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COMO  FICA  A  VIDA  DOS  TRABALHADORES 
APÓS  A  REFORMA  DA  PREVIDÊNCIA

Depois de muita defesa do 
setor econômico brasileiro e 
dos ‘investidores’ nacionais e 
internacionais, foi aprovada a 
REFORMA PREVIDENCIÁRIA, 
que mudou, e muito, a vida dos 
brasileiros. Os reformistas não 
consideraram, dentre outros, as 
condições de trabalho dos brasi-
leiros, as diferenças regionais e, 
tampouco, as limitações etárias 
impostas por muitos emprega-
dores que discriminam traba-
lhadores com mais de 50 anos, 
que nem empregam e que, mui-
tas vezes, sequer analisam ou 
consideram a experiência, pois, 
simplesmente, optam por não 
contratarem. 

Neste contexto, com o argu-
mento de que, com a reforma 
se estaria corrigindo distorções, 
aprovaram a, agora, Emenda 
Constitucional 103, promulgada 
pelo Congresso Nacional em 12 

de novembro de 2019, publicada 
no Diário oficial da União em 13 
de novembro de 2019, data em 
que passou a vigorar.

É bom destacar que toda a re-
forma está em vigor, mas virão 
regras através de leis infracons-
titucionais, que poderão modifi-
car o que já está em vigor desde 
13 de novembro de 2019.

Por José Irineu de Oliveira
(Advogado Trabalhista do Sindimármore)

Ficou mantida nos termos atuais, ou seja, 
por doença natural carência de um ano de con-
tribuição, no caso de acidente de qualquer na-
tureza sem carência, basta provar a condição 
de segurado. No entanto, existem modificações 
quanto ao valor do benefício, que são as se-
guintes:

a) Aposentadoria por invalidez por doença 
natural e ou acidente comum, além de não ser 
mais apurada sobre as 80% das maiores con-

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA

tribuições de julho de 1994 à concessão, e sim 
sobre a média de todas as contribuições, seu 
valor corresponderá a 60% da média, mais 2% 
sobre as contribuições que excederem 15 anos 
se mulher e 20 anos se homem;

b) Se a causa da aposentadoria por invali-
dez for acidente de trabalho, doença profissional 
e de doença do trabalho, o valor será de 100% 
da média das contribuições de julho de 1994 à 
concessão da aposentadoria.



2

Aquela aos 30 anos para mulheres e 35 para homens, foi 
extinta, pois permanece apenas para os que atualmente já são 
segurados da Previdência, mas, a partir de 13 de novembro 
de 2019, terão que cumprir uma das seguintes regras de tran-
sição:

a) Até 31/12/2019, poderão se aposentar por tempo de con-
tribuição os atuais segurados cuja soma da idade com o tempo 
de contribuição seja igual ao somatório de 86 anos para mul-
heres e 96 para os homens;

b) A partir de janeiro de 2020, aos 86 anos para as mul-
heres e aos 96 anos para homens será acrescentado 1 ponto 
por cada ano. Isso até atingir 100 pontos para as mulheres e 
110 para os homens;

c) Aos segurados que faltam apenas 2 anos, ou seja, que 
tenham contribuído por 28 anos se mulher e 33 se homem, 
terão que trabalhar 50% do que faltava, portanto, mais 3 anos 
para adquirir o direito a se aposentar;

d) Professores do Ensino Infantil ao Médio, desde que 
em efetivo exercício do Magistério, trabalham 5 anos a menos 
tanto homens quanto mulheres, assim o somatório para se 
aposentar em 2019 será 81 pontos para mulheres e 91 para 
homens. A partir de 2020, também aumentará 1 ponto a cada 
ano até atingir 100 pontos professoras e 105 professores;

e) A aposentadoria por tempo de contribuição não será 
mais apurada sobre as 80% das maiores contribuições a partir 
de julho de 1994, mas sobre a média de todas as contribuições. 
Seu valor corresponderá a 60% da média mais 2% sobre as 
contribuições que excederem 15 anos se mulher e 20 anos se 
homem.

Foi mantida pela Emenda 
Constitucional 103, no en-
tanto, as mulheres que se 
aposentavam aos 60 anos 
terão que trabalhar e con-
tribuir até 62 anos, e foi man-
tido o mínimo de 15 anos 
de contribuição. Os homens 
continuam se aposentando 
aos 65 anos, mas terão que 
contribuir por 20 anos. Mas, 
para homens e mulheres que 
já são segurados da Previ-
dência, a partir de 13 de no-
vembro têm que cumprir uma 
das seguintes regras de tran-
sição:

a) Para as mulheres a par-
tir de 01/01/2020, cada ano 
será acrescido 6 meses até 
completar 62 amos de idade;

b) Para a mulher com 58 
anos de idade, mesmo que 
já tenha contribuído por mais 
de 15 anos, terá que trabalhar 
50% a mais do que faltava, 
ou seja, 3 anos, para adquirir 
o direito à aposentadoria;

c) A aposentadoria por 
idade não será mais apura-
da sobre as 80% das maiores 
contribuições de julho de 
1994 à concessão da aposen-
tadoria, mas sobre a média de 
todas as contribuições. Seu 
valor corresponderá a 60% 
da média mais 2% sobre as 
contribuições que excederem 
15 anos se mulher e 20 anos 
se homem.

APOSENTADORIA 
POR IDADE

Homens:
65 anos
de idade

Mulheres:
62 anos
de idade
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DEU DÚVIDA? 

ACIONE O
SINDIMÁRMORE!
Com essa reforma da 

Previdência, é certo que 
surgirão várias dúvidas. 
Para se ter uma ideia, são 
seis as regras de transição.  
Nós entendemos que a nova 
Previdência prejudica a 
Classe Trabalhadora e fize-
mos campanhas de esclare-
cimento em todo o Estado. 

Para que a nossa Cate-
goria não fique mais prejudi-
cada, estamos colocando o 
nosso Departamento Jurídi-
co à disposição para os fili-
ados ao Sindimármore para 
esclarecimento de dúvidas. 
Deu dúvida? Acione o Sindi-
cato, pois nós lutamos pelo 
que é seu por direito. 

Aproveitando, queremos 
agradecer a todos que nos 
ajudaram a construir essa 
bonita história de lutas e 
vitórias do Sindimármore. E 
lá se vão 29 anos. 

Sabemos que não está fá-
cil. Mas nunca foi e nem por 
isso desistimos de lutar. E 
quem luta, conquista!

MESSIAS PIZETA
Presidente do Sindimármore

Foi mantida, dependendo da gravidade, da intensidade da ex-
posição e de sua acumulação com outras condições do ambiente 
de trabalho, poderão se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de tra-
balho (regra mais comum), desde que prove com o PPP – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário, que a exposição neste período foi 
habitual, permanente, não ocasional nem intermitente, acima dos 
limites de tolerância. Obrigatoriamente será exigida idade mínima 
de 55 anos (para os que dependem provar de 15 anos), 58 (para 
os que dependem provar 20 anos) e 60 anos (para homens que 
dependem de provar 25 anos). O artigo 19 § 1º, inciso I, alíneas: 
a, b, c, da Emenda Constitucional, neste caso específico não faz 
distinção entre homens e mulheres: 

a) Para os trabalhadores que embora expostos aos agen-
tes nocivos acima dos limites de tolerância, mas que ainda não 
tiverem cumprido 25 anos de contribuição (que é a maioria abso-
luta), poderão requerer aposentadoria especial quando cumpri-
rem o tempo, mas para se aposentar terão que somar 86 pontos 
em 2019 (idade + tempo contribuição); 

b) Será assegurado a conversão de tempo especial em co-
mum no caso de aposentadoria por tempo de contribuição até 12 
de novembro de 2019;

c) A Aposentadoria Especial, além de não ser mais apurada 
sobre 80% das maiores contribuições de julho de 1994 à con-
cessão, mas sobre a média de todas as contribuições, seu valor 
corresponderá a 60% da média, mais 2% sobre as contribuições 
que excederem 15 anos se mulher e 20 anos se homem.

Também deverá surgir alter-
ação na Contribuição Patronal, 
que será feita por legislação in-
fraconstitucional, contudo, até 
ser aprovada no Congresso 
Nacional, as empresas contin-
uarão pagando 20%, sobre os 
salários dos empregados.

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
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SINDIMÁRMORE 

NO ZAP-ZAP
Trabalhador conectado 
é trabalhador informado
O Sindimármore formou 
grupos de Zap-Zap com 
trabalhadores por região. 
É mais um Canal de 
Comunicação para a Categoria 
denunciar, sugerir e receber 
e enviar informações sobre 
direitos trabalhistas. 

Se você tiver interesse, envie 
mensagem para os telefones: 

Vitória 
(27) 98111-2495

Nova Venécia 
(27) 98111-2569

Barra de São Francisco 
(27) 98111-2757 

Vargem Alta 
(28) 98113-6780

Cachoeiro 
(28) 98808-4413 

www.sindimarmore.com.br

/portal sindimarmore

@sindimarmore.no.insta

A partir de 13 de novembro de 2019 terá grande modificação 
quanto à base de cálculo e à acumulação com outros benefícios, 
pois antes era possível acumular essa pensão com auxílio doença, 
com aposentadoria e, até mesmo, podia-se receber mais de uma 
pensão por morte. 

Com a reforma, além de vedada a acumulação com outra pensão, 
passa a existir uma cota familiar (percentual mínimo da pensão) no 
percentual de 50% da aposentadoria do segurado ou daquela a que 
teria direito se viesse a aposentar, mais 10% para cada dependente 
até o limite máximo de 100%. As cotas dos dependentes cessam 
assim que estes atingirem 21 anos de idade, à exceção dos depen-
dentes inválidos com deficiência intelectual, mental ou grave. 

A Emenda Constitucional definiu as faixas de remuneração em 
que será possível acumular pensão por morte e outro benefício, fica 
garantido o mais benéfico e estabelecido o percentual do benefício a 
ser acumulado, que ficará condicionado aos seguintes percentuais:

a) 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 
2 (dois); 

b) 40% do valor que exceder 2 (dois) salários mínimos, até o 
limite de 3 (três);

c) 20% do valor que exceder 3 (três) salários mínimos, até o 
limite de 4 (quatro);

d) 10% do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimos;
e) As regras da acumulação não atingem os direitos adquiridos 

antes de 13 de novembro de 2019.

FICA MANTIDO              
A todos os benefícios continua mantido o salário mínimo, pois per-

maneceu a regra anterior vigente.
Para melhor esclarecer a todos os trabalhadores a reforma tam-

bém alterou a contribuição dos empregados, que por terem natureza 
tributária, só entrarão em vigor a partir de fevereiro de 2020, quando 
passará a ser da seguinte forma:

I – até 1 (um) salário mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos 
por cento);

II – acima de 1 (um) salário mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), 9% (nove por cento);

III – de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 
(três mil reais), 12% (doze por cento);

IV – de 3.000,01 (três mil reais, um centavo até o limite do salário 
de contribuição, 14% (quatorze por cento).


