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Reforma da Previdência –
Impacto nos direitos dos 

trabalhadores



Reforma da Previdência

O rombo da Previdência

O déficit da Previdência para pagar aposentadorias para servidores públicos e
trabalhadores da iniciativa privada e custear a inatividade de militares chegou
a R$ 284,6 bilhões em 2018, segundo dados do Tesouro Nacional.



Reforma da Previdência

O que não muda?
i. Aposentadoria da pessoa com deficiência: por idade e por tempo de contribuição

ii. Aposentadoria rural: O trabalhador rural pode se aposentar aos 60 anos de idade para
homens e 55 anos para mulheres, incluindo garimpeiros e pescadores artesanais

iii. Auxílio-doença: temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou
acidente que tenha afastado o trabalhador por mais de 15 dias. Carência de 12 meses

iv. BPC-LOAS: salário mínimo para idosos com renda por pessoa do grupo familiar menor que
1/4 do salário-mínimo vigente

v. Salário-maternidade: benefício concedido em três tipos de situação: parto, adoção e aborto
espontâneo ou previsto em lei — como em casos de estupro

vi. Direito adquirido: já aposentados ou que já cumprir os requisitos, mas ainda não pediu o
benefício



Reforma da Previdência

Resumo

i. 12.11.2019: data da promulgação da PEC 06/2019

ii. Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição

iii. Para se aposentar, mulher precisa ter, no mínimo, 62 anos e homem, 65 anos.
Aposentadoria rural continua com as mesmas regras.

iv. Para homem e mulher, tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos,
respectivamente (quem entrar após a Reforma)

v. Idade mínima é a mesma para funcionário público e privado

vi. Aposentado só recebe 100% do benefício se pagar ao INSS por 40 anos



Reforma da Previdência

Resumo

vii. Regras de transição: por pontos, idade mínima e com um pedágio de
50% em relação ao tempo que falta

viii. Quem ganha mais pagará contribuição maior ao INSS: de 11%, sobe para
11,68% (alíquota efetiva)

ix. Pensão por morte para viúvos e órfãos será menor, caindo de 100% para
60% com um dependente

x. Abono do PIS será pago só para quem recebe até 1 salário mínimo. Hoje,
tem direito quem recebe até dois mínimo

xi. Benefício mínimo continua de um salário mínimo



Reforma da Previdência

Resumo

Cálculo do benefício previdenciário:
O valor do benefício de aposentadoria será de 60% da média salarial, acrescido
2% por ano de contribuição que exceder o tempo mínimo, limitado em 100%
Para receber o benefício integral, a mulher deverá contribuir por 35 anos e o
homem por 40 anos

Alíquota progressiva:
A partir de 1º. março de 2020, a alíquota da contribuição previdenciária do
segurado do RGPS será progressiva de 7,5% a 14% (com alíquota efetiva de
7,5% a 11,68%), a depender da faixa salarial do trabalhador.
A base de cálculo continua limitada ao valor do teto do INSS (R$ 6.101,06)

*** Portaria nº. 09, de 15 de janeiro de 2019, do Ministério da Economia: reajuste dos benefícios



Reforma da Previdência

Tabela progressiva

Até R$ 1.039,00

De R$ 1.039,01 
até R$ 2.089,60

De R$ 2.089,61 
até R$ 3.134,40

De R$ 3.134,41 
até R$ 6.101,06



Reforma da Previdência

Resumo

Aposentadoria especial: A aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a
agentes nocivos seguirá o “sistema de pontos”, considerando (i) a idade, (ii) o tempo
de contribuição, e (iii) o tempo de exposição aos referidos agentes

Em caso de risco alto de exposição do trabalhador, a somatória deve ser de 66 pontos,
além de 15 anos de exposição

Já em caso de risco médio de exposição do trabalhador, a soma deve ser de 76 pontos e 20
anos de exposição

Em caso de risco baixo de exposição do trabalhador, a somatória deve ser de 86 pontos e
25 anos de exposição a agentes nocivos não neutralizado/atenuado

Exceções: regras diferenciadas para professores, policiais federais, agentes
penitenciários, legislativo, etc., além do regime de previdência próprio para os
servidores estaduais e dos municípios



Principais comparações

Aposentadoria por idade - Regras gerais

Como era:

• Mulher: 60 anos de idade e 180 meses de carência
• Homem: 65 anos de idade e 180 meses de carência

Como ficou:

• Mulher: 62 anos e 15 anos de contribuição
• Homem: 65 anos e (i) 15 anos de contribuição para quem já está no

mercado de trabalho; e/ou (ii) 20 anos de contribuição para quem começar
a contribuir depois da reforma



Principais comparações

Aposentadoria por idade - Valor da aposentadoria

Como era:

• Média salarial com os 80% maiores salários de contribuição desde julho
de 1994, descartando as contribuições mais baixas

Como ficou:

• Ganhos proporcionais: Para receber 100%, mulheres terão que contribuir
por 35 anos, e homens, por 40 anos

• A aposentadoria não pode ser maior do que o teto da Previdência Social
Até fevereiro/2020, o teto é de R$ 5.839,45. A partir de 1º de março de
2020, o teto é de R$ 6.101,06



Principais comparações

Aposentadoria por tempo de contribuição – Regras gerais

Como era:

1) Pelo fator previdenciário
• Mulher: 30 anos de contribuição
• Homem: 35 anos de contribuição
• Não havia idade mínima, mas havia aplicação do fator previdenciário

2) Pela fórmula 86/96
• Mulher: somava da idade com tempo de contribuição de 86 pontos
• Homem: somava da idade com tempo de contribuição de 96 pontos
• Tempo mínimo de contribuição, sendo 30 anos para mulheres; e 35 anos para homens

Como ficou:

• A aposentadoria pelo fator e pela fórmula 86/96 deixaram de existir. É preciso ter 62 anos de
idade (mulheres) ou 65 anos (homens), além de 15 anos de contribuição

• Homens que começarem a contribuir após a reforma terão que cumprir 20 anos de contribuição.
Para mulheres, permanece o tempo de contribuição de 15 anos



Principais comparações

Regras de transição

• Transição da aposentadoria por idade

Mulher: atualmente consegue se aposentar com 60 anos de idade e 15 anos
de contribuição. A idade mínima, porém, passa a subir seis meses a cada ano
até chegar aos 62 anos, em 2023

Homem: não há transição, já que os requisitos para quem está na ativa serão
os mesmos que valem atualmente para se aposentar por idade (65 anos de
idade e 15 anos de contribuição)

Já terá o valor da aposentadoria calculado pela nova regra



Principais comparações

Regras de transição

• Idade mínima
Mulher: começa aos 56 anos de idade e sobe seis meses até atingir 62 anos, em 2031. O
tempo mínimo de contribuição é de 30 anos
Homem: começa aos 61 anos de idade e sobe seis meses até atingir 65 anos, em 2027. O
tempo mínimo de contribuição é de 35 anos
Já terá o valor da aposentadoria calculado pela nova regra

• Sistema de pontos
Mulher: a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 86 pontos. A pontuação
sobe um ponto a cada ano até chegar a 100 pontos em 2033. É preciso ter ao menos 30
anos de contribuição
Homem: a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 96 pontos. A pontuação
sobe um ponto a cada ano até chegar a 105 pontos em 2028. É preciso ter ao menos 35
anos de contribuição



Principais comparações

Regras de transição

• Pedágio de 50%
Mulher: quem contribuiu por pelo menos 28 anos precisa cumprir um pedágio de 50% do tempo
que falta para chegar aos 30 anos de contribuição. Não há idade mínima
Homem: quem contribuiu por pelo menos 33 anos precisa cumprir um pedágio de 50% do tempo
que falta para chegar aos 35 anos de contribuição. Não há idade mínima.
Valor da aposentadoria será igual a 100% da média de todas as contribuições, com aplicação do
fator previdenciário

• Pedágio de 100%
Mulher: poderá se aposentar a partir dos 57 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do
tempo que falta para chegar aos 30 anos de contribuição na data em que a reforma entrar em
vigor
Homem: poderá se aposentar a partir dos 60 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do
tempo que falta para chegar aos 35 anos de contribuição na data em que a reforma entrar em
vigor
Valor da aposentadoria será igual a 100% da média de todas as contribuições



Calculadora da Nova Aposentadoria

https://www.servicos.gov.br/calculadora/aposentadoria
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Reformas da Previdência e 
Tributária – impactos nos 

encargos sobre remuneração



Impactos da Reforma da Previdência

Gestão de pessoas

i. O trabalhador permanecerá mais tempo na ativa até que possa usufruir da
aposentaria, tornando-se necessário adaptar a novas tecnologias (qualificação
profissional)

ii. Empresas precisarão aprender a lidar com as diferentes gerações de profissionais
que estarão em convívio, sendo necessário desenvolvimento de planos de carreira
mais longos (cuidados com a saúde física e mental)

iii. Também são esperados reflexos no gerenciamento dos custos e benefícios. Em um
ambiente de trabalho composto por mais idosos, as despesas com planos médicos
tendem a aumentar

iv. Oferecer planos de previdência complementar aos funcionários poderá funcionar
como um atrativo, tendo em vista as mudanças significativas nas regras de
aposentadoria promovidas pela reforma



Impactos da Reforma Tributária
i. Emendas à PEC 06 sugeriam alterações e reduções na contribuição previdenciária patronal -

CPP, mas foram rejeitadas em razão do impacto financeiro – redução aumentaria o déficit

ii. Min. Paulo Guedes diz que a CPP (aproximadamente 28,8%) é o tributo mais cruel, pois
encarece a geração de empregos

iii. Pretendia criar a nova CPMF para substituir a contribuição previdenciária patronal

iv. Sem novo tributo, não há como extinguir a contribuição previdenciária patronal

v. Na medida em que a economia crescer e a arrecadação aumentar, as alíquotas das
contribuições previdenciárias patronais podem diminuir

vi. Contribuições aos Terceiros (Sistema S – 5,8%) deverão ser reduzidas até 50%

vii. SAT/RAT: projeto de substituição por seguro privado

viii. Regime de capitalização (excluído da PEC 06):

a) Exemplo Chile: não funcionou, pois a contribuição é muito baixa e não possui contrapartida do
empregador

b) Projeto Brasil: deve possuir contrapartida, a exemplo dos planos de previdência privada atual
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Reflexos no cumprimento das 

obrigações do eSOCIAL



Reflexos no eSOCIAL
O que é?

Sistema de Escrituração Digital da Folha de Pagamento e demais Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (http://portal.esocial.gov.br/)

Objetivo:

• Unificação e padronização na prestação de informações pelos contribuintes aos Órgãos
Públicos

• Simplificação no cumprimento das obrigações
• Transparência e maior fiscalização dos direitos trabalhistas e previdenciários

Órgãos Envolvidos:



Reflexos no eSOCIAL

Extinção ou reestruturação do Programa?
Críticas de contribuintes em razão da ‘burocratização’ das obrigações acessórias tributárias e
previdenciárias, empecilhos práticos em sua execução, atrasos, alto custo envolvido, etc.



Reflexos no eSOCIAL
Alterações para simplificação do Programa (Lei nº. 13.874/2019):

• Revisão de todo o leiaute para eliminar informações redundantes (versão 2.5 rev.)

• Flexibilização das regras para fechamento de folha, afastamento e validação

• Otimização dos eventos (com exclusão de mais de 500 campos – 2 mil campos exigidos)

• Simplificação dos eventos de remuneração (S-1200), pagamentos (S-1210) e SST

• Redução de 38 eventos obrigatórios (Nota Orientativa 12/2019)
a) não é mais obrigatório enviar:

S-2250 - Aviso Prévio (informar no evento do desligamento: S-2299)

S-1070 - Tabela de Processos Adm./Judiciais (exceto tributário, FGTS e contrib. sindical)
b) eliminação completa dos seguintes eventos:

S-1030; S-1040; S-1050; S-1060; S-1080; S-1280; S-2221; e S-2260

c) Exemplos: Evento de admissão: campos facultativos serão eliminados e padronização pelo CPF.
Cadastro empresarial: exclusão de campos sobre razão social, aprendiz, PCD, modalidade de registro
de ponto, FAP, RAT, etc.

“Novo” eSOCIAL:

• eSOCIAL simplificado: obrigações previdenciárias e trabalhistas
• EFD-REINF: rendimentos, CPRB, “Funrural” e retenções de Imposto de Renda (IN nº. 1.701/2017)



Reflexos no eSOCIAL

Simplificação do Programa:



Reflexos no eSOCIAL
Alterações no Programa:

Desligados!



Reflexos no eSOCIAL

Alteração no Cronograma:

Portaria nº. 1.419/2019
(DOU 24.12.2019)

** atrasos da implementação
dos eventos de SST



Perguntas
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