FÁBIO COLONETTI ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/SC 2427/2015
PARECER APOSENTADORIA DOS PROFESSORES.
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE

A reforma da previdência aprovada pelo congresso nacional e de iniciativa do
executivo, promulgada dia 12/11/2019, modificou de sobremaneira as regras
para concessão de aposentadorias.
A essência desta reforma são duas: redução do valor dos benefícios e
estabelecimento de idades mínimas.
No caso dos professores, a reforma garante ainda o direito ao jubilamento com
cinco anos a menos das idades mínimas fixadas, na forma do parágrafo 5º do
artigo 40 da CF/88 e parágrafo 8 do artigo 201, na redação dada pela Emenda
06/2019:

Passo a falar das regras de transição, fixadas para os servidores da União e
que poderão ser aplicadas aos demais servidores, após a aprovação da PEC
PARALELA em tramitação no Congresso Nacional.

1) REGRAS PERMANENTES. PROFESSORES SERVIDORES DA UNIÃO E
FUTUROS RPPS
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As regras permanentes são para aqueles profissionais que estão em duas
situações, quais sejam, que não se enquadram em nenhuma regra de
transição ou que iniciaram a contribuir após a promulgação da reforma.
Na regra permanente, o tempo de serviço do homem caiu de 30 para 25 anos,
porém, com uma idade de 60 anos. A mulher manteve os mesmos 25 anos de
tempo de contribuição, porém, deverá ter a professora 57 anos de idade.

HOMEM
TC: 25
IDADE: 60 ANOS

MULHER
TC: 25
IDADE: 57 ANOS

A redação dada pela reforma ficou assim (art. 201, parágrafo 7. II e parágrafo
8º na nova redação dada pela emenda 06/2019:

E ainda (art. 10, parágrafo 2º, III da Emenda 06/2019):
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Então o professor direito na aposentação com 05 (cinco) anos a menos que as
idades mínimas fixadas para a aposentadoria por idade, lembrando ainda a
necessidade da comprovação do tempo efetivo de magistério, 10 (dez) anos de
efetivo serviço público e 05 (cinco) anos ao menos no cargo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei e da jurisprudência já consolidada sobre o tema.

2) REGRAS DE TRANSIÇÃO

2.1)

PRIMEIRA REGRA- SISTEMA DE PONTOS

Sobre as regras de transição para o professor, ou seja, para uma parte dos
trabalhadores que já ingressaram nos seus regimes de previdência antes da
data da promulgação da reforma, temos a seguinte situação:
Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até
a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e seis anos de
idade, se mulher, e sessenta e um anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1°; II trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem; III vinte anos de efetivo exercício no serviço público; IV - cinco anos no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria; e V - 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,
observado o disposto nos §§ 2º e 3º. § 1º
A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será
elevada para cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e sessenta e dois anos de idade, se
homem.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será
acrescida a cada ano de um ponto, até atingir o limite de cem pontos, se mulher, e de cento e
cinco pontos, se homem.
§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de
pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.
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§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 19 fundamental e médio,
os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput
serão:
I - cinquenta e um anos de idade, se mulher, e cinquenta e seis anos de idade, se homem; II vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, se homem; e III cinquenta e dois anos de idade, se mulher, e cinquenta e sete anos de idade, se homem, a
partir de 1º de janeiro de 2022.
§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as
pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será equivalente a: I - oitenta e um pontos,
se mulher, e noventa e um, se homem; e II - a partir de 1º de janeiro de 2020, será aplicado o
acréscimo de um ponto, até atingir o limite de noventa e dois pontos, se mulher, e de cem
pontos, se homem.

Explicando esta regra de transição:

Mulher
Idade de 51 anos
Tempo de serviços de 25 anos
Somatório de pontos mulher (professora): 81 pontos
Homem
Idade: 56 anos de idade
Tempo de contribuição de 30 anos
Somatório de Pontos Homem (professor):91

A partir de 2020, a pontuação sobre um por ano, até o limite de 92 pontos
para a mulher e 100 pontos para o homem, como segue.

2019: 81 pontos (mulher); 91 pontos (homem);
2020: 82 pontos (mulher); 92 pontos (homem);
2021: 83 pontos (mulher); 93 pontos (homem);
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2022: 84 pontos (mulher); 94 pontos (homem);
2023: 85 pontos (mulher); 95 pontos (homem);
2024: 86 pontos (mulher); 96 pontos (homem);
2025: 87 pontos (mulher); 97 pontos (homem);
2026: 88 pontos (mulher); 98 pontos (homem);
2027: 89 pontos (mulher); 99 pontos (homem);
2028: 90 pontos (mulher);100 pontos (homem);
2029: 91 pontos (mulher);
2030: 92 pontos (mulher)

Assim, a professora e o professor precisam somar sua idade e seu tempo de
serviço/contribuição, e verificar qual a pontuação e fazer a sua estimativa,
lembrando que a casa ano, o servidor ganha DOIS PONTOS, um pela
idade mais um pelo tempo de contribuição.
2.2)

SEGUNDA REGRA DE TRANSIÇÃO- PEDÁGIO

Art. 20. O segurado do Regime Geral de Previdência Social e o servidor público federal que
tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentarse voluntariamente quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se homem; II - trinta
anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se homem; III - vinte
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, para os servidores públicos; IV - período adicional de contribuição
correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional,
faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para
ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em cinco anos, não se
aplicando o disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal.

Explicando, por esta regra de transição:
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HOMEM PROFESSOR:
55 ANOS DE IDADE;
30 ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO;
ADICIONAL DE 100% DO TEMPO DE FALTA PARA OS 30 ANOS NA DATA
DA REFORMA.
___________________________________________
MULHER PROFESSORA:
52 ANOS DE IDADE;
25 ANOS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO;
ADICIONAL DE 100% DO TEMPO DE FALTA PARA OS 30 ANOS NA DATA
DA REFORMA.
Exemplo: uma professora com 52 e dois anos de idade e que tenha 23
anos de TC. Faltam dois para 25. Pela transição, além dos dois que faltam,
terá que pagar um pedágio de mais dois, ou seja, 04 anos no total (2+2),
vindo a se aposentar com 27 anos de TC e 56 anos de idade.
Então, estas são as duas regras que poderão ser aplicáveis aos servidores de
regimes próprios, a ser definido ainda na PEC PARALELA em tramitação no
congresso nacional.
Quanto ao valor dos benefícios, para estas duas regras de transição, fica
valendo o seguinte, sendo garantida a paridade e integralidade para os
servidores que ingressaram antes de 31/12/2003:
“em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até
31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da
Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e II - em relação aos demais
servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado
na forma da lei.”

Importante citar que pela redação da PEC PARALELA, os estados e municípios
que possuem regime próprio poderão aderir a estas regras ou formular outras,
inclusive no que tange ao valor dos benefícios.
Também não se sabe quando será a adoção pelos estados e municípios das
novas regras, mas é sem dúvida que governadores e prefeitos agirão rápido.
Criciúma, 14/11/2019.
FÁBIO COLONETTI – ADVOGADO

