá afetar a você e a sua 
família. Discuta este jornal na sua comunidade, no seu local de trabalho, na sua Igreja, na sua escola e junto aos 
seus amigos e parentes. Democracia não é apenas votar, é também participar ativamente das discussões sobre os 
rumos de nosso país. Participe das mobilizações que estão sendo convocadas e converse com o deputado(a) e sena-
dor de sua cidade e região e peça para ele(a) votar contra a reforma da previdência. 

Como integrante da Comissão de Participação Popular da Assembleia, creio que um dos papéis do parlamentar é 
formar e informar o cidadão. Pessoas conscientes adquirem a capacidade de cobrar e lutar por seus direitos. Nosso 
mandato prima pela formação de opinião e, por isso, apresentamos um estudo completo da PEC 287/2016 sobre 
este tema complexo que é a  reforma da Previdência Social. Boa leitura!

Marília Campos 
Deputada Estadual PT/MG

Em 2015, a deputada Marília Campos apresentou um projeto de lei extinguindo a aposentado-
ria especial dos deputados mineiros. Apesar das resistências iniciais, a proposta foi aceita, 
incorporada a um projeto do governo estadual e agora é lei.

A partir da próxima legislatura, os deputados eleitos para o primeiro mandato serão transferi-
dos para o INSS, se vierem do setor privado. Aqueles que são do serviço público permanecerão 
em seus regimes de origem. Os deputados atuais têm direito assegurado e ficam como estão.

O projeto aprovado representa um avanço que estabelece maior igualdade entre os políticos e 
os segurados do INSS. É mais uma iniciativa para combater privilégios, bandeira que a deputa-
da Marília Campos tem assumido com determinação.

agora é lei

combate a

privilégios

Proposta da deputada Marília Campos

É APROVADA. FIM DA APOSENTADORIA

ESPECIAL DOS DEPUTADOS ESTADUAIS



Veja as principais mudanças para os segurados do INSS

reforma da previdência

10 - Pensão será reduzida para 50% mais 10% por 
dependente ou até para menos. Critérios da pensão: a) benefí-
cio de pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50%, 
acrescida de cotas de 10% por dependente, até o limite de 100%; dizemos 
que a pensão poderá inferior ao divulgado pelo governo porque se a apo-
sentadoria for de 70% a pensão será de apenas 42% da média salarial; b) 
as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não 
serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% 
quando o número de dependentes for igual ou superior a cinco; IV - o tem-
po de duração da pensão por morte e das cotas por dependente até a per-
da dessa qualidade será estabelecido em lei; no INSS atualmente a pensão 
já é temporária, sendo vitalícia apenas se o dependente tiver 44 anos ou 
mais de idade. A reforma da previdência prevê ainda sobre a pensão: proi-
bição de acúmulo de pensão por morte deixada por cônjuge ou companhe-
iro e de aposentadoria no âmbito do regime geral de previdência social, ou 
entre o regime geral de previdência social e o regime de previdência dos 
servidores, cujo valor total supere dois salários mínimos. Não está claro 
que se o acúmulo de dois salários mínimos é uma espécie de teto ou se a 
proibição de acúmulo acima deste valor implica que o segurado ou segura-
da tenha que escolher por um dos dois benefícios mesmo que superem em 
muito pouco os dois salários mínimos. Por exemplo: será proibido acumular 
uma pensão de R$ 937,00 e uma aposentadoria de R$ 1.000,00?

11 - BPC da LOAS passará a idade de 65 para 68 anos 
e atenderá apenas um idoso da família. Dispositivos da 
reforma da Previdência sobre o BPC da LOAS: a) a transferência de renda 
mensal, no valor de um salário mínimo, ao idoso com idade igual ou supe-
rior a 68 anos, quando a renda mensal familiar integral per capita for inferi-
or ao limite estabelecido em lei; b) em relação às transferências de renda, a 
lei também disporá sobre os requisitos de concessão e de manutenção e 
sobre a definição do grupo familiar; c) na definição do limite de renda men-
sal familiar integral per capita deverão ser considerados os rendimentos 
brutos auferidos por todos os membros da família e, com isso, o BPC será 
concedido apenas a um idoso da família e não aos dois como atualmente. 
Temer e os partidos da sua base de sustentação estão deixando claro que 
um dos objetivos da reforma da previdência é expulsar os pobres e vinculá-
los ao BPC da LOAS. O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) disse que, 
“com a reforma da Previdência, os trabalhadores que ganham o salário 
mínimo e não conseguirem comprovar o tempo mínimo de contribuição 
poderão ter benefícios assistenciais no mesmo valor”. Se isso for aprovado 
provavelmente milhões de trabalhadores, se puderem, desistirão de pagar 
o carnê e serão empurrados para o BPC da LOAS aos 68 anos e com diver-
sos agravantes: só um idoso da família receberá o benefício, com exclusão 
sobretudo das mulheres; o BPC não dá direito à pensão, o que excluirá 
ainda mais os pobres da previdência, especialmente também as mulheres; 
nem dá direito ao décimo terceiro salário.

8 - Aposentadoria por invalidez tem redução de 
100% para 70% com acréscimos por tempo de con-
tribuição. A reforma da Previdência piora o cálculo da aposenta-
doria por invalidez de duas formas: arrocha a média salarial e reduz os 
percentuais que incidem sobre tal média salarial. O valor da aposenta-
doria por invalidez, por ocasião da sua concessão, corresponderá ao 
percentual de 70% da média salarial, aplicando-se os acréscimos que 
tratamos anteriormente, se superado o tempo mínimo de contribuição 
necessário para a aposentadoria (25 anos de contribuição). Este cálcu-
lo esdrúxulo da aposentadoria por invalidez por ano de contribuição 
irá punir os segurados mais jovens, que poderão perder até 30% do 
valor da média salarial. Somente a aposentadoria por invalidez em 
caso de acidente do trabalho, de doenças profissionais e de doenças 
do trabalho, será de 100% da média salarial.

9 - Aposentadorias especiais atividades insalu-
bres. Dispositivos da reforma da previdência em relação à aposenta-
doria especial: a) é garantida aposentadoria especial aos segurados 
cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que efetiva-
mente prejudiquem a saúde, limitadas as reduções nos requisitos de 
idade e de tempo de contribuição a no máximo 10 anos, não podendo 
a idade ser inferior a 55 anos para ambos os sexos; b) até que seja 
aprovada a lei complementar esta aposentadoria especial continuará 
sendo concedida independente de idade; c) o cálculo não será mais 
integral e será como no caso das demais aposentadorias do INSS; d) 
acaba a conversão de tempo de contribuição resguardando-se apenas 
o direito adquirido: “É assegurada, na forma da lei, a conversão de 
tempo especial em comum ao segurado do regime geral de previdên-
cia social que comprovar tempo de exercício de atividade sujeita a 
condições especiais que prejudiquem a saúde, cumprido até a data de 
publicação desta Emenda”.

ensino fundamental e médio poderá se aposentar aos 60 anos  de 
idade e 25 anos de contribuição; b) a regra de cálculo da aposentado-
ria será de 70% da média salarial mais percentuais variáveis, como 
mostramos anteriormente para os demais segurados do INSS; c) have-
rá uma regra de transição para os professores com base nos seguintes 
critérios: I – 48 anos de idade, se mulher, e 50 anos de idade, se 
homem; II – 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribu-
ição, se homem; e III - período adicional de contribuição (pedágio) 
equivalente a 30% do tempo que, na data de publicação desta Emen-
da, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto no inciso II, 
acrescendo-se um ano de idade a cada dois anos, a partir de 2020, até 
atingir a idade de sessenta anos para ambos os sexos. Veja a tabela 7. 

7 - Aposentadoria dos professores segurados do 
INSS. São as seguintes as regras de aposentadoria: a) o professor de 
ambos os sexos segurados do INSS que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

Assim uma professora no INSS terá 
idade mínima de 48 anos, em 
2017; 49 anos, em 2020; 50 anos, 
em 2022; subindo 1 ano a cada 
dois anos até completar os 60 
anos, em 2042. O professor no 
INSS terá uma idade mínima de 50 
anos, em 2017; 51 anos, em 2020; 
52 anos, em 2022, até completar 
60 anos, em 2038.

1 - Aposentadoria aos 65 anos de idade, se 
homens, e 62 anos, se mulheres, com, no mínimo, 
25 anos de contribuição. Aposentadoria aos 65 anos de 
idade, para os homens, e 62 anos, para as mulheres, e 25 anos de 
tempo de contribuição, sendo que a lei estabelecerá novos aumentos 
na idade em função do aumento da expectativa de vida da população. 
Este aumento da idade vai prejudicar a todos e todas, porque é muito 
difícil arrumar empregos aos 55, 60, 62 anos. Já o aumento do tempo 
de contribuição de 15 anos para 25 anos vai praticamente inviabilizar a 
aposentadoria dos mais pobres que têm enorme dificuldade de contri-
buir regularmente para o INSS, em função do desemprego, informali-
dade e baixa renda. 

2 - Aposentadoria integral somente com 40 
anos de contribuição. O cálculo da aposentadoria será pio-
rado por duas razões: a) a média salarial deixará de considerar os 80% 
dos melhores salários e passará a considerar todos os salários, os 

4 - Regras de transição para os segurados mais 
pobres das cidades que se aposentam por idade. A 
reforma da previdência é devastadora para os mais pobres das cidades, 
que se aposentam atualmente por idade aos 65 anos de idade, se homem, 
e 60 anos de idade, se mulher, com 15 anos de contribuição. A idade conti

6 - Aposentadoria dos empregados rurais. Os empre-
gados rurais terão as seguintes regras para a aposentadoria: a) idade míni-
ma de 60 anos, se homens; e 55 anos, se mulheres; e 15 anos de contribui-
ção; b) a idade mínima será elevada gradualmente para 65 anos, se 
homens, e 62 anos, se mulheres. Veja a tabela 6. Como se vê, a idade da 
mulher empregada rural será de 55 anos, em 2017, 56 anos, em 2020, 57 

5 - Aposentadoria trabalhador(a) rural da agri-
cultura familiar. Serão os seguintes os critérios para a aposenta-
doria dos trabalhadores rurais da agricultura familiar : a) aposentadoria aos 
60 anos de idade, se homens, e 57 anos, se mulheres, e 15 anos de tempo 
de contribuição individual; b) contribuição sobre o salário mínimo com 
alíquota tão ou mais favorecida que a do trabalhador urbano de baixa 

3 - Regra de transição terá pedágio de 30% e ida-
de mínima progressiva. O segurado do INSS até a data de 
publicação da reforma da Previdência poderá se aposentar quando 
cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: a)  53 anos de 
idade, se mulher, e 55 anos de idade, se homem; b) 30 anos de contri-
buição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; c)  período 
adicional de contribuição (pedágio) equivalente a 30% do tempo que, 
na data de publicação Emenda Constitucional da reforma da previdên-
cia, faltaria para atingir o tempo de contribuição de 30 anos, se mulher, 
e 35 anos, se homem. A partir do primeiro dia do terceiro exercício 
subsequente à data de publicação da reforma da previdência (2020), 
os limites mínimos de idade de 53 anos, se mulher, e de 55 anos, se 
homem, serão acrescidos em um ano para ambos os sexos, sendo 
reproduzida a mesma elevação a cada dois anos, até o limite de 62 
anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Veja a tabela 2. Veja 
como será a idade mínima progressiva no INSS: a mulher no INSS terá 
idade mínima de 53 anos, em 2017; 54 anos, em 2020; 55 anos, em 
2022, subindo 1 ano a cada dois anos até completar 62 anos. Um 
homem no INSS terá idade mínima de 55 anos, em 2017; 56 anos, em 

melhores e os piores; b) a aposentadoria 
será de 70% mais percentuais variáveis. O 
valor do benefício será de 70% com 25 anos 
de contribuição; mais 1,5% para cada ano 
que superar 25 anos de contribuição; mais 
2,0% para cada ano que superar 30 anos de 
contribuição; mais 2,5% para cada ano que 
superar 35 anos de contribuição. Assim, a 
aposentadoria integral da média salarial 
será conseguida somente aos 40 anos de 
contribuição. Veja tabela 1.

nuará em 65 anos, se homem, e a idade da 
mulher progressivamente será de 60 anos, 
em 2017, 61 anos, em 2020, e 62 anos, em 
2022. Veja a tabela 3. Já o tempo de contri-
buição já dos atuais segurados será elevado 
gradualmente em seis meses a cada ano a 
partir de 2020. Veja a tabela 4. Como se vê, 
para a aposentadoria por idade, o tempo de 
contribuição será de 15 anos, em 2017; 15,5 
anos, em 2020, 16 anos, em 2021, subindo 
progressivamente até os 25 anos de contri-
buição.

anos, em 2022 até atingir os 62 
anos; já para o homem empregado 
rural, a idade mínima será de 60 
anos, em 2017, 61 anos, em 2020, 
62 anos, em 2022 até atingir os 65 
anos. Já o tempo de contribuição 
será elevado gradualmente de 15 
para 25 anos.

renda (MEI); c) a idade 
mínima da trabalhadora 
rural será elevada gradu-
almente dos 55 para 57 
anos de idade. Veja a 
tabela 5.

2020; 57 anos, em 2022, subindo 
1 ano a cada 2 anos até completar 
os 65 anos. Como a idade mínima 
é progressiva, não tendo nenhu-
ma “trava”, os segurados do INSS 
ficarão perseguindo a idade míni-
ma sem conseguir se aposentar e 
serão empurrados para a aposen-
tadoria aos 65 anos, se homens e 
62 anos, se mulheres. 

REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

NÃO VAMOS
ACEITAR!

ENTRE NESSE LUTA


