
Curso Sobre a Reforma da Previdência e informações importantes sobre a MP 905/ 2019 

Professora: Vania Massambani 

8 horas 

Objetivo: Apresentar todas as alterações decorrentes da Emenda Constitucional 103/2019 da 

Reforma Previdenciária. Analisar os principais artigos da reforma e o impacto deles no Regime 

Geral da Previdência Social, com ênfase na aposentadorias por idade, Tempo de Contribuição, 

por incapacidade permanente, no benefício de pensão por morte e na redefinição de salário 

de benefício, a diferença dos requisitos da aposentaria especial e demais reflexos no dia a dia 

dos requerimentos previdenciários e nas atividades administrativas dos empregadores. 

Abordaremos também as alterações trazidas pela MP 905/2019, mini reforma trabalhista, 

observando sua vigoralidade e a hipótese de conversão em lei ou a não conversão.  

Público-alvo: Advogados privados, estudantes, empresários, profissionais de Recursos 

Humanos, contadores e pessoas interessadas no conhecimento sobre a grande Reforma 

Previdenciária. 

Programa:  

- Desconstitucionalização 

- Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de pontos 

- Regras e Requisitos 

- Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de idade mínima progressiva 

- Regras e Requisitos 

- Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de Transição ( Pedagio de 50%) 

- Regras e Requisitos 

- Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Regra de Transição ( Pedagio 100%) 

- Regras e Requisitos 

- Aposentadoria por idade (com a possível PEC paralela) 

- Novas Regras e Requisitos  

- Aposentadoria por idade - Regra Transitória (Idade Progressiva para Mulher) 

- Regras e Requisitos 

- Aposentadoria por Incapacidade Permanente  

- Requisitos, valores e diferenças no caso de incapacidade do trabalho 

- Pensão Por Morte  

- Direitos, valores e requisitos  

- Redefinição do Salário de Benefício  

- Cálculo e percentual de pagamento ( alterações da possível PEC paralela) 



 

-Regras de definição de carência e Tempo de Contribuição  

- Como ficou a Aposentadoria dos Rurais 

- Sistema de Capitalização e regras permanentes de aposentadorias 

– Alteração de competência das causas de natureza acidentária e dos critérios para 

competência delegada 

– Demais alterações no Regime Geral da Previdência Social 

- MP 905/2019 - Alterações 

-contrato Verde e Amarelo - Regras 

- redefinição de Salário 

- alimentação 

- prêmio 

- regras de fiscalização pelos auditores dicais do trabalho ( perdas consideráveis da autonomia 

dos auditores. 

- acidente de trajeto deixa a se acidente de trabalho sem CaT, sem estabilidade, sem FAP, se 

FGTS durante todo o período do afastamento 

- mudança do conceito de salário de beneficio  ( PEC paralela) 

Deixar a fiscalização da auditoria do trabalho mais prejudicada exigindo a necessidade de 

segunda visita 

 

Biblioteconomia.  

- Adriane Bramante. Aposentadoria Especial. Teoria e Prática 4ª Edição 

ISBN-13: 978-8536276915, ISBN-10: 8536276916 

- Emerson Costa Lemes. Revisões de Benefícios Previdenciários. Para segurados com atividades 

concomitantes - teses aplicadas ao RGPS atualizado com a Reforma da Previdencia 2 edição 

revista atualizada  

- Melissa Folmann. Atendimento ao Cliente Previdenciário. Lujur editora. 

- João Baptista Opitiz Júnior  

João Baptista Optiiz Neto. Perícia Médica - visão trabalhista e previdenciária. Editora Lujur 


