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Contexto político e situação 

das reformas

• Aprofundamento da crise 
política;

• Sucessão presidencial;

• Convergência de agenda; e

• Reformas em tramitação.



Aprofundamento da crise política

Indicadores
• Contexto social e político agravado;
• Sem popularidade; e
• Dificuldade de governabilidade.

Consequências:
• Renúncia;
• Cassação pelo TSE;
• Impeachment; e
• Processo STF.

Eleição direta ou indireta



Sucessão presidencial

Mercado

• Mercado vai buscar eleição indireta, nome que tenha 
condições de montar uma base parlamentar;

• Motivos – tempo e continuidade das reformas, 
inclusive politica.

Sindical / social

• Movimento popular deve mobilizar para reconstruir 
a democracia através das eleições diretas; e

• Forçar o congresso, TSE e STF para eleições diretas.



Convergência de agendas nos três 

Poderes 

Reforma da 
Previdência

Reforma 
Trabalhista

Reforma do 
Estado



Reforma Trabalhista – PL 6787/2016 –

PLC 38/2017

Etapas

Câmara
Comissão 
Especial

Plenário

Senado CAE/CAS/CCJ Plenário

Sanção presidencial



PLC 38/2017 – Cenário de tramitação 

no Senado Federal

• Normal: discussão e votação em cada comissão, 
previsto o prazo regimental de 15 dias úteis (CAE e CAS) 
e 20 dias úteis (CCJ);

• CAE: Ricardo Ferraço (PSDB-ES);
• CCJ: senador Romero Jucá (PMDB-RR); e
• CAS: Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

• Urgência: discussão e votação no plenário do Senado 
Federal.



Lógica da reforma trabalhista

• Premissas / contradições:

• Modernização da legislação trabalhista;
• Geração de emprego; 
• Diminuir ações na Justiça do Trabalho;
• Autonomia sindical; e
• Garantir saúde e segurança do trabalhador.

O que se ver é tudo ao contrário no parecer aprovado 
na Câmara que tramita no Senado Federal.

A proposta cria, altera ou revoga 106 artigos da CLT, 
sem contabilizar outros dispositivos.



Contradições

São registradas cerca de 16.000 cláusulas/ano no Sistema de Acompanhamento de

Contratações Coletivas (SACC-DIEESE), com base cadastral de 225 Unidades de Negociação

(U.N.)*. Numa regra de três simples, 49.886 U.N. significam aprox.: 3.547.449 cláusulas.
*Fonte: DIEESE, A saúde do Trabalhador no processo de negociação coletiva no Brasil, 2015

São registradas cerca de 16.000 cláusulas/ano no Sistema de Acompanhamento de

Contratações Coletivas (SACC-DIEESE), com base cadastral de 225 Unidades de Negociação

(U.N.)*. Numa regra de três simples, 49.886 U.N. significam aprox.: 3.547.449 cláusulas.
*Fonte: DIEESE, A saúde do Trabalhador no processo de negociação coletiva no Brasil, 2015



Contradições

Para Souto Maior: a CLT não é antiga 

.... e tudo que se fez, desde 1964, para flexibilizá-la no 
intuito de salvar a economia mostrou-se extremamente 
equivocado. A CLT, de 1943, como a fonte da legislação 
trabalhista brasileira e reguladora das atuais relações de 
trabalho, não existe mais, pois houve inúmeras alterações 
ao longo do tempo, seja no sentido de modificar ou 
extinguir normas, algumas por estarem em contraposição 
a dispositivos constitucionais. Dos 625 artigos que tinha 
em 1943, apenas 278 não foram expressamente 
revogados por leis posteriores (SOUTO MAIOR, 
2016a).



Contradições

Cobrança de verbas rescisórias, pagamento de horas extras, adicional de insalubridade 
e recolhimento do FGTS estão entre os principais motivos das ações nas varas



Reforma trabalhista aprovada na 

Câmara
A Subemenda aprovada na Câmara dos Deputados, se traduz num cardápio de maldades contra os 
trabalhadores, com impactos profundos no tripé de proteção social: a lei, a negociação coletiva e a justiça do 
trabalho, avaliados de forma preliminar:

• 1) Direito do Trabalho. Possibilita o impedimento do acesso à Justiça na forma do acordo 
extrajudicial (inclusive na vigência do contrato, retira o papel de mediador do JT) e arbitragem das 
relações de trabalho (2x/RGPS), dentre outras formas, como o termo de quitação anual das obrigações 
trabalhistas; Acaba com o poder normativo da justiça do trabalho (Súmulas do TST).

• 2) Negociação Coletiva. Estabelece que o acordo e/ou convenção se sobreponha aos direitos 
garantidos em lei e, ainda, que o acordo prevalecerá sobre a negociação coletiva.

• 3) Representação Sindical. Retira competências do sindicato com os acordos individuais, a 
representação em local de trabalho (em particular, homologação de verbas rescisórias) e o papel de 
representação ao estabelecer a livre estipulação das relações trabalhista no caso especifico. Além de 
facultar a contribuição sindical, permite acordo individual escrito para definição da jornada de 12/36 
horas e banco de horas.

• 4) Contrato de Trabalho. Cria o trabalho intermitente, regula o teletrabalho, permite o trabalho 
autônomo e amplia o parcial. Além disso, atualiza a Lei de Terceirização para garantir a terceirização 
irrestrita da mão de obra.



Reforma da Previdência - PEC 

287/2016

Etapas

Câmara
CCJC/Comissão 

Especial
Plenário

Senado CCJC Plenário

Promulgação



Reforma Trabalhista – PL 6787/2016 –

PC 38/2017 Oposição: 157 votos, melhor votação no texto-
base com 177. Quórum: 473, 40 faltaram. 



Tempo de tramitação – FHC, Lula e 

Temer

Hoje são 
122 dias



Comparativo por etapa de tramitação
CÂMARA DOS DEPUTADOS – PRAZOS 
E PLACAR DE VOTAÇÃO

FHC – PEC 33/95 LULA – PEC 40/03 TEMER – PEC 287/16

Comissão de Constituição e Justiça 29/03/95 a 27/04/95
(29 dias)

30/04/03 a 05/06/03
(36 dias)

07/12/16 a 14/12/16
(7 dias)

Comissão Especial 12/09/95 a 08/02/96*
(149 dias)

11/06/03 a 23/07/03
(42 dias)

07/02/17 (até 03/05/17, 85 
dias)

1º turno no Plenário 13/02/96 a 19/06/96
(127 dias)

05/08/03 a 13/08/03
(8 dias)

Pendente

Votação – texto base para o 1º turno Sim: 351
Não: 139

Abstenções: 2

Sim: 358
Não: 126

Abstenções: 9

Pendente

2º turno no Plenário 26/06/96 a 17/07/96
(21 dias)

26/08/03 a 27/08/03
(1 dia)

Pendente

Votação – redação para o 2º turno Sim: 318
Não: 136

Abstenções: 7

Sim: 357
Não: 123

Abstenções: 6

Pendente

Tempo efetivo em cada etapa de 
tramitação

326 dias 87 dias 76 dias



Comparação de tempo de tramitação

Eixos FHC – PEC 
33/95

Lula - PEC 
40/03

Temer – PEC 
287/16

Contexto político, 
econômico e 
social

Desfavorável Favorável Desfavorável

Amplitude da 
reforma

Público e privado Público Público e Privado

Mandato Inicio Inicio Metade



Resumo do substitutivo do relator

1. Reforma ampla e profunda

1.1. atinge, em prejuízo do segurado, os três pilares de formação do 
benefício

. a idade

. o tempo de contribuição, e 

. o valor do benefício

2. unifica as regras de acesso ao RGPS e ao RPPS

3. aposentadorias especiais:

3.1 – por exercício de atividades prejudiciais à saúde e doenças 
profissionais

3.2 - dos professores do ensino infantil, fundamental e médio

3.3 – dos policiais (exceto militares e bombeiros)

3.4 – pessoas com deficiência

4. aumento de idade no BPC

5.  Acaba/limita o acumulo das pensões.



Idade Mínima e Carência 
Regra geral para os regimes geral e próprio

1. Institui idade mínima para o RGPS em 65 para homens e 62
para mulheres

2. Aumenta idade no RPPS de 60 para 65 anos no caso dos
homens e de 55 para 62 no caso das mulheres

3. Lei irá prever aumento da idade mínima sempre que houver
aumento, em número inteiro, da expectativa de sobrevida da
população brasileira aos 65 anos de idade para ambos os sexos

4. Aumento da carência de 15 para 25 anos para concessão de
aposentadoria

5. Aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade (apenas para
o RPPS e Estatais)



Cálculo do benefício de 
aposentadoria – Regra Permanente

1. O valor será produto da média dos salários de 
contribuição, sendo:

a) 70% decorrente do acesso ao direito (idade mínima e carência)
b) acrescimento de: i) 1,5% dos 26 aos 30 anos; ii) 2% dos 31 aos 35;
e iii) de 2,5% dos 36 a 40 anos de contribuição (conforme o próximo
slide).

2. Considera todas as contribuições desde 1994 e não
apenas a média dos 80% maiores salários de
contribuição.

OBS: a média de contribuição do segurado do INSS é de
9,1 meses para cada ano, exigindo, assim, 54 anos em
atividade para atingir os 40 anos de contribuição.



Cálculo do benefício de 
aposentadoria – Regra Permanente



Aposentadoria por Idade – Regra Permanente e Transição

Regra Permanente – RGPS Transição na aposentadoria por TC –
RGPS

1. Exigências
a) 65 anos de idade para homens e 62

para mulheres
b) 25 de contribuição (carência para

ambos os sexos)
2. acaba a aposentadoria por tempo de contribuição

Exigências
a) 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, se
homem,
b) 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, se
mulher;
c) acréscimo de 30% sobre o tempo que faltava para
completar o tempo de contribuição na data da
promulgação da reforma.
d) aumento da idade mínima (55h e 53m) a partir do
3º ano de promulgação da PEC, à razão de um ano
para cada dois anos até chegar 62m e 65h (conforme
o próximo slide).

Transição da aposentadoria por idade no RGPS

Exigências
a) 65 anos de idade para homens e 60 anos para mulheres
b) 180 contribuições (15 anos de contribuição)
c) Acréscimo de 6 meses de contribuição a cada ano até chegar a 300 contribuições (25 anos de

contribuição)

OBS1: ficam revogadas todas as demais regras de transição, incluindo a fórmula 85/95 e o fator previdenciário.

OBS2: os segurados da regra de transição poderão optar pelas regras permanentes, se entenderem mais vantajosas.



Progressão da idade mínima



Aposentadorias Especiais - Professor

Regra Permanente – RGPS e RPPS Transição – RGPS

Exigências:
a) 60 anos para ambos os sexos
b) 25 de contribuição
c) 10 anos de efetivo exercício no cargo

Exigências:
a) 50 anos de idade e 30 de contribuição para
homem
b) 48 anos de idade e 25 de contribuição para
mulher
c) pedágio de 30% sobre o tempo que faltavam
para cumprir o tempo de contribuição
d) acréscimo de um ano para cada dois anos na
idade mínima a partir do 3º ano da promulgação
da PEC até a idade exigida na regra permanente

Transição do RPPS

Exigências
a) 55 anos de idade e 30 de contribuição para homem
b)50 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher
c) 25 anos de contribuição, se mulher
d) ) acréscimo de um ano para cada dois anos na idade mínima a partir do 3º ano da promulgação 
da PEC até a idade exigida na regra permanente 

OBS: Aposentadoria com paridade e integralidade aos 60 anos de idade



Aposentadorias Especiais - Policial

Regra Permanente – RPPS Transição – RPPS

Até que lei complementar defina, exige-se:
a) 55 anos para ambos os sexos
b) 25 anos de efetivo exercício na atividade
policial para ambos os sexos
c) 10 anos de efetivo exercício no serviço
público
d) 5 anos no cargo efetivo

Exigências:
a) até que lei complementar defina, 55 anos
de idade para ambos os sexos
b) 30 anos de contribuição, se homem
c) 25 anos de contribuição, se mulher
d) 20 anos de atividade policial para ambos
os sexos
e) acréscimo de um ano para cada dois anos
no tempo de efetivo exercício, a partir do 3º
ano da promulgação da PEC, até o tempo
efetivo a idade exigida na regra permanente

OBS: integralidade e paridade aos policiais que alcançarem os requisitos da regra 
permanente ou da regra transitória e que tenham ingressado no cargo policial antes da 
instituição da previdência complementar



Aposentadorias Especiais 
Atividades prejudiciais à saúde / Deficientes / Trabalhador rural da economia familiar

Atividades prejudiciais à saúde

Regra Permanente – RGPS e RPPS Transição – RGPS e RPPS

Exigências:
a) 55 anos para ambos os sexos
b) 20 anos de contribuição

Na regra de transição, respectivamente 15, 20 e 25 anos
de exposição aos agentes nocivos, nos termos dos
artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

Deficientes

Regra Permanente – RGPS e RPPS Transição – RGPS e RPPS

Lei definirá a idade mínima e o tempo de
contribuição, conforme a deficiência

Na regra de transição, respectivamente 35, 25 e 20 de
contribuição, dependendo da deficiência.

Trabalhador rural da economia familiar

Regra Permanente Transição

Exigências
a) 60 anos para homens 
b) 57 anos para mulheres
c) 15 anos de contribuição

Exigências
a) 55 anos de idade, se homem
b) 53 anos de idade, se mulher
c) acréscimo de um ano para cada dois na idade até
chegar à regra permanente.
d) Tempo de atividade rural sem contribuição só
poderá ser computado para benefício de 1 SM



Regras para pensões

1. Garantia de valor mínimo de 1 Sm

2.fixada por cotas

a) cota familiar de 50% do valor do benefício

b) cota por dependente de 10% do valor do beneficio

3. são considerados dependentes:

a) o cônjuge; e 

b) filho (a) menor de 21 anos ou inválido

4. a cota por dependente não é reversível



Regras para pensões

1. Constitucionaliza as regras da Lei nº 13.135/15, segundo a qual
a pensão por morte será devida além dos quatro meses – e
condicionada à idade do beneficiário – somente se forem
comprovadas as seguintes carências:
i) Pelo menos 18 contribuições mensais ao regime

previdenciário, e
ii) Pelo menos 2 anos de casamento ou união estável

anteriores ao óbito do segurado, as quais asseguram ao
pensionista/beneficiário usufruir do benefício:

1) por três anos, se tiver menos de 21 anos de idade;
2) por seis anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;
3) por dez anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;
4) por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos de idade;
5) por 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos de idade;
6) vitalício, com mais de 44 anos de idade.



Regras para pensões
1. Cálculo do valor da pensão:

a) por morte de aposentado (a): aplicam-se as cotas
b) por morte de segurado (a) na ativa: aplica-se o cálculo da
aposentadoria por incapacidade (novo termo para definir
invalidez).

• Exemplo: Média de R$ 5.000,00 com até 25 anos de
contribuição: valor da aposentadoria por incapacidade seria de
70% desse valor, portanto R$ 3.500,00.

• Se aposentadoria for por incapacidade decorrente de acidente do
trabalho o doença profissional: 100% da média

• Valor da pensão: 60% para o cônjuge (R$ 2.100,00) + 10% por cada
dependente (R$ 210,00)

• Acima de 25 anos de contribuição o cálculo do benefício será
iniciado com 70%, acrescido dos seguintes percentuais: i) 1,5%
dos 25 aos 30 anos; ii) 2% dos 31 aos 35; e iii) de 2,5% dos 36 a 40
anos de contribuição.



Proibição de acumulação de 
benefícios

1. Fica proibido acumular, se o valor for superior a dois salários mínimos:

a) mais de uma aposentadoria por regime.

b) mais de uma pensão (RGPS e/ou RPPS), no caso de cônjuge ou 
companheiro. 

c) pensão e aposentadoria, no caso de cônjuge ou companheiro.

Caso  soma dos valores dos dois benefícios somados supere 2 SM, terá 
que ser feita opção por um deles ou efetuado corte no excesso – matéria 
a ser regulamentada.

2. Exceções:

a) servidores públicos que acumulem cargo técnico com cargos das áreas
de saúde e da educação, ou dois cargos nessas áreas, podem acumular
duas aposentadorias no RPPS.

b) filhos (as) podem receber duas pensões.



Aposentadoria por invalidez e doença 
profissional

1. Altera os conceitos de doença e de invalidez para “incapacidade temporário 
ou permanente”;

2. A incapacidade permanente só terá valor integral se decorrer de acidente de 
trabalho ou de doença profissional;

3. Nos demais casos, o cálculo do benefício será de 70%, e, desde que 
ultrapasse o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, acrescido dos 
percentuais:

i) 1,5% dos 25 aos 30 anos;

ii) 2% dos 31 aos35; e 

iii) de 2,5% dos 36 a 40 anos de contribuição.

OBS: Como a carência mínima é de 12 meses, quem adoecer com entre 12 
meses e 24 anos e 11 meses de contribuição terá seu benefício limitada a 70%.



Direitos adquiridos

RGPS – art. 13 – “É assegurada a concessão, 

a qualquer tempo, de aposentadoria aos 

segurados e pensão aos dependentes do RGPS 

que, até a data de promulgação da Emenda, 

tenham cumprido todos os requisitos para a 

obtenção do benefício, com base nos critérios 

da legislação então vigente”.



Assistência Social (BPC)

• Aumenta de 65 para 68 anos a idade para acesso aos
benefícios de prestação continuada (BPC),
observados os demais critérios, a serem definidos
em lei;

• Na definição do limite de renda mensal familiar
integral per capita devem ser considerados os
rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da família, inclusive o próprio BPC;

• Mantém a vinculação do BPC ao salário mínimo.



Impactos da reforma da previdência –

Simulações

• Homem: 18 anos de idade + 31 anos de 
contribuição = atualmente o trabalhador com 49 
anos de idade.

• Aposentadoria

Atual: + 4 anos de contribuição

Regra de transição: + 5.2 anos de contribuição;

Regra permanente: + 16 anos de idade.



Impactos da reforma da previdência –

Simulações

• Mulher: 18 anos de idade + 26 anos de 
contribuição = atualmente a trabalhadora com 
44 anos de idade.

• Aposentadoria

Atual: + 4 anos de contribuição;

Regra de transição: + 5.2 ano de contribuição;

Permanente: + 18 anos de idade.
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neuriberg@diap.org.br


