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#NovaPrevidênciaÉFria!
Começa a luta para derrotar
a ‘reforma’ da Previdência

Caminho da PEC
Os chefes do Executivo, do 

Legislativo e do Judiciário se 
uniram para impor o desmonte 
do sistema de aposentadorias 
no Brasil. Em almoços, reuni-
ões e articulações de bastidores 
costuram uma ofensiva sobre a 
Previdência. Veja abaixo o rit-
mo em que vão tentar aprovar a 
Proposta de Emenda Constitu-
cional 06/2019:

26/3 - O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, apresenta o conteúdo das pro-
postas de mudanças previdenciárias de 
civis e militares à Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara dos Deputados.

03/4 - Tentativa de votar a constitucio-
nalidade da PEC na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câmara. Se for 
aprovada a admissibilidade do texto, é 
criada Comissão Especial para analisar a 
PEC e as lideranças de bancadas devem 
indicar os membros que vão compor o 
colegiado.

Maio - A Comissão Especial tem 40 
sessões (ordinárias e extraordinárias, de-
liberativas ou não) para apresentar seu 
parecer. É contada apenas uma sessão 
por dia, mas às segunda e sexta-feiras, 
quando normalmente o parlamento não 
funciona, podem ser convocadas sessões 
para contagem de prazo.

Junho - Publicado o parecer da Co-
missão Especial, após o prazo de duas 
sessões, votação em primeiro turno no 
plenário da Câmara.

Julho - Após cinco sessões, votação 
em segundo turno. Caso a proposta seja 
aprovada por, no mínimo 3/5 (308) dos 
deputados em cada uma das duas vota-
ções, tem início do processo de tramita-
ção no Senado.

*Este calendário pode ser alterado pelas nego-
ciações palacianas ou pela pressão das mobi-
lizações. Fonte: Câmara dos Deputados.

Sintrajud organiza atividades nos locais de trabalho de esclarecimento sobre os ataques 
embutidos na PEC 6/2019 e convoca todos ao ato unificado que abre a preparação da greve geral 

contra o fim do sistema de aposentadorias em vigor no país.  Chame seus familiares e colegas.

Entre em contato com o Sindicato pelo e-mail <sintrajud@sintrajud.org.br> e organize uma atividade no seu local de trabalho.

A luta contra a ‘reforma’ da Previ-
dência do governo Bolsonaro ganha 
força no país. Em 20 de fevereiro, a 
Assembleia Nacional da Classe Tra-
balhadora, convocada pelas centrais 
sindicais na Praça da Sé, reuniu 10 
mil pessoas contra a entrega da Pro-
posta de Emenda Constitucional 

(PEC) 6/2019 ao parlamento. 
Neste dia 20/3 um seminário mar-

cou o lançamento da Frente Parla-
mentar Mista Contra a ‘Reforma’. E 
nesta sexta, 22 de março, atos, parali-
sações e mobilizações tomam o país.

Como em 2017, quando a maior 
greve geral dos últimos 30 anos bar-

rou a ‘reforma’ do governo Temer, a 
mobilização e unidade são decisivas.

O Sintrajud vem mobilizando a 
categoria no Estado, com palestras e 
assembleias.

A ‘reforma’ atinge a todos - exce-
to políticos e, em menor medida, os 
militares (veja no verso).

16h, FÓRUM

PEDRO LESSA

ATO UNIFICADO 

CONTRA A REFORMA

22
de março

Próximas atividades do Sintrajud contra a ‘reforma’ nos locais de trabalho

TRF-3, 01/3

JF MARÍLIA, 19/3

ASSEMBLEIA DA CLASSE TRABALHADORA, 20/2

JEF CAMPINAS, 14/3

ASSEMBLEIA GERAL, 16/3

NÚCLEO DE APOSENTADOS, 12/3

JF CAMPINAS, 14/3

JEF Capital: 27/3 (quarta), 15h, no auditório. JT/Santos: 29/3 (sexta), 10h, local a confirmar. JF/Santos: 29/3 (sexta), 15h, no auditório.

JF BAURU, 19/3 



A imposição da idade 
mínima de 62 anos e 40 
anos de contribuição para 
atingir o benefício integral 
(ingresso antes de 2004) 
vai obrigar as mulheres - 
que já têm dupla ou tripla 
jornada e que, segundo o 
IBGE, trabalham em média 
três horas a mais por se-
mana do que os homens - 
a ficar sete anos a mais no 
mercado de trabalho.

Além do benefício limitado ao teto 
do RGPS e do aumento da alíquota 
previdenciária, os fundos de previdência complementar dos servido-
res públicos, como as Funpresps, poderiam ser entregues à iniciativa 
privada. Isso pode impactar a viabilidade da própria Funpresp-Jud 
e demais fundações hoje existentes, além de tornar mais incerto o 
benefício ao qual o servidor terá direito ao se aposentar.

A ‘Nova previdência’ de 
Bolsonaro tira direitos de todos

Se a ‘Nova previdência’ for apro-
vada só poderão se aposentar 
com 62 anos de idade (mulheres) 
ou 65 (homens), ou perdem o 
direito à aposentadoria integral. 
Além disso, terão que somar 30 
anos (mulheres) e 35 (homens) 
de contribuição, 20 anos no servi-
ço público e cinco anos no cargo.

Servidores pré 2004:

O provento que corresponde atual-
mente à média dos 80% maiores salários 
cairia para 60% da média de todas as 
contribuições mais 2% por ano excedido 
de 20 anos de contribuição. Só com 40 
anos de contribuição seria possível ga-
nhar o benefício “integral”.

Ingresso no serviço público entre 01/01/2004 e 13/10/2013:

Posse após o RPC/Funpresp:

Reajustes incertos
Em relação à paridade dos reajustes, a PEC retira da Constituição as 
regras de correção dos benefícios, que hoje são reajustados pelo INPC, 
abrindo a possibilidade de os valores passarem a ser atualizados por 
índices menores. 

Acesse www.sintrajud.org.br e saiba mais sobre os ataques da ‘reforma’da Previdência 

Em todos os casos, haverá aumento da alíquota de contribuição 
previdenciária - de 11% para, em média, 14,68% - se a ‘Nova previ-
dência’ for aprovada.

A PEC também prevê contribuições extraordinárias para cobrir 
“eventual declaração de déficit do sistema” por parte da União, es-
tados ou municípios.

No caso dos servidores que teriam direito à incorporação dos 
quintos (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável ou VPNI), 
a ‘reforma’ prevê que receberiam apenas 1/30 da incorporação 
para cada ano de recebimento da verba.

Mais confisco

Pensão por morte
Será calculada em 50% do que seria o valor da aposentadoria do 
servidor morto e, no máximo, cinco cotas de 10% para os dependentes. 
Hoje, o pensionista tem direito ao teto do RGPS mais 70% da diferença 
entre esse valor e o salário do servidor. Não há previsão de regra de 
transição. O benefício poderá ser menor que o salário mínimo.

“Transição” vira pena
A partir da aprovação da reforma, 

para os servidores ingressantes antes 
da promulgação, a regra de idade 
mínima será de 56 anos de idade 
(mulher) ou 61 (homem), aumentando 
um ano, respectivamente, a partir 
de 2022. Mas o tempo mínimo de 
contribuição será de 30 anos para 
elas e 35 anos para eles e a pontuação 
89/96 (soma de idade e tempo de 
contribuição) aumenta até atingir 100 
ou 105 pontos, respectivamente. Com 
isso, as aposentadorias podem ser 
reduzidas em até 50%.
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Invalidez punida
As aposentadorias por 

invalidez hoje são iguais ao 
salário da ativa (ingresso antes 
de 2004) ou 100% da média 
das contribuições. Com a ‘Nova 
previdência’, seriam de 60% da 
média das contribuições mais 
2% por ano de contribuição 
que exceder 20 anos (mulheres 
ou homens). A não ser os casos 
de invalidez decorrente do 
trabalho. E haverá avaliação 
regular do grau da invalidez, 
podendo reduzir o benefício.

Mulheres no alvo

Tudo já parece muito ruim, mas pode piorar. A ‘Nova previdência’ 
extingue o modelo de seguridade social e joga a aposentadoria dos 
trabalhadores no modelo de capitalização (espécie de poupança 
individual, que desobriga o Estado de garantir o sustento do cidadão 
na velhice). No Chile, referência da equipe governamental, 91% das 
aposentadorias são menores que o salário mínimo (segundo dados da 
Fundação Sol), e o país teve que reincorporar parte do sistema porque 
os fundos de previdência faliram e deixaram as pessoas à míngua.

A maior ameaça

A PEC também tira a Previdência da Constituição, 
permitindo mudanças sem quórum qualificado, e traz 
uma série de ataques aos trabalhadores do setor privado.

l

 Contribuição R$  Contribuição % 

 CARGO  PADRÃO  TOTAL*  Atual   PEC   Aumento da taxação (em R$)  Diferença 

 ANALISTA 
13 18.701,52 2.057,17 2.721,58 664,42 3,55%
1 12.455,31 1.370,08 1.690,96 320,87 2,58%

 TÉCNICO 
13 11.398,40 1.253,82 1.516,57 262,74 2,31%
1 7.591,36 835,05 936,58 101,53 1,34%

 AUXILIAR 13 6.750,55 742,56 814,66 72,10 1,07%

Contribuição R$ Contribuição %
CARGO PADRÃO TOTAL Atual PEC 6/19 Aumento da taxação (em R$) Diferença

ANALISTA
13 18.701,52 1.414,83 2.039,03 624,20 3,34%
1 12.455,31 727,74 1.008,41 280,66 2,25%

TÉCNICO
13 11.398,40 611,48 834,02 222,53 1,95%
1 7.591,36 192,71 254,03 61,32 0,81%

AUXILIAR 13 6.750,55 100,22 132,11 31,89 0,47%

* Inclui vencimento básico + GAJ (sem GAE/GAS)

Confira o conjunto de tabelas elaboradas pelo economista
Washington Moura e o advogado César Lignelli no site do Sindicato

Comparativos dos descontos previdenciários
(regra atual e PEC 6/2019) para ingressantes até 31/12/2003

Aposentados

Ativos


