
 
 

 

Texto extraoficial da Reforma da Previdência  

Informações preliminares 

 

Foi através da luta unitária do movimento sindical, como também, da forte mobilização 

dos trabalhadores, culminando com a GREVE GERAL em 28 de abril de 2018, que 

conseguimos barrar a reforma da Previdência. Agora o novo governo, além de defender 

o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, propõe o modelo de 

“capitalização”.  

Professores a luta em defesa da nossa aposentadoria vai ser dura e árdua e 2019 começa 

prioritariamente com mobilização e se necessário for parar nossas atividades para manter 

nossos direitos e conquistas, mas principalmente a democracia. Perceba no texto abaixo 

o que está sendo formatado para apresentar ao Congresso Nacional. 

REGRAS TRANSITÓRIAS – CRITÉRIOS – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 

REGIME GERAL. 

Fica assegurado a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que o segurado 

preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) trinta anos de contribuição, se 

mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem; e II) o somatório da idade e do 

tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a oitenta e seis pontos, se mulher, 

e noventa e seis pontos, se homem. 

A partir de 1° de janeiro de 2020, a pontuação do somatório de idade e contribuição será 

acrescida de um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 

105 pontos para ambos os sexos. Depois de 2039, os pontos irão aumentar 1 ponto sempre 

que houver aumento de seis meses na expectativa de sobrevida da população brasileira 

aos 65 anos. 

Para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade 

e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos, se 



 
 

 

mulher, e 91 pontos, se homem, acrescentando-se a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 

ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 100 pontos 

para ambos os sexos. 

REGRAS TRANSITÓRIAS - CRITÉRIOS - REGIME GERAL - PROFESSORES  

Segundo o art. 18 da proposta, o segurado filiado ao RGPS, após a data de publicação da 

Emenda, até que entre em vigor a lei complementar, será aposentado quando atender, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 20 anos de contribuição e 65 anos de idade 

para ambos os sexos, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos 

os sexos. Já o professor poderá se aposentar com redução de 5 anos na idade, desde que 

comprove 30 anos de contribuição. Os limites de idade serão ajustados a cada 4 anos, a 

partir de 2020, conforme expectativa de sobrevida da população brasileira aos 65 anos, 

para ambos os sexos, em comparação com a média apurada no ano de publicação desta 

Emenda, na proporção de 75% dessa diferença, apurada em meses, desprezadas as frações 

de mês.  

REGRAS TRANSITÓRIAS - PROVENTOS - REGIME GERAL - 

PROFESSORES  

O valor das aposentadorias será de 60% da média aritmética, com acréscimo de 2% para 

cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto para 

trabalhadores rurais, cujo valor será de um salário mínimo. 

Esta é uma pequena parte da proposta apresentado pelo governo. ESTAMOS EM 

CAMPANHA PERMANENTE em defesa da PREVIDÊNCIA e SEGURIDADE 

SOCIAL: PÚBLICA, IGUALITÁRIA E PARA TODOS. A partir de agora vamos estar 

todos mobilizados para DIZER NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. 
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