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REGRAS GERAIS DO NOVO 
RGPS

Idade Mínima Contribuição Mínima*

Mulheres 62 anos 15 anos de contribuição

Homens 65 anos 20 anos de 
contribuição**

* Tempo de Contribuição poderá ser alterado por Lei Complementar,
mas idade mínima continua disciplinada pela Constituição Federal
**Homens que já contribuem para o INSS continuam sujeitos ao
tempo mínimo de contribuição de 15 anos

Extinta definitivamente a aposentadoria apenas por tempo de 
contribuição
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FÓRMULA DE CÁLCULO 
DOS BENEFÍCIOS

60% + 2% por ano de contribuição que exceder 15/20 anos x Média dos
Salários de Contribuição

Na regra permanente o percentual poderá
ultrapassar 100%. Para a regra de transição
será limitado a 100%. Tanto para o RGPS
como RPPS.

O Valor do Benefício não pode ser inferior a
1 Salário Mínimo (R$ 988,00) ou superior ao

Teto do INSS (R$ 5.839,45)
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NOVAS ALÍQUOTAS DO 
RGPS

Lógica igualmente aplicável
aos servidores públicos (ex:
salário de R$ 39.000,00,
alíquota efetiva de 16,79%).

*   calculada sobre todo o 
salário.
** calculada sobre cada faixa 
de salário.
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IMPACTOS DIRETOS NA 
TRIBUTAÇÃO

• Art. 195, §9º  alíquotas diferenciadas em razão (i) da atividade
econômica, (ii) da utilização intensiva de mão de obra; (iii) do porte
da empresa; ou (iv) da condição estrutural do mercado de trabalho;

• Arts. 195, §9º e 30  veda a adoção de bases de cálculo
diferenciadas/substituição da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal (CPRB e Agroindústria);

• Art. 195, §11  vedação a novos parcelamentos em prazo superior
a 60 meses e, na forma a ser definida em LC, da remissão e anistia
de contribuição previdenciária patronal;

• Art. 32  Majoração da CSLL dos bancos para 20%.



PRINCIPAIS ASPECTOS 
DA PEC Nº 133/2019
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 Objetivos: (i) a inclusão dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na
Reforma da Previdência e (ii) a revisão de renúncias previdenciárias de baixo
impacto social.

 Exigência de contribuições previdenciárias para o custeio de benefícios
decorrentes de acidente de trabalho ou exposição a agentes nocivos para
empresas do SIMPLES (impacto estimado de R$ 35 bilhões em 10 anos).

 Revisão das renúncias para entidades filantrópicas, especialmente no setor de
educação: “195, §7º Não são devidas contribuições para a seguridade social por

entidades beneficentes certificadas pela União que prestem, na forma da lei

complementar, percentual de serviços nas áreas de assistência social e

saúde sem exigência de contrapartida” (impacto estimado de R$ 60 bilhões em
10 anos).

 Reoneração das receitas de exportação (remissão inicial de 80% e redução em
20 pontos a cada ano a partir de 2021 – impacto estimado de R$ 60 bilhões em
10 anos apenas para o setor agrícola).

 Status: Aprovada em 2º Turno pelo Senado Federal



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

 Objetivo: Introduzir novo modelo de contratação para estimular a criação de 1,8
milhões de vagas em 3 anos, fomentando a inclusão de jovens no mercado de
trabalho e a formalização do trabalho.

 Aspectos Gerais

(i) trabalhadores entre 18 e 29 anos;

(ii) 1º emprego em CTPS;

(iii) 1.1.2020 a 31.12.2022;

(iv) até 1,5 salário mínimo (R$1.497,00);

(v) novos postos de trabalho (limitada a 20% do total de empregados da empresa);

(vi) prazo determinado (até 24 meses a critério do empregador);

(vii) conversão automática em contrato por prazo indeterminado;

(viii) pagamento mensal das seguintes verbas: remuneração, 13º proporcional e
férias proporcionais com acréscimo de 1/3.



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

(i) Isenção de contribuição previdenciária patronal, salário educação e
contribuições destinadas às terceiras entidades;

(ii) redução do FGTS de 8% para 2% independentemente do valor da
remuneração);

Cuidados necessários

(i) Observância dos limites percentuais de contratação;

(ii) Observância do prazo de 24 meses (sob pena de conversão automática do
contrato para a modalidade de prazo indeterminado;

(iii) Jornada de trabalho (limite de 2 horas extras que deve ser estabelecido por
acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho);

Impactos para as empresas no âmbito do Programa Verde e Amarelo



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

Demais impactos previdenciários

• Extinção da contribuição social de 10% sobre o saldo do FGTS, com efeitos
a partir de 1.1.2020;

• Salário-maternidade e seguro-desemprego  serão considerados salário de
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária.



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

Demais impactos previdenciários

PLR  Alterações substanciais na Lei nº 10.101/2000

(i) poderá ser instituída por convenção ou acordo coletivo ou comissão paritária
escolhida pelas partes, sem representantes do sindicato.

(ii) para os empregados hipersuficientes a PLR poderá ser fixada diretamente
com o empregado;

(iii) múltiplos programas de PLR, observada a periodicidade na distribuição de
duas vezes no mesmo ano e em periodicidade superior a um trimestre para
cada empregado;

(iv) regras como pré fixadas fixadas  anteriormente à antecipação ou 90 dias
antes da parcela única ou final.

Observação: Alterações com eficácia condicionada à edição de ato do Ministro
de Estado da Economia, nos termo das Lei de Responsabilidade Fiscal



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

Demais impactos previdenciários

Prêmios: inclusão do artigo 5º-A na Lei nº 10.101/2000 

(i) passam a ser válidos independentemente da forma de seu pagamento e do
meio utilizado para sua fixação, inclusive por ato unilateral do empregador,
podendo ser ajustados com os empregados;

(ii) pagamento exclusivamente a empregados;

(iii) devem decorrer de “desempenho superior ao ordinariamente esperado,

avaliado discricionariamente pelo empregador”;

(iv) necessidade de se prever e pactuar o desempenho ordinário;

(v) pagamento limitado a 4 vezes por ano (1 vez por trimestre civil);

(vi) regras devem ser estabelecidas previamente ao pagamento;

(vii) arquivamento pelo prazo de 6 anos (contado da data de pagamento).



MP Nº 905/2019 
(“Programa Verde e 

Amarelo”)

• Vigência imediata (força de
lei) e vale por até 120 dias;

• Aprovação por comissão
mista e posteriormente pelo
Plenário da Câmara dos
Deputados e do Senado;

• Depois do 45º dia tranca a
pauta do Plenário da
Câmara;

• Rejeitada ou caducou:
parlamentares podem editar
Decreto Legislativo para
disciplinar os efeitos durante
a vigência em até 60 dias;
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