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Atendendo ao chamado da Central Única 
dos trabalhadores (CUT) e do ANDES-SN, a 
Associação dos Professores Universitários do 

Recôncavo (APUR) organizou, junto aos docentes da 
UFRB, um dia de mobilização e paralisação contra a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, que 
propõe a Reforma da Previdência. A programação do 
dia foi a realização de riquíssimo seminário sobre as 
tramas da Reforma da Previdência do Governo Temer. 

Cerca de duzentas pessoas, não só docentes da 
universidade, mas também alguns discentes, 
técnicos administrativos, docentes da rede básica 
de ensino pública e privada, representantes do 
sindicato dos comerciários de Santo Antônio e de 
Cruz das Almas, da Assufba, do Centro de Referência 
das Mulheres em Cruz das Almas participaram do 
seminário que primou por elucidar as minucias 
da proposta do governo golpista.. Washington do 
Espírito Santo, advogado e servidor público na 
procuradoria federal/UFBA, explicou, por exemplo, 
que as contribuições para a previdência social 
vêm dos trabalhadores e servidores públicos, dos 
empregadores/entes públicos e do governo em caso 
de déficit, e que o servidor público hoje tem um 
desconto de 11% no seu contracheque, e há a 
possibilidade de se aumentar isso em até 20%. 

Para além de esclarecimentos mais pontuais sobre 
a previdência, os palestrantes concordaram que a 
PEC 287 vem, na verdade, como uma estratégia 
de transformar as mínimas garantias de bem estar 
social do Estado brasileiro em políticas de cunho 
neoliberal. A presidente da Comissão Especial 
de Direito da Previdência da OAB/BA, Ana Izabel 
Jordão, chamou atenção para o fato de não termos 
mais o ministério da previdência: “não existe mais 
o ministério da previdência porque não existe mais 
uma política pública de previdência, não existe 
mais uma política pública de seguridade social. A 
previdência virou um dado de despesa, por isso que 
ela está na Fazenda. É um grande equívoco você ter 
a previdência relegada a uma secretaria do Ministério 
da Fazenda, porque as pessoas que são protegidas por 
esse sistema merecem esse pensamento cuidadoso 
de uma política pública. Só que a política pública 
em vigor no país agora é outra, sem aprovação 
nas eleições, mas mudou”, afirmou Ana Izabel. 

Obviamente, não tem como discutir essa reforma 
que querem empurrar aos trabalhadores e 
trabalhadoras sem refletirmos a legitimidade de 
um governo golpista. Para Lourival Lopes, diretor 
na nacional da CUT, o golpe foi dado e agora os 

trabalhadores estão pagando o preço. “Primeiro
foi a medida que congela os gastos públicos por 
20 anos. Agora a reforma da previdência, depois a 
reforma trabalhista. O que nós estamos assistindo 
no Brasil são contrarreformas, que são para destruir 
o pouco que se tinha. Esse é programa do golpe, 
destruir direitos dos trabalhadores”, explicou 
Lourival. 

Os impactos na vida do servidor público

Para explicar os impactos da PEC 287 diretamente 
na vida do servidor público, a APUR convidou a 
advogada Laís Pinto. O primeiro ponto da reforma da 
previdência destacado pela advogada foi a eliminação 
da modalidade de aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição. Caso a PEC seja aprovada, no lugar 
desse modalidade haverá apenas a aposentadoria 
voluntária aos 65 anos de idade, com um tempo 
mínimo de 25 anos de contribuição, 10 anos de 
efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo 
em que se der a aposentadoria. Ressalte-se que essa 
regra é válida para todos os servidores públicos que 
possuem menos de 50 anos (homens) e 45 anos 
(mulheres).

A reforma da previdência prevê a eliminação da 
modalidade de aposentadoria voluntária por idade. 
A advogada explicou que o novo servidor que não 
possuir 25 anos de contribuição mais 65 anos de 
idade, deverá permanecer em serviço até completar 
a idade máxima da compulsória, aos 75 anos. 

A PEC 287 ainda mexerá na forma de cálculo 
do benefício. O valor mínimo a ser pago para o 
servidor público será de 1 salário mínimo (em 2017, 
R$ 937,00 - não existe mais a regra do 1/3 da 
remuneração) e o valor máximo será igual ao teto do 
benefício pago pelo INSS (em 2017, R$ 5.578,00);

Na aposentadoria voluntária, o valor do benefício será 
composto de 51% da sua média de remunerações 
e dos salários de contribuição que serviram de base 
para as contribuições, acrescidos de 1% sobre essa 
média para cada ano que o servidor tiver de tempo 
de contribuição (a aposentadoria será concedida 
somente se o servidor possuir, no mínimo, 25 
anos de contribuição e 65 anos de idade).  Nessa 
hipótese, sua aposentadoria será calculada com 
51% acrescidos de 25% (correspondente ao seu 
tempo de contribuição), o quetotaliza em 76% sobre 
a média. Mas para alcançar o percentual máximo da 
média (100%), os servidores precisarão de 49 anos 
de contribuição (51% mais 49%).

www.apur.org.br

Laís Pinto apresentou dez pontos sobre a reforma, 
mas colocou que, para ela, o que fica bem claro 
nessa proposta é a ideia de retirar dos servidores 
os direitos que já foram conquistados ao longo dos 
anos, não só os servidores, mas os trabalhadores 
em geral. “Dificultar a possibilidade de eles terem 
acesso aos benefícios previdenciários, sejam eles 
de pensão ou decorrentes da própria aposentadoria. 
Então, a proposta alonga o tempo que o servidor vai 
permanecer contribuindo, reduz o valor do benefício, 
o que suprime tudo que já havia sido conquistado, e 
retira do próprio Estado a responsabilidade de estar 
custeando esses benefícios”, acrescentou a advogada. 

Como encaminhamento importante, a APUR, 
em parceria com o escritório Roberto & Mauro, 
disponibilizará para os seus filiados em caráter 
de urgência o serviço de análise previdência 
individualizada, no intuito de poder orientar o que 
fazer em cada caso particular e tentar reverter 
possíveis problemas por conta da aprovação 
da PEC 287. Diante da urgência, na próxima 
semana o serviço já estará à disposição de todos 
filiados, que poderão encaminhar suas solicitações 
por e-mail para agilizar o tempo de resposta, 
reforçou o Prof. David (presidente da APUR).

Momento de esclarecimento e interação

Um grande diferencial no evento foi a presença de 
discentes da UFRB e de professores da rede básica 
de ensino. Rony Fiuza, professor da Rede Básica de 
Ensino, avaliou que seminário foi muito esclarecedor, 
pois teve a oportunidade de ouvir falas de especialistas, 
já que ele considerava não ter o domínio e acesso 
às informações, principalmente do desmanche que 
está acontecendo na previdência, e sobre a falácia do 
déficit que colocam como verdade para a sociedade. 

Para o professor da UFRB/CCS, Rafael Rodrigues, 
“o evento vem num momento oportuno 
principalmente para nos ajudar a nos formar 
para fazer uma discussão, uma disputa das 
narrativas embora a gente saiba que isso é só um 
primeiro passo”. Sobre a proposta de reforma, o 
professor acredita se tratar do desmantelamento 
de uma determinada concepção de Estado Social. 

Além do seminário que proporcionou um 
momento de rico debate, a APUR ofereceu um 
almoço com sabor de discussão e política. Uma 
oportunidade de confraternização, mas também dos 
participantes sentarem para debates mais próximos. 

SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA APUR DEBATE 
AS MUDANÇAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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A desculpa mais usada pelo governo para justificar 
a Reforma da Previdência é o suposto déficit da 
previdência. Contudo, as informações debatidas no 
Seminário sobre a Reforma da Previdência realizado pela 
APUR neste dia 15, mostraram as incongruências dos 
argumentos governamentais. Conforme a explanação do 
advogado Washington do Espírito Santo, esse déficit não 
passa de uma falácia propagada constantemente nos 
meios de comunicação e tem sido a desculpa basilar 
para se fazer a mudança da previdência hoje. Ele diz 
que isso não passa de mera justificativa, porque não há 
déficit algum na previdência. Ainda que houvesse algum 
déficit não deveria ser encarado como algo absurdo, já 
que a constituição estabelece a obrigação do governo de 
contribuir para a previdência social por conta da natureza 
desta política, ou seja, o déficit é institucionalizado. 

Para o advogado, a afirmação de que o sistema é 
deficitário é uma falácia que está sendo contada e 
repetida para se tornar verdade e poder justificar uma

mudança de perfil do Estado brasileiro: “uma reforma 
do Estado em que afaste benefícios sociais, que afaste 
direitos garantidos e conquistados durante muito 
tempo e com lutas, para colocar um projeto de estado 
neoliberal. Essa é a lógica por trás do que está colocado”. 

Washington ainda explicou que, em um determinado 
momento da história, existia uma sobra de dinheiro 
na previdência, mas que esse dinheiro foi apropriado 
pelos governos e desviado para outros projetos como 
a construção de Brasília, da ponte Rio-Niterói e de 
Itaipu. Isso significa dizer que a previdência vem 
sendo dilapidada pelos governos há muito tempo. 

Ainda sobre a falácia do déficit da previdência, o 
advogado lembrou que há algo interessante que 
ninguém fala, que é questão das renúncias fiscais, 
as isenções que são dadas. Por exemplo, as entidades 
beneficentes de assistência social não contribuem 
para a previdência. “Essas entidades que têm um

perfil mercadológico que simplesmente dizem destinar 
uma parte do atendimento para a saúde pública sem 
a observância do lucro são isentas de contribuir com 
a previdência, isso é um fator que vai ser somar ao 
suposto déficit da previdência para poder construir 
toda essa mentira”, complementou Washington.  

Vejamos alguns números

Hoje, 72% dos aposentados vivem com um salário 
mínimo e, ainda assim vemos a mídia repetir 
incansavelmente que eles são os culpados pelo 
suposto rombo na instituição.  Segundo os dados 
da Associação Nacional dos Fiscais da Receita 
Federal (Anfip), do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap) os economistas do 
governo federal apontam em 2015 um déficit de R$ 
85 bilhões, contudo, no mesmo ano, as planilhas da 
Anfip anunciaram um superávit de R$ 24 bilhões.

A FALÁCIA DO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA 
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Como em outros tantos aspectos da vida social, 
a Reforma da Previdência defendida pelo governo 
Temer será extremamente perversa com as mulheres, 
pois, além de determinar um mínimo de 65 anos 
de idade e 25 anos de contribuição, ainda prevê 
a desvinculação das pensões do salário mínimo. 
Usando o falso argumento de que estaria abolindo as 
distorções com o mínimo de 65 anos para homens e 
mulheres, o governo, na verdade, estará destruindo 
o mecanismo que tinha como objetivo compensar 
as mulheres pela dupla jornada de trabalho 
comprovada pela maioria das pesquisas brasileiras. 

Durante o seminário Contra a Reforma da Previdência 
do Governo Temer a presidente da Comissão 
Especial de Direito da Previdência da OAB/BA, 
Ana Izabel Jordão, explicou como ficará a situação 
da mulher caso a PEC 287 seja aprovada. Segundo 
ela, hoje, uma mulher que possua 60 anos de 
idade e 15 anos de contribuição pode se aposentar 
proporcionalmente a esse tempo (70% da média 
de contributiva mais 1% a cada grupo de 12, que 
significa 1 ano). Com a reforma, a mulher deverá ter 
a idade mínima de 65 anos para se aposentar. Se 
ela tem que ter no mínimo 15 anos, digamos que ela 
tenha os exatos 15 anos de contribuição e mais os 
70 que a lei já está dando, ela terá 85% de renda.

Agora, explica Ana Izabel, a lei vai ser assim: 51% 
mais 1% a cada grupo de 12, só que agora você 
tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição. 
25 mais 51, ou seja, 76. 76% da média, isso se 
a mulher trabalhar até 65 anos de idade. “Ora! Eu 
contribuía 15, me aposentava com 60 e ganhava 

e vou ganhar 9% a menos, isso se eu trabalhar até 
85%. Agora eu vou trabalhar 25, 10 anos a mais, 
os 65 anos de idade. Praticamente a cada ano a 
mais de contribuição eu diminuí 1 ponto percentual 
do que eu já tinha”, completou a advogada. 

No caso da aposentadoria por tempo de contribuição 
no regime próprio (as servidoras públicas) tinha que 
ter a idade mínima de 55 anos mais 30 anos de 
contribuição, aí tinha 55 mais 30, 85. A servidora 
pública já tinha uma idade mínima e tempo de 
contribuição, ou seja, se a mulher tivesse 30 anos 
de contribuição, podendo trazer inclusive o tempo 
que trabalhou no INSS e na iniciativa privada, e 
ter a idade mínima exigida na lei, ela conseguiria a 
aposentadoria, mas isso vai acabar com a PEC 287. 
“Você que estava programando a sua vida para 
aposentar por tempo de contribuição, de uma hora 
para outra, pela vontade de senhor Henrique Meireles 
não vai mais, com um fundamento absurdo, porque 
é reformar para preservar, quando na verdade é 
reformar para excluir. Essa reforma é uma reforma 
de exclusão sim, é uma reforma para criar um país 
de miseráveis, nós não vamos acessar o seguro pelo 
qual nós estamos pagando”, concluiu Ana Izabel. 

Para Lourival Lopes, diretor da CUT, a reforma 
prejudica principalmente as mulheres. “As mulheres 
lutando por direitos iguais, a oferta é direitos iguais 
– 65 anos para todo mundo. A posição da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) é a retirada desse 
projeto da reforma da previdência, não fazerem 
emendas, porque senão estaremos fazendo uma
política de colaboração com o governo golpista.

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA É MUITO MAIS PERVERSA COM AS 
MULHERES

Nós temos de enfrentar e derrotar esse governo. 
Apesar de ser um movimento vitorioso, o que 
estamos fazendo ainda não é o necessário para 
derrubar a reforma e não é o necessário para 
tirar o impostor da cadeira. Se nós deixarmos o 
impostor, virão outras e outras reformas. É preciso 
que cada trabalhador, cada trabalhadora, cada 
jovem esteja mobilizado”, defendeu Lourival. 

Para a professora da UFRB/CFP, Alessandra 
Gomes, a questão das mulheres é extremamente 
preocupante porque temos profissões que são 
predominantemente femininas como, exemplo, 
as professoras de creche, “aí você vê nos 
problemas de coluna que as professoras têm, que 
passam o tempo todo dando banho, trocando e 
pegando crianças no colo. Depois de um tempo 
vão ter um prejuízo da saúde e não vão ter uma 
velhice que vai poder desfrutar”, termina ela.

Ana Alice Teixeira, professora da educação básica 
e coordenadora do Centro de Referência da Mulher, 
afirmou estar triste por perceber a consolidação do 
golpe afetar tão drasticamente as mulheres. “Hoje 
é um dia histórico e marcante para nós brasileiros, 
sobretudo para as brasileiras que serão, sem dúvida, 
a parte como sempre mais prejudicada nesse 
processo. Toda vez que estamos falando em perdas 
de direitos, as mulheres de fato vêm nas primeiras 
filas no que tange aos prejuízos. A destruição das 
conquistas trabalhistas é uma luta que precisamos 
encabeçar, precisamos nos encorajar para tentar 
frear esse processo perverso de retirada dos direitos 
conquistados a duras penas”, completou Ana Alice

Durante o seminário Contra a Reforma da Previdência 
do Governo Temer os/as docentes da UFRB 
puderam tem uma noção de como serão afetados/
as caso a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287 seja aprovada.  No decorrer do rico 
debate sobre o tema, muitas dúvidas foram tiradas, 
contudo muitas questões precisam ser analisadas 
caso a caso, observando cada especificidade. 

Pensando nos possíveis problemas que os/
as docentes poderão enfrentar com a Reforma 
da Previdência, a APUR, em parceria com sua 
assessoria jurídica, dará continuidade aos 
atendimentos jurídicos de análise individualizada

sobre os impactos da PEC 287 nos proventos de 
aposentadoria do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) dos/das docentes da UFRB. 

Os/as interessados/as no atendimento individualizado 
deverão enviar os documentos CNIS (obtido no 
INSS, para vínculos celetistas); CTPS (cópia 
das páginas dos registros de todos os vínculos 
celetistas); Fichas funcionais, com contagem do 
tempo de serviço público, em todas as esferas 
(federal, estadual, municipal e/ou distrital) e RG, em 
formato de PDF, para o e-mail lais@robertoemauro.
adv.br, com cópia para annem@robertoemauro.
adv.br e ibirajarav@robertoemauro.adv.br
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