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No dia 28 de junho o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, encaminhou à Assembleia 
Legislativa o projeto de Contrarreforma da Previdência do Serviço Público Estadual. Com algumas 
alterações da peça original e ignorando a expressiva mobilização das/os servidoras/es do estado, a 
proposta foi aprovada no dia quatro de agosto, por ampla maioria dos parlamentares catarinenses.

 A ‘reforma’ da previdência catarinense dá seguimento ao processo de Contrarreforma da 
Previdência Social iniciado em âmbito federal. Ao assumir o Planalto em 2019, Jair Bolsonaro 
enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição - PEC 06/2019. Com 
algumas alterações, a PEC foi sancionada em 12 de novembro de 2019, e tornou-se a Emenda 
Constitucional - EC 103/2019. Na ocasião, no intuito de viabilizar uma aprovação rápida, o 
governo federal deixou de fora do texto a previdência de estados e municípios, estabelecendo 
prazo para que adequassem seus regimes com base na EC 103. Desde então, governos estaduais e 
municipais vêm engendrando esforços para reformarem seus regimes, alinhando-os às normas já 
vigentes para servidoras/es federais e trabalhadoras/es fi liadas/os ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS.

Com a recente aprovação, Santa Catarina se junta ao grupo de estados que já “adequaram” seus 
regimes de previdência ao texto da EC 103. Sob pressão do Ministério da Economia, que ameaça 
interromper as transferências voluntárias da União aos entes federados que não regularizarem a 
situação, a maioria dos estados já realizou alterações na previdência, outros possuem propostas 
em processo de tramitação. 

Passados quase dois anos da sanção da EC 103, trabalhadoras/es brasileiras/os e suas famílias 
já sentem os efeitos nefastos da contrarreforma aprovada em 2019. Entre as principais alterações, 
estão o fi m da aposentadoria por tempo de contribuição e o estabelecimento de uma idade 
mínima para aposentadoria de homens, 65 anos, e mulheres, 62 anos. Idades diferenciadas foram 
asseguradas apenas para professores, policiais e trabalhadoras/es da economia familiar. O tempo 
de contribuição mínimo para o homem que ingressou no sistema após a promulgação da emenda 
também aumentou de 15 para 20 anos.

Outra modifi cação impactante foi a mudança no cálculo do valor das aposentadorias. A 
partir da Emenda, passaram a ser consideradas todas as contribuições previdenciárias efetuadas 
pela/o trabalhadora/or a partir de 1994. Ao atingir a idade e o tempo de contribuição mínimos, 
as trabalhadoras e trabalhadores do RGPS poderão se aposentar com 60% da média de todas as 
contribuições realizadas ao longo da vida. A cada ano a mais de contribuição, além do tempo 
mínimo exigido, são acrescidos dois pontos percentuais a esses 60%. Assim, para ter direito à 
aposentadoria no valor de 100% da média de suas contribuições, as mulheres terão de contribuir 
por pelo menos 35 anos e os homens, por 40 anos. Essa mudança faz com que o valor das 
aposentadorias e das pensões, das seguradas e segurados que contribuem além do salário-mínimo, 
diminua drasticamente. Com esta medida, mais brasileiras/os passarão a ganhar apenas o piso 
de um salário mínimo.

Em relação a pensão por morte, o benefício será de 50% do valor da aposentadoria a que a/o 
segurada/o falecida/o faria jus na ocasião do óbito, acrescido de 10% para cada dependente. Se 
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houver apenas um dependente, este fará jus a 60% da aposentadoria da/o segurada/o falecida/o. 
Apenas para as/os dependentes com defi ciência grave, o pagamento será de 100% do valor da 
aposentadoria que a/o segurada/o teria direito, sem exceder o teto do RGPS. Somente cônjuges ou 
companheiras/os de policiais e de agentes penitenciários, cujo óbito ocorra por agressão sofrida 
no trabalho, terão direito à pensão integral e vitalícia. É importante sinalizar que, em função da 
epidemia de coronavírus, que já ceifou quase 600 mil vidas no país, os efeitos da mudança neste 
benefício já afetam a vida de milhares de brasileiras e brasileiros, que perderam seus familiares 
e ainda precisam lidar com a redução brusca da renda que compunha o orçamento familiar. 

Acerca da acumulação de benefícios, o texto da Emenda veda o recebimento de duas 
aposentadorias ou de duas pensões no mesmo regime de previdência e mantém restrições ao 
recebimento de dois ou mais benefícios de regimes diferentes, ressalvados casos específi cos (como 
o de “dois cargos” nas áreas de saúde e educação, de regimes próprios). Quando for possível a 
acumulação, a/o segurada/o receberá integralmente o benefício de maior valor e um percentual do 
benefício que ultrapasse um salário-mínimo, que pode variar de 60 a 10%, a depender do valor. 

A ‘reforma’ também alterou as alíquotas de contribuição, que passaram a ser progressivas, de 
acordo com os salários percebidos pela/o trabalhadora/or. Para as/os trabalhadoras/es seguradas/
os do RGPS as alíquotas variam de 7,5% e 14%. Para as/os servidoras/es públicos partem de 
7,5%, podendo chegar a 22%. 

As/os trabalhadoras/es fi liados à Previdência Social até 12 de novembro de 2020, data da 
promulgação da EC 103, o texto estabeleceu algumas regras de transição. No RGPS, foram 
elencadas cinco regras referentes a aposentadoria: quatro por tempo de contribuição e uma por 
idade. Para as/os servidoras/es públicos da União, o texto trouxe duas opções de transição. Uma 
análise mais apurada das regras de transição, permite observar que estas apenas benefi ciaram 
quem já estava muito próximo de completar as condicionalidades para a aposentaria à época da 
sanção da Emenda.

As alterações na previdência de trabalhadoras/es fi liados ao RGPS e servidoras/es federais, 
que agora alcançam também as/os servidoras/es públicos estaduais, possuem impacto social 
desastroso. O valor dos benefícios previdenciários diminuirá de maneira drástica, achatando a 
renda e capacidade de acesso ao consumo das/os trabalhadoras/es, afetando a economia do país. 
A elevação da idade mínima e do tempo mínimo de contribuição, tendo em vista as características 
estruturais da nossa economia, dependente e fortemente alicerçada na informalidade, representará 
uma barreira intransponível para o acesso à aposentadoria da parcela mais signifi cativa da classe 
trabalhadora brasileira. Dentre os segmentos mais afetados estão as/os trabalhadoras/es de menor 
escolaridade, negros e mulheres, que são os que mais sofrem com rotatividade e o desemprego. As 
alíquotas de contribuição estabelecidas pela EC 103, embora progressivas, não aliviaram o peso 
sobre as/os trabalhadoras/es que ganham menos e aumentaram signifi cativamente a contribuição 
de trabalhadoras/es de renda intermediária. Do mesmo modo, o trabalho em condições insalubres 
e desgastantes, como, por exemplo, o de professoras/es do ensino básico, será prolongado. Em 
síntese, a Contrarreforma da Previdência impõe às/aos trabalhadoras/es mais tempo da vida 
destinado trabalho, maiores contribuições e menos direitos. 

Perante essa conjuntura, em que se aprofundam as desigualdades sociais, a precarização do 
trabalho e o desmonte das políticas públicas, é imprescindível que a categoria intensifi que a defesa 
do projeto ético-político. Faz-se necessária a construção de estratégias cotidianas que politizem 
a ação profi ssional, de modo a desvelar os impactos das Contrarreformas as/aos trabalhadoras/
es, contribuindo, assim, para a mobilização e a construção da luta.


