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EMPREGADO DOMÉSTICO

LC 150/15: Art. 1o Ao empregado doméstico, assim

considerado aquele que presta serviços de forma

contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade

não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial

destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o
disposto nesta Lei.



TRABALHO 

DOMÉSTICO

SEGURADO 

CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL

DO PONTO DE VISTA PREVIDENCIÁRIO, QUAIS SERIAM AS DIFERENÇAS?

ATÉ DOIS DIAS 

NA SEMANA

POR MAIS DE 

DOIS DIAS NA 

SEMANA

SEGURADO 

EMPREGADO 

DOMÉSTICO



EMP. DOMÉSTICO X CONT. INDIVUDUAL

≠ Sistemática de arrecadação da contribuição

≠ Início do cômputo da carência

≠ Qualidade de proteção (benefícios)

≠ Reconhecimento do acidente do trabalho



LIMITES ETÁRIOS 

PARA FILIAÇÃO



LIMITE ETÁRIO PARA FILIAÇÃO

CF/88: XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso

ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;



LIMITE ETÁRIO PARA FILIAÇÃO

REGRA: 16 anos.

1ª EXCEÇÃO: 14 anos aprendiz.

2ª EXCEÇÃO: Trabalho doméstico ()



IDADE MÍNIMA PARA O TRABALHO

LC 150/15: Art. 1º. Parágrafo único. É VEDADA a

contratação de menor de 18 anos para desempenho

de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção

no 182, de 1999, da Organização Internacional do

Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de

junho de 2008.



IDADE MÍNIMA PARA O TRABALHO

Decreto 6.481/2008: Art. 2o Fica PROIBIDO o trabalho

do menor de dezoito anos nas atividades descritas na

Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto.

Conclusão?

SERVIÇO 

DOMÉSTICO



IDADE MÍNIMA PARA O TRABALHO

O Brasil ratificou a Convenção 182 da Organização

Internacional do Trabalho (OIT), que trata das piores

formas de trabalho infantil, em que não se pode

Trabalhar antes dos 18 (dezoito) anos. Ao regulamentar

a Convenção, pelo Decreto 6481/2008, o País incluiu

entre as piores formas o trabalho doméstico.

http://www.tst.jus.br/documents/3284284/0/Perguntas+e+respostas+sobre+trabalho+infantil



DÚVIDA

É possível averbar tempo de trabalho proibido para fins

previdenciários?



AVERBAÇÃO DO TRABALHO PROIBIDO?

TNU: (...) A jurisprudência tanto do STF (AI 529.694/RS, 2ª

Turma, (...) quanto do STJ (AR 3.629/RS, 3ª Seção...) são

unânimes ao afirmar que a proibição de qualquer

trabalho ao menor de 14 anos após a promulgação da

CF/88 e ao menor de dezesseis após a EC 20 é norma

de garantia do trabalhador, que não pode ser usada

em seu desfavor. (PEDILEF 201071650008556, DJ

30/11/2012.)



APOSENTADO QUE VOLTA AO TRABALHO?

Lei 8.213/91: Art. 11. § 3º O aposentado pelo RGPS que

estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade

abrangida por este Regime é segurado obrigatório em

relação a essa atividade, ficando sujeito às

contribuições de que trata a Lei nº 8.212/91, para fins

de custeio da Seguridade Social.

Esquematizando ()



APOSENTADO QUE VOLTA AO TRABALHO?

JOSÉ

APOSENTADORIA (RGPS)

REMUNERAÇÃO (R$) CONTRIBUIÇÃO

IMUNIDADE

POR OUTRO LADO ()



APOSENTADO QUE VOLTA AO TRABALHO?

Lei 8.213/91: Art. 18. § 2º. O aposentado pelo RGPS que

permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a

ele retornar, não fará jus a prestação alguma da

Previdência Social em decorrência do exercício dessa

atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação

profissional, quando empregado.



MANUTENÇÃO E PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO

(PERÍODO DE GRAÇA)



 PERÍODO DE GRAÇA

Lei 8.213/91: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado,

independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições,

o segurado que deixar de exercer atividade remunerada

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou

licenciado sem remuneração;



III - até 12 meses após cessar a segregação, o

segurado acometido de doença de segregação

compulsória;

IV - até 12 meses após o livramento, o segurado retido

ou recluso;

V - até 3 meses após o licenciamento, o segurado

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço

militar;

VI - até 6 meses após a cessação das contribuições, o

segurado facultativo.



PRORROGAÇÕES DO PERÍODO DE GRAÇA

Lei 8.213/91: Art. 15. § 1º O prazo do inciso II será

prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver
pago mais de 120 contribuições mensais sem

interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado.



PRORROGAÇÕES DO PERÍODO DE GRAÇA

Lei n. 8.213/91: Art. 15. § 2º Os prazos do inciso II ou do

§ 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado

desempregado, desde que comprovada essa situação

pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho

e da Previdência Social.

Desempregado?



Súmula 27 da TNU: A ausência de registro em órgão do

Ministério do Trabalho não impede a comprovação do

desemprego por outros meios admitidos em Direito.

STJ: (...) 1. A Terceira Seção desta Corte, (...) pacificou

o entendimento de que o registro no Ministério do

Trabalho NÃO deve ser tido como o único meio de

prova da condição de desempregado do segurado,

especialmente considerando que, em âmbito judicial,



prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e
não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o
registro perante o MTE poderá ser suprido quando for
comprovada tal situação por outras provas constantes
dos autos, inclusive a testemunhal.

2. A ausência de anotação laboral na CTPS do autor
não é suficiente para comprovar a sua situação de
desemprego, já que não afasta a possibilidade do
exercício de atividade remunerada na informalidade.
(..) (AgRg no Ag 1182277/SP, DJe 06/12/2010)



CARÊNCIA



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (4-3-2-1)

4 APOSENTADORIAS

APOSENTADORIA POR IDADE

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

APOSENTADORIA ESPECIAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

3 AUXÍLIOS AUXÍLIO-DOENÇA

AUXÍLIO-ACIDENTE

AUXÍLIO-RECLUSÃO

2 SALÁRIOS SALÁRIO-MATERNIDADE

SALÁRIO-FAMÍLIA

1 PENSÃO PENSÃO POR MORTE



PERÍODO DE CARÊNCIA

Conceito;

Prazos de carência;

Isenções;

Carência de reingresso.



AUXDO E APINV

Regra: 12 contribuições mensais.

Exceções

Acidente de qualquer natureza. Doenças

profissionais e doenças do trabalho

Acometimento por doença prevista em Portaria 

Interministerial



APOSENTADORIAS PROGRAMÁVEIS

Regra: 180 contribuições mensais

Exceção: regra de transição (art. 142 da Lei 8.213/91)



 SALÁRIO-MATERNIDADE

 10 contribuições mensais

 Isenção

Contribuinte individual

Segurada facultativa

Empregada

Empregada doméstica

Trabalhadora avulsa

PARTO

ANTECIPADO



ISENÇÕES

1ª) Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez

(acidente de qualquer natureza, doenças

ocupacionais e acometimento por doença prevista

em portaria interministerial);

2ª) SALMAT para empregadas, domésticas e avulsas;



3ª) Serviço social e reabilitação profissional;

4ª) PENSÃO POR MORTE e AUXÍLIO-RECLUSÃO;

5ª) Salário-família e auxílio-acidente;

6ª) Benefícios concedidos para os segurados especiais.



CARÊNCIA DE REINGRESSO

Lei 8.213/91: Art. 24. Parágrafo único. Havendo PERDA

DA QUALIDADE DE SEGURADO, as contribuições

anteriores a essa data só serão computadas para efeito

de carência depois que o segurado contar, a partir da

nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3

(um terço) do número de contribuições exigidas para o

cumprimento da carência definida para o benefício a

ser requerido.



RESUMO

AUXDO e APINV 12 meses

APIDA, APTC e APESP 180 meses ou 

REGRA DE 

TRANSIÇÃO

SALMAT para Cis e 
facultativos

10 meses

ISENÇÃO: Acidente de 

qualquer natureza e 

acometimento por doença 
prevista em Portaria

ISENÇÃO: para 
empregadas, avulsas e 

domésticas. 

CARÊNCIA REDUZIDA: 

parto antecipado 



BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE



AUXÍLIO-DOENÇA



AUXÍLIO-DOENÇA

Qualidade de segurado 

Carência

Fato gerador

- Está contribuindo

- Período de graça

- Perda decorrente da própria moléstia 

incapacitante



PERDA QUALIDADE DE SEGURADO DECORRENTE 

DA PROPRIA MOLÉSTIA INCAPACITANTE

STJ: O segurado que deixa de contribuir para a

Previdência Social, por estar incapacitado para o labor,

não perde a qualidade de segurado. (...) (AgRg no REsp

1245217/SP,, DJe 20/06/2012)



Súmula 26 da AGU: Para a concessão de benefício por

incapacidade, não será considerada a perda da

qualidade de segurado decorrente da própria moléstia

incapacitante.



FATO GERADOR

Lei n. 8.213/91. Art. 59. O auxílio-doença será devido

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o

caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias

consecutivos.



DÚVIDA

José fica afastado durante quinze dias. Retorna à

atividade no décimo sexto dia. Cinco dias depois, volta

a se afastar em razão da mesma doença.

A empresa deve suportar novamente o pagamento dos

primeiros quinze dias?



RESPOSTA

Decreto 3.048/99: Art. 75. § 4o Se o segurado

empregado, por motivo de doença, afastar-se do

trabalho durante quinze dias, retornando à atividade no

décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro

de sessenta dias desse retorno, em decorrência da

mesma doença, fará jus ao auxílio doença a partir da

data do novo afastamento.

§



DÚVIDA

João recebeu AUXDO até 08/10/2015. Retornou à

atividade em 09/10/2015. Em 03/11/2015, voltou a se

afastar em razão da mesma doença.

A empresa deve suportar novamente o pagamento dos

primeiros quinze dias?



RESPOSTA

Decreto 3.048/99: Art. 75. §3º Se concedido novo

benefício decorrente da mesma doença dentro de

sessenta dias contados da cessação do benefício

anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento

relativo aos quinze primeiros dias de afastamento,

prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se

os dias trabalhados, se for o caso.

§



PERÍCIA MÉDICA

Regra: Perito Médico do INSS.

Nos casos de impossibilidade? Órgãos e entidades

públicos ou que integrem o SUS.



AUXDO E DOENÇA PREEXISTENTE

Lei n. 8.213/91: Art. 59. Parágrafo único. Não será

devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao

RGPS já portador da doença ou da lesão invocada

como causa para o benefício, salvo quando a

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou

agravamento dessa doença ou lesão.



AUXDO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

Lei 8.213/91: Art. 60. (...) 6o O segurado que durante o

gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que

lhe garanta subsistência poderá ter o benefício

cancelado a partir do retorno à atividade.

()



Lei 8.213/91: Art. 60. (...) § 7º Na hipótese do § 6o, caso

o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha

a exercer atividade diversa daquela que gerou o

benefício, deverá ser verificada a incapacidade para

cada uma das atividades exercidas.



DÚVIDA

JOÃO

ATIVIDADE A ATIVIDADE BINCAPAZ

RECEBE AUXDO?



Lei 8.213/91: Art. 73. O auxílio-doença do segurado que

exercer mais de uma atividade abrangida pela previdência

social será devido mesmo no caso de incapacidade

apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia

médica ser conhecedora de todas as atividades que o

mesmo estiver exercendo.



DÚVIDA

Incapacidade permanente para a atividade habitual.

Capacidade para outras atividades.

Devido o AUXDO?



RESPOSTA

Lei 8.213/91: Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-
doença, insusceptível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra
atividade. Não cessará o benefício até que seja dado
como habilitado para o desempenho de nova
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando
considerado não-recuperável, for aposentado por
invalidez.



 EXERCÍCIO DE ATIVIDADE E DIFERENÇAS

DER - NEGADO

(01//02/2014)

EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE

(05/02/2014 A 

10/08/2014

AJUIZAMENTO

(15/08/2014)

PERÍCIA JUDICIAL

INCAPACIDADE DESDE 

06/01/2014

POSSÍVEL PAGAR AS DIFERENÇAS 

ENTRE 05/02/2014 A 10/08/2014?



Súmula 72 da TNU: É possível o recebimento de

benefício por incapacidade durante período em que

houve exercício de atividade remunerada quando

comprovado que o segurado estava incapaz para as

atividades habituais na época em que trabalhou.



ENTRE O AUXDO E O TRABALHO

PARA A EMPRESA PARA O INSS

Trabalhador INAPTO Trabalhador APTO.

?



MECÂNICO

R$ 2.000,00

PORTEIRO

R$ 850,00

INCAPAZ

REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL

?

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL



DÚVIDAS

1) Dever de reabilitar para o exercício de atividade

com nível remuneratório compatível?

2) E se houver, em acréscimo, o pgto de AUXAC?

3) No caso, o empregado reabilitado inclui-se na cota

do art. 93 da Lei 8.213/91?



QUESTÕES 1 E 2

Decreto 3.048/99: Art. 140. Concluído o processo de

reabilitação profissional, o INSS emitirá certificado

individual indicando a função para a qual o

reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem

prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue

capacitado.

()



QUESTÕES 1 E 2

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a

manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua

colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando

o processo de reabilitação profissional com a emissão do

certificado a que se refere o caput.

?



QUESTÃO 3

Lei 8.213/91: Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou

reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá

certificado individual, indicando as atividades que poderão ser

exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça

outra atividade para a qual se capacitar.

Lei 8.213/91: Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais

empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a

5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na

seguinte proporção:



APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Qualidade de segurado

Carência

Fato gerador ( 1)



FATO GERADOR

Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez,

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência

exigida, será devida ao segurado que, estando ou não

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e

insusceptível de reabilitação para o exercício de

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á

paga enquanto permanecer nesta condição.



DÚVIDA

Servente, analfabeto funcional, 54 anos de idade:

incapacidade permanente EXCLUSIVAMENTE para

atividades braçais.

AUXDO ou APINV?



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Súmula 47 da TNU (= STJ): Uma vez reconhecida a

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve

analisar as condições pessoais e sociais do segurado

para a concessão de aposentadoria por invalidez.



ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL E HIV

Súmula 78 da TNU: Comprovado que o requerente de

benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador

verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e

culturais, de forma a analisar a incapacidade em

sentido amplo, em face da elevada estigmatização

social da doença.



DEVERES DO BENEFICIÁRIO

Lei 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-

doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do

benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da

Previdência Social, processo de reabilitação

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a

transfusão de sangue, que são facultativos.
PORÉM ()



Lei 8.213/91. Art. 101. § 1o O aposentado por invalidez

e o pensionista inválido estarão isentos do exame de

que trata o caput após completarem 60 anos de

idade.

Há exceções...



EXCEÇÕES

1) necessidade de assistência permanente de outra

pessoa para a concessão do acréscimo de 25% (...)

2) recuperação da capacidade de trabalho,

mediante solicitação do aposentado ou pensionista

que se julgar apto;

3) subsidiar autoridade judiciária na concessão de

curatela.



RETORNO VOLUNTÁRIO À ATIVIDADE

Lei 8.213/91: Art. 46. O aposentado por invalidez que

retornar voluntariamente à atividade terá sua

aposentadoria automaticamente cancelada, a partir

da data do retorno.



CESSAÇÃO DA APINV

Lei 8.213/91: Art. 47. Verificada a recuperação da

capacidade de trabalho do aposentado por invalidez,
será observado o seguinte procedimento: ()



CESSAÇÃO DA APINV

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos,

contados da data do início da APINV ou do AUXDO

que a antecedeu sem interrupção, o benefício

cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver

direito a retornar à função que desempenhava na
empresa quando se aposentou, na forma da (...)



legislação trabalhista, valendo como documento, para

tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela

Previdência Social; ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de

duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por

invalidez, para os demais segurados;



II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o
período do inciso I (), ou ainda quando o segurado for

declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual

habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem

prejuízo da volta à atividade:

a) no seu valor integral, durante 6 meses contados da data em

que for verificada a recuperação da capacidade;

b) com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses;

c) com redução de 75%, também por igual período de 6 meses,

ao término do qual cessará definitivamente.

SÚMULA 160 DO TST ()



Súmula 160 do TST: Cancelada a aposentadoria por

invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá

direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao

empregador, indenizá-lo na forma da lei (ex-

Prejulgado nº 37).



GRANDE INVALIDEZ

+ 25%

Características 

- Personalíssimo

- Pode superar o teto



AUXILIO-ACIDENTE



AUXÍLIO-ACIDENTE

Titulares

Benefício isento de carência

Fato gerador



TITULARES

Empregado

Avulso

Segurado especial

Empregado doméstico (LC 150/15)



FATO GERADOR

Lei 8.213/91: Art. 86. O auxílio-acidente será

concedido, como INDENIZAÇÃO, ao segurado quando,

após consolidação das lesões decorrentes de acidente

de qualquer natureza, resultarem sequelas que

impliquem redução da capacidade para o trabalho

que habitualmente exercia.



JOÃO -

DIGITADOR

ACIDENTE

MUTILAÇÃO DE 

UM DEDO

REPOUSO SUPERIOR 

A 15 DIAS AUXDO

CONSOLIDAÇÃO 

DA LESÃO

SEQUELA: PERDA 

DE UM DEDO

REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO HABITUAL?

AUXACID

BENEFÍCIO TB É 
DEVIDO ()



FATO GERADOR (RPS)

Decreto 3.048/99: Art. 104. O auxílio-acidente será

concedido, (...) quando, após a consolidação das

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,

resultar sequela definitiva, (...), que implique:

III - impossibilidade de desempenho da atividade que

exerciam à época do acidente, porém permita o

desempenho de outra, após processo de reabilitação

profissional, nos casos indicados pela perícia médica

do INSS.



ACIDENTE DO TRABALHO



Auxílio-doença

Aposentadoria por invalidez

Auxílio-acidente

Previdenciário

Acidentário

Previdenciário

Acidentário

Previdenciário

Acidentário

ESCLARECIMENTO



ACIDENTE DO TRABALHO

Abrangência

Acidente tipo (art. 19)

Equiparações legais (arts. 20 e 21)



ACIDENTE DO TRABALHO

Segurados

Empregado

Trabalhador avulso

Segurado especial

Empregado doméstico – EC 72 e LC 150/15



ACIDENTE DO TRABALHO

Lei 8.213/91: Art. 19. Acidente do trabalho é o que

ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de

empresa ou de empregador doméstico ou pelo

exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso

VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou

perturbação funcional que cause a morte ou a perda

ou redução, permanente ou temporária, da

capacidade para o trabalho. (Redação dada pela LC

150/15).



EQUIPARAÇÕES

Doenças profissionais e do trabalho

Acidente de trajeto

Outras



CULPA E DOLO

Culpa e dolo do segurado.

Negligência da empresa ().



CULPA E DOLO

Lei 8.213/91: Art. 120. Nos casos de negligência quanto

às normas padrão de segurança e higiene do trabalho

indicados para a proteção individual e coletiva, a

Previdência Social proporá ação regressiva contra os

responsáveis.



CAT: COMPETÊNCIA E PRAZO

Lei 8.213/91: Art. 22. A empresa ou o empregador

doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho

à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao

da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à

autoridade competente, sob pena de multa variável

entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de

contribuição, sucessivamente aumentada nas

reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência

Social (Redação dada pela LC 150/15).



QUEM MAIS PODE EMITIR A CAT?

Lei 8.213/91: Art. 22. § 2º Na falta de comunicação por

parte da empresa, podem formalizá-la o próprio

acidentado, seus dependentes, a entidade sindical

competente, o médico que o assistiu ou qualquer

autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o

prazo previsto neste artigo.



CAT. SUBNOTIFICAÇÃO

Estabilidade provisória

FAP  Majoração do FAP

FGTS

EM VIRTUDE DA SUBNOTIFICAÇÃO (...)



NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO

Lei 8.213/91: Art. 21-A. A perícia médica do INSS

considerará caracterizada a natureza acidentária da

incapacidade quando constatar ocorrência de nexo

técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo,

decorrente da relação entre a atividade da empresa

ou do empregado doméstico e a entidade mórbida

motivadora da incapacidade elencada na

Classificação Internacional de Doenças (CID), em

conformidade com o que dispuser o regulamento.



ATIVIDADE 

ECONÔMICA

(CNAE)

NEXO

AGRAVO

(CID)

POR QUÊ?



INTERVALO CID-10 CNAE

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

DOENÇAS

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES 

ECONÔMICAS

A15-A19

(TUBERCULOSE)

0810 1091 1411 1412 1533 1540 2330 3011 3701 37

02 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4213

4222 4223 4291 4299 4312 4321 4391 4399 4687 471

1 4713 4721 4741 4742 4743 4744 4789 4921 4923 4

924 4929 5611 7810 7820 7830 8121 8122 8129 8610

9420 9601

Pertencer a um determinado segmento econômico (CNAE classe) constitui

FATOR DE RISCO para o trabalhador apresentar um determinado agrupamento

CID-10. Denomina-se Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP a

relação entre CNAE-classe e Agrupamento CID-10, conforme o teste de

hipótese.



www.cnae.ibge.gov.br

CÓDIGO DESCRIÇÃO CNAE

0810-0/01 ARDÓSIA; EXTRAÇÃO DE

0810-0/02 GRANITO; EXTRAÇÃO DE

0810-0/03 MÁRMORE; EXTRAÇÃO DE

0810-0/04 CALCÁRIO; EXTRAÇÃO DE

SILICOSE
REDUÇÃO DA 

IMUNIDADE
TUBERCULOSE

ESTATÍSTICA APÓS A INSTITUIÇÃO DO NTEP ()



O NTEP foi implementado nos sistemas informatizados

do INSS, para concessão de benefícios, em abril/2007 e

de imediato provocou uma mudança radical no perfil

da concessão de auxílios-doença de natureza

acidentária: houve um incremento da ordem

de 148%. Este valor permite considerar a hipótese

que havia um mascaramento na notificação de

acidentes e doenças do trabalho. (segundo matéria

veiculada no jornal “Folha de São Paulo”)



NÃO APLICAÇÃO DO NTEP

Lei n. 8.213/91: Art. 21-A (…) § 1o A perícia médica do INSS

deixará de aplicar o disposto neste artigo quando

demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput

deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006)

Exemplo ()



Uma pessoa exerce atividade como caixa de uma

farmácia do interior (com pouco movimento) e

apresenta lesão no punho.

Porém, a lesão não decorreu do exercício da

atividade (digitação), mas porque ele tem diabetes

ou porque tem hipotireoidismo.



CONSEQUÊNCIAS DO ACID. TRAB.

1) Estabilidade provisória;

2) Majoração do FAP (elevação do SAT);

3) Outras.



1) ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Lei n. 8.213/91: Art. 118. O segurado que sofreu

acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo

mínimo de doze meses, a manutenção do seu

contrato de trabalho na empresa, após a cessação do

auxílio-doença ACIDENTÁRIO, independentemente de

percepção de auxílio-acidente.



CONSTITUCIONALIDADE

Súmula 378 do TST: ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE

DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/91. (inserido o item

III) - Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - É CONSTITUCIONAL o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991

que assegura o direito à estabilidade provisória por

período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença

ao empregado acidentado.



PRESSUPOSTOS

ACIDENTE DO

TRABALHO
AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO+



CASUÍSTICA

CASO 1: Segurado sofreu acidente do trabalho em

01.06.14. Ficou afastado até 10.06.14. Ele tem direito à

estabilidade provisória?



CASUÍSTICA

CASO 2: Bancário despedido sem justa causa em

março de 2014. Diagnóstico de doença: Síndrome do

Túnel do carpo Bilateral. Nunca havia se afastado nem

recebido auxílio-doença. Aplicação da estabilidade

provisória ainda que não tenha sido concedido o

benefício acidentário?



SÚMULA 378 TST

Súmula n. 378 do TST: (…) II - São pressupostos para a
concessão da estabilidade o afastamento superior a
15 dias e a consequente percepção do auxílio-
doença acidentário, SALVO se constatada, APÓS A
DESPEDIDA, doença profissional que guarde relação de
causalidade com a execução do contrato de
emprego. (primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 -
inserida em 20.06.2001).



CASUÍSTICA

CASO 3: Segurado foi contratado para trabalhar

durante 90 dias. No 40º dia, sofreu acidente do

trabalho. Ele tem direito à estabilidade?



SÚMULA 378 TST

Súmula n. 378 do TST: (...) III – O empregado submetido

a contrato de trabalho por TEMPO DETERMINADO goza

da garantia provisória de emprego decorrente de

acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº

8.213/91.



CASUÍSTICA

AVISO PRÉVIO ACIDENTE DO 

TRABALHO

01/03/2013 (30 dias) 27/03/2013

DIREITO À ESTABILIDADE?



Súmula 371 do TST: AVISO PRÉVIO INDENIZADO.

EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO

CURSO DESTE (...) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04. 05

A projeção do contrato de trabalho para o futuro,

pela concessão do aviso prévio indenizado, tem

efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no

período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e

verbas rescisórias. No caso de concessão de AUXDO

no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam

os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício
previdenciário.



CONCLUSÃO

Súmula 378, III, do TST

III – O empregado

submetido a contrato de

trabalho por TEMPO

DETERMINADO goza da

garantia provisória de

emprego decorrente de

acidente de trabalho

prevista no art. 118 da

Lei nº 8.213/91.

Súmula 371 do TST:

No caso de

concessão de

AUXDO no curso do

aviso prévio,

todavia, só se

concretizam os

efeitos da dispensa

depois de expirado

o benefício

previdenciário.

+
DIREITO À 

ESTABILIDADE=

VEJAMOS UM 
PRECEDENTE DO TST



TST: RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE

PROVISÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO NO CURSO DO AVISO-

PRÉVIO. O artigo 18 da Lei 8.213/91 assegura a manutenção

do contrato de trabalho quando o empregado se encontra

no gozo do auxílio-doença acidentário, estendendo tal

garantia ao prazo de doze meses após a cessação do

benefício. A estabilidade, desde que demonstrado o nexo de

causalidade da doença com o exercício da atividade

desempenhada pelo trabalhador, é reconhecida mesmo

após a despedida, conforme entendimento pacificado

mediante Súmula 378, II, do TST.

SEGUE (...)



No presente caso, o direito à estabilidade provisória acidentária,
indeferido pelo Tribunal a quo, mostra-se mais manifesto, na medida
em que admitida a percepção do auxílio-doença acidentário,
tendo o acidente ocorrido durante o período de AVISO PRÉVIO. A
concessão do benefício projeta a vigência do contrato de trabalho
até o término do benefício previdenciário, nos termos da Súmula
371 do TST. Assim, o acórdão recorrido está em dissonância da
iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior que, à luz das
suas Súmulas 371 e 378, reconhece a estabilidade provisória do
empregado que sofre acidente de trabalho, no curso do aviso
prévio. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.

RR - 68240-54.2005.5.01.0441 , Rel. Min. Augusto César Leite de
Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma)



2) MAJORAÇÃO DO FAP

Entendendo o SAT.
1% (leve)

2% (moderado)

3% (grave)

(Grau de risco da 

ativ. preponderante)

EXEMPLO



Empresa X. Total de empregados: 100.

Empregados que exercem atividade de risco LEVE: 30

Empregados que exercem atividade de risco MÉDIO: 20

Empregados que exercem atividade de risco GRAVE: 50

QUAL É A ATIVIDADE PREPONDERANTE?

QUAL É A ALÍQUOTA DO SAT? 



FLEXIBILIZAÇÃO DO SAT

Lei n. 10.666/03: Art. 10. A alíquota de contribuição de 1, 2 ou

3%, destinada ao financiamento do benefício de

aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente

dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em

até 50%, ou aumentada, em até 100%, conforme dispuser o

regulamento, em razão do desempenho da empresa em

relação à respectiva atividade econômica, apurado em

conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices

de frequência, gravidade e custo, calculados segundo

metodologia aprovada pelo CNPS.



FAP              SAT

ALÍQUOTAS DO SAT

1%

2%

3%

-50% = 0,5

+100% = 2

CONFORME O DESEMPENHO DA EMPRESA EM RELAÇÃO À 

ATIVIDADE ECONÔMICA. COMO AVALIAR O DESEMPENHO?



FREQUÊNCIA: os registros de acidentes e doenças do

trabalho informados ao INSS por meio de CAT e de

benefícios acidentários estabelecidos por nexos

técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem

CAT a eles vinculados.



GRAVIDADE: todos os casos de auxílio-doença, auxílio-

acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por

morte, todos de natureza acidentária, aos quais são

atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da

ocorrência, como segue:

a) pensão por morte: peso de 50%;

b) aposentadoria por invalidez: peso de 30%; e

c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de 10% para
cada um;



CUSTO: os valores dos benefícios de natureza acidentária
pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da
seguinte forma:

a) nos casos de AUXDO, com base no tempo de afastamento
do trabalhador, em meses e fração de mês;

b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total,
mediante projeção da expectativa de sobrevida do
segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua
de mortalidade construída pelo IBGE para toda a população
brasileira, considerando-se a média nacional única para
ambos os sexos.



CONCLUSÃO

ACIDENTE DO 

TRABALHO
APINV

ACIDENTÁRIA

MAJORAÇÃO 

DO FAP

MAJORAÇÃO 

DO SAT



APOSENTADORIA 

ESPONTÂNEA E 

CONTRATO DE TRABALHO



APOSENTADORIA E CONTRATO DE TRABALHO

OJ SDI1 361: A aposentadoria espontânea NÃO é

causa de extinção do contrato de trabalho se o

empregado permanece prestando serviços ao emp

regador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua

dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa

de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos

efetuados no curso do pacto laboral.



APOSENTADORIA 

POR IDADE



REQUISITOS

Fato gerador

Carência



FATO GERADOR

Idade

65 (H)

60 (M)

- 5 anos
Trabalhador rural, 

garimpeiro e pescador 

artesanal



APIDA APTC

- 5 ANOS

Trabalhadores rurais de ambos os

sexos e para os que exerçam suas

atividades em regime de

economia familiar, nestes incluídos

o produtor rural, o garimpeiro e o

pescador artesanal

Professor que comprove

exclusivamente tempo de efetivo

exercício das funções de magistério

na educação infantil e no ensino

fundamental e médio



APOSENTADORIA POR

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO



REQUISITOS

Restrições de titularidade

Carência

Fato gerador (tempo de contribuição)

Idade?



RESTRIÇÕES DE TITULARIDADE

Segurados especiais

Segurados que aderirem ao plano simplificado



FATO GERADOR

TC

35 (H)

30 (M)

- 5 anos

Magistério na educação 

infantil e no ensino 

fundamental e médio

PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO? 



APOSENTADORIA ESPECIAL



REQUISITOS

Titularidade

Carência

Fato gerador



TITULARIDADE

Entendimento do INSS

Entendimento da jurisprudência

Empregado

Avulso

Cooperados

Empregado

Avulso

CIs



FATO GERADOR

Lei 8.213/91: Art. 57. A aposentadoria especial será

devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,

ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade

física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei.



ROL DE AGENTES NOCIVOS

Lei 8.213/91: Art. A relação dos AGENTES NOCIVOS

químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes

prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados

para fins de concessão da aposentadoria especial de

que trata o artigo anterior será definida pelo Poder

Executivo.

ROL EXAUSTIVO OU EXEMP.? STJ (REsp 1306113/SC)



EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE

Lei 8.213/91: Art. 57. § 3º A concessão da aposentadoria

especial dependerá de comprovação pelo segurado,

perante o INSS, do tempo de trabalho PERMANENTE, NÃO

OCASIONAL NEM INTERMITENTE, em condições especiais

que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante

o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº

9.032, de 1995)



COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Lei 8.213/91: Art. 58. § 1º A comprovação da efetiva

exposição do segurado aos agentes nocivos será feita

mediante FORMULÁRIO, na forma estabelecida INSS,

emitido pela empresa ou seu preposto, com base em

LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

expedido por médico do trabalho ou engenheiro de

segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista.



FORMULÁRIO: PERFIL 

PROFISSIOGRÁFICO 

PREVIDENCIÁRIO

LTCAT

INFORMAÇÃO SOBRE 

O USO DE EPI/EPC

 1 - LTCAT 

EXTEMPORÂNEO?

 2 - EPI EFICAZ?



LTCAT EXTEMPORÂNEO

Súmula 68 da TNU: O laudo pericial NÃO contemporâneo

ao período trabalhado É APTO à comprovação da

atividade especial do segurado.



EFICÁCIA DO EPI (STF)

1ª TESE (STF): “O direito à aposentadoria especial

pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente

nocivo a sua saúde, de modo que se o EPI for realmente

capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à

concessão constitucional de aposentadoria especial”

(ARE 664335 RG).



EFICÁCIA DO EPI (STF)

2ª TESE (STF): Na hipótese de exposição do trabalhador a

RUÍDO acima dos limites legais de tolerância, a

declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido

da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço

especial para a aposentadoria (ARE 664335 RG).



DESAPOSENTAÇÃO



DESAPOSENTAÇÃO (INSS)

Decreto 3.048/99: Art. 181-B. As aposentadorias por idade,

tempo de contribuição e especial concedidas pela

previdência social, na forma deste Regulamento, SÃO

IRREVERSÍVEIS E IRRENUNCIÁVEIS.



DESAPOSENTAÇÃO (STJ)

STJ: 3. Os benefícios previdenciários são direitos

patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de

desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da

devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que

o segurado deseja preterir para a concessão de novo e

posterior jubilamento. (REsp 1334488/SC, PRIMEIRA SEÇÃO,

julgado em 08/05/2013)

REPERCUSSÃO GERAL: RE 661256 RG



AVERBAÇÃO DE TEMPO 

E COMPROVAÇÃO DA 

ATIVIDADE (URBANA)



RAIS

GFIP

CAGED

GPS

CNISDATAPREV

CNIS



CNIS

Lei 8.213/91: Art. 29-A. O INSS utilizará as informações

constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais –

CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados,

para fins de cálculo do salário-de-benefício,

comprovação de filiação ao RGPS, tempo de contribuição

e relação de emprego.

QUANDO NÃO CONSTA DO CNIS? E A CTPS?



CNIS E CTPS

Súmula 75 da TNU: A Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito

formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de

presunção relativa de veracidade, formando prova

suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários,

ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste

no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).



QUESTÕES POLÊMICAS

(1) Empregador descontou, mas não recolheu a

contribuição do segurado;

(2) Reclamatória trabalhista



(1) DESCONTO SEM RECOLHIMENTO

Lei 8.213/91: Art. 34. No cálculo do valor da renda

mensal do benefício, inclusive o decorrente de

acidente do trabalho, serão computados:



I - para o segurado empregado, inclusive o

doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de

contribuição referentes aos meses de contribuições

devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou

pelo empregador doméstico, sem prejuízo da

respectiva cobrança e da aplicação das

penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5o

do art. 29-A;

HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAR O VALOR DOS SALÁRIOS?



Lei 8.213/91: Art. 35. Ao segurado empregado,

inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que

tenham cumprido todas as condições para a

concessão do benefício pleiteado, mas não possam

comprovar o valor de seus salários de contribuição no

período básico de cálculo, será concedido o benefício

de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada

quando da apresentação de prova dos salários de

contribuição.



POR ISSO É FUNDAMENTAL..

ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA

CNIS
DOCUMENTOS DO 

SEGURADO (CTPS, 

CONTRACHEQUE)



(2) RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

Lei 8.213/91: Art. 55. § 3º A comprovação do tempo de

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante

justificação administrativa ou judicial, conforme o

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando

baseada em início de prova material, não sendo

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na

ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,

conforme disposto no Regulamento.



(2) RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

IN 77/15: Art. 71. A reclamatória trabalhista transitada

em julgado restringe-se à garantia dos direitos

trabalhistas e, por si só, não produz efeitos para fins

previdenciários. Para a contagem do tempo de

contribuição e o reconhecimento de direitos para os

fins previstos no RGPS, a análise do processo pela

Unidade de Atendimento deverá observar:



I - a existência de início de prova material (...);

II - o início de prova (...) deve constituir-se de

documentos contemporâneos juntados ao processo

judicial trabalhista ou no requerimento administrativo

e que possibilitem a comprovação dos fatos

alegados;



III - observado o inciso I deste artigo (INÍCIO DE

PROVA MATERIAL), os valores de remunerações

constantes da reclamatória trabalhista transitada em

julgado (...) serão computados, independentemente

de início de prova material, ainda que não tenha

havido o recolhimento das contribuições devidas à

Previdência Social, respeitados os limites máximo e

mínimo de contribuição; e



IV - tratando-se de reclamatória trabalhista

transitada em julgado envolvendo apenas a

complementação de remuneração de vínculo

empregatício devidamente comprovado, NÃO será

exigido início de prova material,

independentemente de existência de recolhimentos

correspondentes.



ENTENDIMENTO DO CRPS?

Enunciado 4 do CRPS: Consoante inteligência do § 3,

do artigo 55, da Lei n°8.213/91, não será admitida

como eficaz para comprovação de tempo de

contribuição e para os fins previstos na legislação

previdenciária, a ação Reclamatória Trabalhista em

que a decisão não tenha sido fundamentada em

início razoável de prova material contemporânea

constante nos autos do processo.



ENTENDIMENTO DA TNU

Súmula 31 da TNU: A anotação na CTPS decorrente

de sentença trabalhista homologatória constitui início

de prova material para fins previdenciários.

PORÉM (...)



STJ: (...) 1. A sentença homologatória de acordo

exarada pela justiça trabalhista, que acarrete a

anotação a posteriori do vínculo laboral na CTPS,

NÃO é documento hábil à confirmação da atividade

do instituidor do benefício, quando não amparada

em elementos fáticos que evidenciem o exercício do

labor. Precedentes. (AgRg no AREsp 357.432/CE, DJe

04/10/2013)



AUXÍLIO-RECLUSÃO



AUXÍLIO-RECLUSÃO

Qualidade de segurado do instituidor;

Qualidade de dependente do requerente;

()



Não recebimento de R$ da empresa, AUXDO,

aposentadoria ou abono de permanência;

Fato gerador;

Baixa renda.



FATO GERADOR

Espécies de penas privativas de liberdade

Regimes prisionais

Prisão provisória?

Menor infrator?



PRISÃO PROVISÓRIA

IN 77. Art. 381. § 1º Os dependentes do segurado detido em prisão

provisória (preventiva ou temporária) terão direito ao benefício

desde que comprovem o efetivo recolhimento do segurado por

meio de documento expedido pela autoridade responsável.

§ 4º Ao término da prisão provisória o auxílio-reclusão pago aos

dependentes deverá ser cessado e, caso nova prisão ocorra, ainda

que em razão do mesmo evento causador da primeira privação de

liberdade, proceder-se-á à nova análise de dependência,

qualidade de segurado e renda, em novo requerimento de auxílio-

reclusão.



MENOR INFRATOR

IN 77. Art. 381. § 2º Equipara-se à condição de recolhido à

prisão, a situação do maior de dezesseis e menor de

dezoito anos de idade que se encontre internado em

estabelecimento educacional ou congênere, sob

custódia do Juizado da Infância e da Juventude,

observado o disposto no § 1º do art. 7º.



BAIXA RENDA

Valor da baixa renda para 2015: R$ 1.089,72

Renda do segurado ou do dependente? 

STF (RE 580391 AgR)



SALÁRIO-FAMÍLIA



SALÁRIO-FAMÍLIA

Titularidade

Baixa renda

Fato gerador

Isento de carência



SALÁRIO-FAMÍLIA

Titulares

Empregado

Avulso 

Aposentados (idade, invalidez e outros com 

mais de 65 (H) e de 60 (M).

Beneficiários de auxílio-doença

Empregado doméstico – EC 72/13 e LC 150/15



FATO GERADOR

Filho de até 14 anos incompletos ou inválido.

Titularidade ≠ Fato gerador

Atenção: filho com deficiência.



BAIXA RENDA

R$ 37,18 Remuneração até R$ 725,02

R$ 26,20 Remuneração entre R$ 725,03 

e R$ 1.089,72



 BAIXA RENDA



JOSE: R$ 

1.080,00

FILHO COM 

2 ANOS

1 COTA DE 

SALFA: R$ 26,20

NASCEU 2º 

FILHO

2ª 

COTA?

Lei 8.213/91: Art. 70. A cota do

salário-família NÃO será

incorporada, para qualquer efeito,

ao salário ou ao benefício.



 BAIXA RENDAJOSE: R$ 

1.080,00

FILHO COM 

2 ANOS
2 COTAS 

(R$ 26,20)?

NASCEU 2º 

FILHO

MAIS 2 

COTAS?

MARIA: R$ 

1.080,00



SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO

Lei 8.213/91: Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela

empresa ou pelo empregador doméstico, mensalmente, junto

com o salário, efetivando-se a compensação quando do

recolhimento das contribuições, conforme dispuser o

Regulamento.

Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser

recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá

de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.



SALÁRIO-MATERNIDADE



REQUISITOS

Titularidade

Carência (tema já analisado)

Fato gerador



TITULARIDADE

Benefício devido a TODAS AS SEGURADAS.

Possível a concessão para HOMENS (situações

especiais).



FATO GERADOR

PARTO
ABORTO 

NÃO 

CRIMINOSO

ADOÇÃO/GUAR-

DA JUDICIAL 

PARA ADOÇÃO

SALMAT 

ÓBITO DA 

TITULAR

M M M / H M / H



PARTO

120 DIAS

28 DIAS + PARTO + 91 DIAS

REPOUSO 

ANTERIOR: 

+ 2 SEMANAS

REPOUSO 

POSTERIOR: 

+ 2 SEMANAS



ABORTO NÃO CRIMINOSO

Decreto 3.048/88: Art. 93. § 5º Em caso de aborto não

criminoso, comprovado mediante atestado médico, a

segurada terá direito ao salário-maternidade

correspondente a DUAS SEMANAS.



PARTO DE NATIMORTO X ABORTO

IN 11/06 (REVOGADA): Art. 236.§ 2º Para fins de

concessão do salário-maternidade, considera-se parto o

evento ocorrido a partir da 23ª semana (6º mês) de

gestação, inclusive em caso de natimorto.

Como diferenciar?



PARTO DE NATIMORTO X ABORTO

A gestação tiver duração igual ou superior a

20 semanas;

Considera-se 

NATIMORTO

O feto tiver peso corporal igual ou superior a

500 gramas;

Estatura igual ou superior a 25 centímetros.



ADOÇÃO

Lei 8.213/91: Art. 71-A. Ao seguradO ou seguradA da

Previdência Social que adotar ou obtiver guarda

judicial para fins de adoção de criança é devido

salário-maternidade pelo período de 120

dias. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)



ADOÇÃO

SEGURADO SEGURADA

ADOÇÃO DE UMA 

CRIANÇA

1 OU 2 

SALMAT?

Lei 8.213/91. Art. 71-A. § 2º

Ressalvado o pagamento do

SALMAT à mãe biológica e o

disposto no art. 71-B, NÃO poderá

ser concedido o benefício a mais

de um segurado, decorrente do

mesmo processo de adoção ou

guarda, ainda que os cônjuges ou

companheiros estejam submetidos

a Regime Próprio de Previdência

Social.



ÓBITO DO TITULAR ORIGINÁRIO

Lei 8.213/91: Art. 71-B. No caso de falecimento da

segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento

do SALMAT, o benefício será pago, por todo o período

ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge

ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade

de segurado, exceto no caso do falecimento do filho

ou de seu abandono (...).

DEVE SER REQUERIDO ATÉ QUANDO?



ÓBITO DO TITULAR ORIGINÁRIO

Lei 8.213/91: Art. 71-B. § 1º O pagamento do benefício

de que trata o caput deverá ser requerido até o último

dia do prazo previsto para o término do salário-

maternidade originário.



AFASTAMENTO DO TRABALHO

Lei 8.213/91: Art. 71-C. A percepção do salário-

maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está

condicionada ao afastamento do segurado do

trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena

de suspensão do benefício.



SISTEMÁTICA DE PGTO

Lei 8.213/91: Art. 72. § 1º Cabe à EMPRESA pagar o

salário-maternidade devido à respectiva EMPREGADA

gestante, efetivando-se a compensação (...) quando

do recolhimento das contribuições incidentes sobre a

folha de salários e demais rendimentos pagos ou

creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe

preste serviço.



EMPRESA SEGURADO(A)

R$ 3.000,00

RGPS

Contribuição sobre a folha: R$ 7.500,00

Valor pago (SALMAT): R$ 3.000,00

Valor a pagar: R$ 4.500,00



EMPREGADO(A) EMPRESA

DEMAIS 

SEGURADOS(AS)
INSS

HÁ 

EXCEÇÕES



SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO

Exceções:

Adoção (art. 71-A, § 1º) 

Óbito do titular originário (art. 71-B, § 2º) 

Empregado(a) do MEI (art. 72, § 3º) 

INSS



VALOR DO BENEFÍCIO

Lei 8.213/91: Art. 72. O salário-maternidade para a

segurada EMPREGADA ou TRABALHADORA AVULSA

consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração

integral.



ACUMULAÇÃO 

DE BENEFÍCIOS



ACUMULAÇÕES VEDADAS

Decreto 3.048/99: Art. 167. Salvo no caso de direito

adquirido, não é permitido o recebimento conjunto

dos seguintes benefícios da previdência social,

inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho:



I - aposentadoria com auxílio-doença ();

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria com abono de permanência em

serviço;

IV - salário-maternidade com auxílio-doença ();

V - mais de um auxílio-acidente;



VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge;

VII - mais de uma pensão deixada por companheiro

ou companheira;

VIII - mais de uma pensão deixada por cônjuge e

companheiro ou companheira; e

IX - auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

§ 1º No caso dos incisos VI, VII e VIII é facultado ao

dependente optar pela pensão mais vantajosa.



APOSENTADORIA E AUXDO

JOSÉ

APOSENTADORIA TRABALHOINCAPAZ

SEM DIREITO 

AO AUXDO



EXECUÇÃO DE OFÍCIO DAS 

CONTRIBUIÇÕES



INCIDÊNCIA

Súmula Vinculante 53 do STF: A competência da

Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da

Constituição Federal alcança a execução de

ofício das contribuições previdenciárias relativas ao

objeto da condenação constante das sentenças que
proferir e acordos por ela homologados.



INCIDÊNCIA

Súmula 368 do TST: I - A Justiça do Trabalho é

competente para determinar o recolhimento das

contribuições fiscais. A competência da Justiça do

Trabalho, quanto à execução das contribuições

previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias

em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de

acordo homologado, que integrem o salário de

contribuição.

LOGO ()



INCIDÊNCIA

EXECUÇÃO

SENTENÇA 

CONDENATÓRIA

ACORDO SENTENÇA 

DECLARATÓRIA
NÃO EXECUTA



SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

SEM DISCRIMINAÇÃO 

DAS PARCELAS

COM DISCRIMINAÇÃO

DAS PARCELAS

A contribuição incide sobre o

valor total do acordo

homologado.

A contribuição incide sobre as

parcelas que integram o salário-

de-contribuição.

ART. 43. § 1º, DA LEI 8.212/91 + OJ 368 SBDI-1/TST ()



SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

Lei 8.212/91: Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o

pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição

previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,

determinará o imediato recolhimento das importâncias

devidas à Seguridade Social.

§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em

que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais

relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor

total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do

acordo homologado.



SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

OJ 368. (...): É devida a incidência das contribuições

para a Previdência Social sobre o valor total do

acordo homologado em juízo, independentemente do

reconhecimento de vínculo de emprego, desde que

não haja discriminação das parcelas sujeitas à

incidência da contribuição previdenciária, conforme

parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de

24.07.1991, e do art. 195, I, “a”, da CF/1988.



DÚVIDA

Se houver a fixação de percentual de

verbas remuneratórias e indenizatórias constantes do

acordo homologado?



Decreto 3.048/99: Art. 276. § 3º NÃO se considera

como discriminação de parcelas legais de incidência

de contribuição previdenciária a fixação de

percentual de verbas remuneratórias e indenizatórias

constantes dos acordos homologados, aplicando-se,

nesta hipótese, o disposto no parágrafo anterior.



ACORDO COM VÍNCULO

REGRA: a contribuição é de 36,8% sobre as parcelas

de natureza salarial.

8%: contribuição do segurado

5,8%: contribuição para terceiros

20%: contribuição patronal básica

3%: seguro contra acidente do trabalho ?

EMPRESA OPTANTE 

PELO SIMPLES: 8%

?



COMPETÊNCIA DA JUST. TRABALHO

CF/88: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho

processar e julgar:

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais

previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais,

decorrentes das sentenças que proferir;



OJ 414 (...): Compete à Justiça do Trabalho a

execução, de ofício, da contribuição referente ao

Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem

natureza de contribuição para a seguridade social

(arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao

financiamento de benefícios relativos à incapacidade

do empregado decorrente de infortúnio no trabalho

(arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

SOBRE A EXECUÇÃO DO SAT



Enunciado 64 da AGU: As contribuições sociais

destinadas às entidades de serviço social e formação

profissional NÃO são executadas pela Justiça do

Trabalho.

CONTRIBUÇÃO PARA TERCEIROS



ACORDO SEM VÍNCULO

PJ  CI: a contribuição é de 31% sobre o valor total

do acordo.

EMPRESA OPTANTE 

PELO SIMPLES: 11%

20%: contribuição do tomador

11%: contribuição do CI ?



Lei 10.666/03: Art. 4o Fica a empresa obrigada a

arrecadar a contribuição do segurado contribuinte

individual a seu serviço, descontando-a da respectiva

remuneração, e a recolher o valor arrecadado

juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia

20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até

o dia útil imediatamente anterior se não houver

expediente bancário naquele dia.



Decreto 3.048/88: Art. 216. § 26. A alíquota de

contribuição a ser descontada pela empresa da

remuneração paga, devida ou creditada ao

contribuinte individual a seu serviço, observado o

limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze

por cento no caso das empresas em geral (...).

OJ 398 ()



OJ 398 (...): Nos acordos homologados em juízo em

que não haja o reconhecimento de vínculo

empregatício, é devido o recolhimento da

contribuição previdenciária, mediante a alíquota de

20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por

parte do prestador de serviços, na qualidade de

contribuinte individual, sobre o valor total do acordo,

respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4º

do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º

8.212, de 24.07.1991.



ACORDO SEM VÍNCULO

PF  CI: a contribuição deve ser de 20% sobre o

valor total do acordo.

NÃO EXISTE CONT. DO TOMADOR

20%: contribuição do segurado?

A CARGO DO RECLAMANTE



ACORDO APÓS A SENTENÇA

SENTENÇA: condenou o 

reclamado a pagar R$ 

20.000,00, referente às 

seguintes parcelas:

1) Av. prévio: R$ 4.000,00

2) 13º: R$ 4.000,00

3) Férias: R$ 2.000,00

4) FGTS: R$ 3.000,00

BC: R$ 10.000,00

Alíquota: 36,8%

INSS: R$ 3.680,00

TOTAL: R$ 23.680,00

APÓS A SENTENÇA,
HOMOLOGA-SE O

ACORDO (R$ 1.000,00)

CONTRIBUIÇÃO SERÁ 

CALCULADA SOBRE (...)



ACORDO APÓS A SENTENÇA

CLT Lei 8.212/91

Art. 832. § 6º O acordo

celebrado após o trânsito em

julgado da sentença ou após a

elaboração dos cálculos de

liquidação de sentença não

prejudicará os créditos da

União. (Incluído pela Lei nº

11.457, de 2007)

Art. 43. § 5º Na hipótese de

acordo celebrado após ter sido

proferida decisão de mérito, a

contribuição será calculada

com base no valor do acordo.

(Incluído pela Lei nº 11.941, de

2009).

()



ACORDO APÓS A SENTENÇA

OJ 376 (...): É devida a contribuição previdenciária

sobre o valor do acordo celebrado e homologado

após o trânsito em julgado de decisão judicial,

respeitada a proporcionalidade de valores entre as

parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas

na decisão condenatória e as parcelas objeto do

acordo.



SÚMULAS DA AGU

ACORDO ANTES DO 

TRÂNSITO EM JULGADO

ACORDO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO

Enunciado 67 da AGU: "Na

Reclamação Trabalhista, até o trânsito

em julgado, as partes são livres para

discriminar a natureza das verbas

objeto do acordo judicial para efeito

do cálculo da contribuição

previdenciária, mesmo que tais

valores não correspondam aos

pedidos ou à proporção das verbas

salariais constantes da petição

inicial."

Enunciado 74 da AGU: "Na

Reclamação Trabalhista, quando o

acordo for celebrado e homologado

após o trânsito em julgado, a

contribuição previdenciária incidirá

sobre o valor do ajuste, respeitada a

proporcionalidade das parcelas de

natureza salarial e indenizatória

deferidas na decisão condenatória."



ALGUMAS VERBAS

(SOBRE  A INCIDÊNCIA 

DA CONTRIBUIÇÃO)



TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS (RGPS)

STJ: Em relação ao adicional de férias concernente às

férias gozadas, tal importância possui natureza

indenizatória/compensatória, e não constitui ganho

habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não

é possível a incidência de contribuição previdenciária

(a cargo da empresa). (REsp 1230957/RS – Repetitivo)

STF: RE 593068 RG (pendente)



AUXDO E PRIMEIROS 15 DIAS

STJ: A importância paga pelo empregador ao

empregado durante os primeiros quinze dias de

afastamento por motivo de doença não incide a

contribuição previdenciária, por não se enquadrar na

hipótese de incidência da exação, que exige verba

de natureza remuneratória. (REsp 1230957/RS –

Repetitivo)



SALMAT

STJ: o fato de não haver prestação de trabalho durante
o período de afastamento (...), associado à
circunstância de a maternidade ser amparada por um
benefício (...), não autoriza conclusão (...) de que o
valor recebido tenha natureza indenizatória ou
compensatória, ou seja, em razão de uma
contingência (maternidade), paga-se à segurada
empregada benefício previdenciário correspondente
ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza
salarial. (REsp 1230957/RS – Repetitivo)

STF: RE 576967 RG/PR (PENDENTE)



AVISO PRÉVIO INDENIZADO

STJ: o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano

causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a

futura rescisão contratual com a antecedência mínima

estipulada na Constituição (...). Dessarte, não há como

se conferir à referida verba o caráter remuneratório

(...), por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um

dano. (...). Assim, por ser ela estranha à hipótese de

incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba"



VALE TRANSPORTE PG EM PECÚNIA

STF: 1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso

extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso

não afeta o caráter não salarial do benefício (RE

478410).

Súmula 60 da AGU: Não há incidência de contribuição

previdenciária sobre o valetransporte pago em

pecúnia, considerando o cartáter indenizatório da

verba.



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Lei 8.212/91: Art. 28. § 9º Não integram o salário-de-

contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os

programas de alimentação aprovados pelo Ministério

do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei

nº 6.321, de 14 de abril de 1976;

E QUANTO NÃO ESTIVER INSCRITO NO PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT)? ()



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Ato Declaratório nº 3/11 da PGFN: Fica autorizada a

dispensa de apresentação de contestação e de

interposição de recursos, bem como a desistência dos já

interpostos, desde que inexista outro fundamento

relevante:

“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que

sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não

há incidência de contribuição previdenciária”.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA?



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (EM PECÚNIA)

STJ: (...) 3. Não incide contribuição previdenciária em

relação ao auxílio-alimentação, que, pago in natura, não

integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,

esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Ao revés, pago

habitualmente e em pecúnia, há a incidência da referida

exação. Precedentes (gRg no REsp 1549632/SC, julgado

em 27/10/2015).



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (EM PECÚNIA)

Súmula 67 da TNU: O auxílio-alimentação recebido em

pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da

Previdência Social integra o salário de contribuição e

sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária.



AUXÍLIO-CRECHE

Súmula 310 do STJ: O Auxílio-creche não integra o salário-de-

contribuição.

Ato Declaratório nº 13/11 da PGFN: I – fica autorizada a

dispensa de apresentação de contestação e de interposição

de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde

que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais

que visem obter a declaração de que não incidem

contribuição previdenciária e imposto de renda sobre as verbas

recebidas a título de auxílio-creche pelos trabalhadores até o

limite de cinco anos de idade de seus filhos;



REEMBOLSO-BABÁ

Ato Declaratório nº 1/14 da PGFN: Fica autorizada a

dispensa de apresentação de contestação e de

interposição de recursos, bem como a desistência dos

já interpostos, desde que inexista outro fundamento

relevante:

"nas ações judiciais que visem a obter a declaração

de que não incide imposto de renda ou contribuição

previdenciária sobre as verbas recebidas a título de

reembolso-babá"



PENSÃO



PENSÃO

Qualidade de segurado do instituidor

Qualidade de dependente do requerente

Óbito



QUALIDADE DE SEGURADO E PENSÃO

Lei 8.213/91: Art. 102. § 2º Não será concedida pensão por

morte aos dependentes do segurado que falecer após a

perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei,

SALVO se preenchidos os requisitos para obtenção da

aposentadoria na forma do parágrafo anterior.



QUALIDADE DE SEGURADO E PENSÃO

Súmula 416 do STJ: É devida a pensão por morte aos

dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa

qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção

de aposentadoria até a data do seu óbito.



ÓBITO

Real

Presumida

AUSÊNCIA

ACIDENTE, DESASTRE OU CATÁSTROFE



ÓBITO (CRIME DOLOSO)

Lei 8.213/91: Art. 74.§ 1o PERDE o direito à pensão por

morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela

prática de crime de que tenha dolosamente resultado a

morte do segurado (Incluído pela Lei 13.135/15).



CESSAÇÃO DA PENSÃO

Lei 8.213/91: Art. 77. § 2º O direito à percepção de cada

cota individual cessará: (...)

V - para cônjuge ou companheiro:

b) em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado
tenha vertido 18 contribuições mensais (? 1) ou se o
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em
menos de 2 anos antes do óbito do segurado (? 2);



DURAÇÃO DE 4 

MESES

Se o óbito ocorrer sem

que o segurado tenha

vertido 18 contribuições

mensais.

Se o casamento ou a união

estável tiverem sido iniciados

em menos de 2 anos antes do

óbito do segurado.

EXISTEM EXCEÇÕES (...)



PRAZO DE 4 MESES: EXCEÇÕES

1ª EXCEÇÃO: Art. 77. §. V. a) se inválido ou com deficiência, pela

cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência,

respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das

alíneas “b” e “c”;

2ª EXCEÇÃO: § 2º-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra

contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do

inciso V do § 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de

qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho,

independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou

da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável.

CONCLUINDO (...)



DURAÇÃO DE 4 

MESES

Se o óbito ocorrer sem

que o segurado tenha

vertido 18 contribuições

mensais.

Se o casamento ou a união

estável tiverem sido iniciados

em menos de 2 anos antes do

óbito do segurado.

EXCEÇÕES:

1) INVALIDEZ OU DEFICIÊNCIA DO CÔNJUGE OU COMP(A);

2) MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE QQ NATUREZA, DOENÇA

PROFISSIONAL OU DO TRABALHO.



MP 664/14 LEI 13.135/15

MP 664/2014

Pensão para cônjuge e

companheiro(a): duração

com base na expectativa

de sobrevida.

Lei 13.135/15

Pensão para cônjuge e

companheiro(a): duração

com base na idade.

COMO FICOU?

Lei 8.213/91

Pensão era vitalícia

(cônjuges e companheiros)



Lei 8.213/91: Lei 8.213/91: Art. 77. § 2o O direito à 
percepção de cada cota individual cessará:

V - para cônjuge ou companheiro: 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de
acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do
segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18
contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início
do casamento ou da união estável:



1) 3 anos, com menos de 21 anos de idade; 

2) 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade; 

3) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade;

4) 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade;

5) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; 

6) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. 



DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

1ª situação: se o segurado tiver vertido (pago) menos de 

18 contribuições mensais para o regime previdenciário, 

salvo exceções.

A pensão irá durar 4 meses.



DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

Se o óbito ocorrer sem

que o segurado tenha

vertido 18 contribuições

mensais

4 MESES

SALVO 

EXCEÇÕES



DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

2ª situação: se o segurado era casado ou vivia em união

estável há menos de 2 anos quando morreu, salvo

exceções.

A pensão irá durar 4 meses (não importa o número de

contribuições que ele tenha pago)



Se o casamento ou a união

estável tiverem sido

iniciados há menos de 2

anos antes do óbito do

segurado

4 MESES

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA 

O CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

SALVO 

EXCEÇÕES



TEMPO DE 

DURAÇÃO

IDADE DO 

CÔNJUGE/COMP(A)

3 anos Menos de 21 anos

6 anos Entre 21 e 26 anos

10 anos Entre 27 e 29 anos

15 anos Entre 30 e 40 anos

20 anos Entre 41 e 43 anos

Vitalícia Com 44 anos +

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

3ª situação: Se o segurado tiver

vertido mais que 18 contribuições

mensais para o regime

previdenciário E, quando ele

morreu, já era casado ou vivia

em união estável há mais de 2

anos, salvo exceção.

DEFICIÊNCIA OU 

INVALIDEZ



Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 

contribuições E pelo menos 2 anos após o início do

casamento ou da união estável

TEMPO DE DURAÇÃO IDADE CÔNJUGE E COMP(A)

3 anos Menos de 21 anos

6 anos Entre 21 e 26 anos

10 anos Entre 27 e 29 anos

15 anos Entre 30 e 40 anos

20 anos Entre 41 e 43 anos

Vitalícia Com 44 anos ou mais

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO



TEMPO DE 

DURAÇÃO

IDADE DO 

CÔNJUGE/COMP(A)

3 anos Menos de 21 anos

6 anos Entre 21 e 26 anos

10 anos Entre 27 e 29 anos

15 anos Entre 30 e 40 anos

20 anos Entre 41 e 43 anos

Vitalícia Com 44 anos +

4ª situação: Se o segurado tiver

morrido em decorrência de

acidente de qualquer natureza ou

de doença profissional ou do

trabalho, não importando o número

de contribuições que ele tenha

pago nem o tempo de casamento

ou união estável:

Salvo exceção.

DEFICIÊNCIA OU 

INVALIDEZ

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA 

O CÔNJUGE OU COMPANHEIRO



Caso o óbito do segurado seja decorrente de 

acidente de qualquer natureza ou doença

profissional ou do trabalho

TEMPO DE DURAÇÃO IDADE CÔNJUGE E COMP(A)

3 anos Menos de 21 anos

6 anos Entre 21 e 26 anos

10 anos Entre 27 e 29 anos

15 anos Entre 30 e 40 anos

20 anos Entre 41 e 43 anos

Vitalícia Com 44 anos ou mais

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO



DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE PARA O 

CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

5ª situação: se o cônjuge/companheiro é inválido ou

com deficiência.

A pensão por morte será mantida até a cessação da

invalidez ou o afastamento da deficiência, respeitados os

períodos mínimos de duração de 4 meses a 20 anos.



Cônjuge ou 

companheiro 

inválido ou com

deficiência

Enquanto durar a 

invalidez ou a deficiência, 

respeitados os prazos

mínimos de 4 meses 

a 20 anos

DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE 

PARA O CÔNJUGE OU COMP(A)



VALOR DA

PENSÃO

LEI 8.213/91

80% + 10% (POR 

DEPENDENTE)

LEI 9.032/95

100%

MP 664/2015

50% + 10% (POR 

DEPENDENTE)

NÃO CONVERTIDO 

EM LEI


