
O pagamento do décimo terceiro salário 
deverá injetar na economia brasileira, até 
dezembro, R$ 214,6 bilhões, de acordo 
com estimativa divulgada pelo Dieese.  
Aproximadamente 81 milhões de brasi-
leiros serão benefi ciados com rendimento 
adicional, em média, de R$ 2.451.

Têm direito a receber o salário extra os 
trabalhadores do mercado formal, inclu-
sive empregados domésticos, os benefi -
ciários da Previdência e os aposentados 
e benefi ciários de pensão da União e dos 
estados e municípios. 

Em sua estimativa, o Dieese não leva 
em conta os trabalhadores autônomos, 
assalariados sem carteira ou quem recebe 
algum tipo de abono de fi m de ano. Do 
total estimado de R$ 214 bilhões, cerca 
de R$ 147 bilhões (68% do total), vão ser 
destinados aos empregados formalizados, 
incluindo os trabalhadores domésticos. 
Aposentados e pensionistas vão receber 
R$ 67,7 bilhões (32%). 

Entre os 81 milhões de brasileiros que 
devem receber o décimo terceiro salário, 
49 milhões (61% do total) são trabalhado-
res no mercado formal. Os demais (39%) 
são aposentados ou pensionistas da Pre-
vidência, aposentados e benefi ciários de 
pensão da União (Regime Próprio), de 
estados e municípios. 

Segundo os dados do Dieese, o volume 
de pessoas do mercado formal que rece-
berão o décimo terceiro salário este ano 
aumentou em torno de 1% na comparação 
com os números de 2018. O maior valor 
médio para o décimo terceiro salário 
deverá ser pago no Distrito Federal (R$ 
4.558) e os menores, no Maranhão e no 
Piauí (R$ 1.651 e R$ 1.647, respecti-
vamente). De acordo com o Dieese, as 
médias não incluem o pessoal aposentado 
pelo Regime Próprio dos estados e dos 
municípios (ABr).
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A reforma da Previdência fi nalmente será promulgada 

pelo Congresso Nacional nos próximos dias, sendo o 

excluídos pelo Senado os seguintes temas:

• Limite de pagamento de abono do PIS/Pasep apenas para 
quem ganha atéR$ 1.364,43. Assim, quem ganha até dois 
salários mínimos (R$ 1.996,00) pode continuar a receber

• A cobrança de contribuição previdenciária sobre indeni-
zações mensais pagas a anistiados políticos

• Possibilidade de se pagar pensão menor que um salário 
mínimo

• Conceito de renda para se receber o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) que exigia renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo

As principais mudanças na regra geral são o aumen-

to da idade para se aposentar (62 anos para a mulher 

e 65 anos para o homem) e a diminuição do benefício 

(média menor que a atual). Não houve mudanças para os 
trabalhadores rurais.

Servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
poderão fazer parte das novas regras somente depois da apro-
vação da chamada PEC paralela, que começará a ser votada 
pelo Senado e precisará ser analisada também pelos deputados.

Imperioso ressaltar que para quem já está no mercado de 

trabalho (trabalhadores segurados do INSS e servidores 

da União), de modo geral, valerão as regras de transição.  

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA O REGIME GERAL 

(RGPS)

1ª OPÇÃO:
• Pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o míni-

mo de contribuição, que é de 35 anos para homem e 30 

anos para mulher
• Não depende da idade
• Pode ser usada por quem já tenha um mínimo de 28 anos 

de contribuição (mulher) ou 33 anos de contribuição 
(homem)

• Salário será a média das contribuições com aplicação 

do fator previdenciário

2ª OPÇÃO:

• Requisitos mínimos de idade (60 anos para homem e 

57 para mulher) e de tempo de contribuição (35 anos 

se homem e 30 anos se mulher)

• Pedágio de tempo de contribuição igual ao quanto faltar 
para atingir o requisito

• Professores contarão com cinco anos a menos de idade e 
de tempo de contribuição para aplicar o pedágio

• Valor dos proventos será igual a 100% da média de todos 
os salários

3ª OPÇÃO:

• Direcionada a quem tem mais idade: 60 anos se 
mulher e 65 anos se homem, no mínimo

Principais Mudanças da Reforma da Previdência
• Contribuição de 15 anos para o homem e para a mulher, 

mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente para 
62 anos até janeiro de 2023

• Valor dos proventos será calculado sobre a média de todos 
os salários de contribuição. Encontrada a média, serão 60% 
por 20 anos de contribuição e 2% a mais dessa média a 
cada ano além disso até o máximo de 100% da média, exceto 
para a mulher, para a qual o acréscimo começa depois de 
15 anos de contribuição.

4ª OPÇÃO:

• Direcionada a quem tem mais tempo de contribuição, essa 
transição exige 56 anos de idade e 30 anos de contribuição 
para a mulher; e 61 anos de idade e 35 anos de contribui-
ção para o homem

• A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade exigida sobe gra-
dativamente até alcançar 62 anos para a mulher em 2031 
e 65 anos para o homem em 2027

• Professores começam com exigência de 25 anos de con-
tribuição e 51 de idade para a mulher e de 30 anos de 
contribuição e 55 de idade para homem, com igual regra 
de aumento das exigências ao longo do tempo

• Valor dos proventos segue a média de todos os salários com 
aplicação de 60% por 20 anos e mais 2% da média a cada 
ano além disso

5ª OPÇÃO:

• Exige soma de idade e tempo de contribuição, o qual será 
de, no mínimo, 30 anos de recolhimento para a mulher e 
35 anos de recolhimento para o homem

• A soma é convertida em pontos, começando em 86 pontos 
para a mulher e 96 pontos para o homem.

• Mas, a cada ano a partir de 2020, a soma exigida cresce um 
ponto até alcançar 100 pontos para a mulher (em 2033) e 
105 pontos para o homem (em 2028)

• Professores contarão com redução inicial nos pontos (81 
pontos para mulher e 91 pontos para homem), crescendo 
a partir de 2020 até chegar a 92 para a mulher (em 2030) 
e a 100 para o homem (2028). O tempo mínimo de contri-
buição para eles será de 25 anos para a mulher e de 30 

anos para o homem
• O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da 

média de tudo, crescendo 2% da média a cada ano.

REGRA GERAL:

• Tanto para servidores quanto para segurados do INSS, a 
regra geral será de 62 anos para mulher e de 65 anos 
para homem

• O tempo de contribuição e o valor dos proventos depen-
derão de lei futura, mas o texto traz normas transitórias 
até ela ser feita

• Para os segurados do INSS, essas normas transitórias exigem 
15 anos de contribuição da mulher e 20 anos do homem

• Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 
25 anos para ambos os sexos, com 10 de serviço público e 
5 no cargo em que for concedida a aposentadoria

Eduardo Moisés
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CARÊNCIA PARA FINS DE BENEFÍCIO
Sócio que recebe pró-labore e possuir pendências com o INSS ou possui 
parcelamento tem direito ao benefício do afastamento, terá carência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE ABONAR 01 DIA DE ATESTADO DO FUNCIONÁRIO 
PARA ACOMPANHAR O PAI IDOSO EM CIRURGIA?  

Salvo previsão mais benéfica constante em convenção coletiva 
de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, não há previsão na 
CLT de abonar um dia de falta pelo fato de o empregado ter 
acompanhado seu pai idoso em cirurgia.

TRABALHO COMO INTERMITENTE
Funcionário contratado para serviços de construção civil, na modali-
dade intermitente, entretanto trabalhou um mês ininterrupto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Funcionário possui direito a estabilidade pré-aposentadoria? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO UMA EMPRESA POSSUI RELÓGIO DE PONTO REP, E DEMITE 
TODOS OS FUNCIONÁRIOS, SERÁ OBRIGADA A EFETUAR A BAIXA 
DESSE RELÓGIO EM ALGUM ÓRGÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal para baixa do registro eletrô-
nico de ponto em caso de não utilização. Preventivamente, orientamos 
também consulta junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

RECOLHIMENTO DO PRODUTOR RURAL
A GPS com o código 2208 (matrícula CEI) do produtor rural pessoa 
física será usada para recolhimento das contribuições previdenciárias 
relativas à folha de pagamento, qual o código para o recolhimento da 
GPS do proprietário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Ímpeto.
Continue avançando. À medida que a transformação completa 

seu ciclo, seu trabalho árduo é recompensado e novas parcerias, 
relacionamentos e contratos entram em cena. Para muitos de vocês, 
esses são os grandes que você esteve esperando; portanto, não des-
canse sobre os seus louros, mantenha o impulso. Libere qualquer 
bagagem do passado em que possa estar se ligando. Isto apenas 
retarda esse movimento e o processo de manifestação. Pensamento 
para hoje: Mantenha seus pensamentos positivos e focados e ouça 
sua voz interior guiando-o para o seu sucesso. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

Décimo terceiro 
deve injetar 
R$ 214 bi na 

economia
do país

NOVAS ALÍQUOTAS DA 

PREVIDÊNCIA:

• Utiliza-se por faixas sobre 
todo o salário dos servido-
res públicos da ativa e até o 
teto do INSS (R$ 5.839,45) para o setor privado

• Os atuais servidores aposentados pagarão as novas alí-
quotas que incidirem sobre o que passar do teto do INSS
(R$ 5.839,45)

PENSÃO POR MORTE:

• Piso da pensão por morte será de um salário mínimo
• Se a pensão for gerada por morte de aposentado, ela será 

equivalente a uma cota familiar de 50% desse valor mais 
cotas de 10% para cada dependente

• Se a pensão for gerada por morte do trabalhador ou servidor 
na ativa, essas cotas serão aplicadas sobre o que a pessoa 
teria direito a receber se fosse aposentada por incapacidade 
permanente (invalidez)

• O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente 
segue a regra geral de 60% da média de todos os salários 
por 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% da 
média a cada ano a mais de contribuição

• Policiais incluídos na reforma poderão gerar pensão por 
morte com valor integral para o cônjuge se a morte decorrer 
de agressão sofrida no exercício da função ou em razão dela

• Não há transição para as regras de pensão por morte, 
aplicando-se aos atuais e aos futuros segurados a partir da 
ocorrência da situação (falecimento)

• Se o segurado tiver dependentes com defi ciência, o valor 
da média poderá ser maior porque as cotas serão aplicadas 
somente sobre o que exceder o teto do INSS (no caso dos 
servidores) ou será igual à média até esse teto para quem 
recebe até R$ 5.839,45

ACUMULAÇÃO DE PENSÃO DE CÔNJUGE:

• A emenda constitucional restringe a acumulação de pensões 
obtidas com a morte de cônjuge ou companheiro

• O benefi ciário poderá receber a pensão de maior valor e 
uma parte de cada uma das demais permitidas

• O valor dessas outras pensões será obtido com o cálculo 
por faixas de renda, assegurado um salário mínimo de piso

• Sobre essas faixas, de um salário mínimo cada uma, são 
aplicadas alíquotas de 60%, 40%, 20% ou 10%, somando-
se tudo ao fi nal.


