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ESTRUTURA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

BRASILEIRO – FONTE/ELABORAÇÃO  SPS/MPS 

TRABALHADORES 

DO SETOR 

PRIVADO E 

FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS 

CELETISTAS 

Obrigatório, 

nacional, público, 

teto de R$ 3.916,20. 
Admite Fundo de 

Previdência 
Complementar 

PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

Facultativa, 

administrada por 

fundos de pensão 

abertos ou fechados 

FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS 

ESTATUTÁRIOS – Art. 

149, §1º 

Obrigatório, público, 

níveis federal, 

estadual e municipal. 

Admite Fundo de 

Previdência 

Complementar 

MILITARES 
FEDERAIS – Art. 142 

Obrigatório, público, 
nível federal, 

benefício definido = 
última remuneração 

Administrado pelo 

INSS 

RGPS – REGIME 

GERAL DE 

PREVIDÊNCIA 

SOCIAL – Art. 201 

Administrado pelos 

respectivos governos 

Administrado pelo 

governo federal 

Fiscalizado pelo MPS 

(fundos fechados) e 

pelo MF (fundos 

abertos) 

RPPS – REGIMES PRÓPRIOS DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –  

PREVIDÊNCIA 

PRIVADA – Art. 202 

REPARTIÇÃO SIMPLES / CAPITALIZAÇÃO EM 

ALGUNS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
CAPITALIZAÇÃO 

REPARTIÇÃO SIMPLES 



Coberturas Previdenciárias 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

BENEFÍCIOS PROGRAMÁVEIS (aqueles que constituem a finalidade primeira do 

sistema, não envolvendo a ocorrência de um risco): 

BENEFÍCIO / GÊNERO HOMENS MULHERES 

Aposentadoria por Idade 65 anos 60 anos 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 35 anos 30 anos 

Aposentadoria Especial De 15 a 25 anos 

A  concessão destes benefícios depende,  além da idade ou do tempo de contribuição,  de um número 

mínimo de contribuições feitas ao sistema,  também conhecido como PERÍODO DE CARÊNCIA. 



Coberturas Previdenciárias 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

BENEFÍCIOS NÃO PROGRAMÁVEIS  (aqueles que envolvem a ocorrência de um 

risco pré-determinado): 

Duração do Risco Tipo de Risco Benefício 

PERMANENTE 

Ausência Pensão por Morte 

Incapacidade 
Total Aposentadoria por Invalidez 

Parcial Auxílio-Acidente 

TEMPORÁRIO 

Ausência Auxílio-Reclusão 

Incapacidade Auxílio-Doença 

Encargos Familiares 
Salário-Maternidade 

Salário-Família 

A  concessão destes benefícios depende,   em regra,  além da ocorrência do risco,   de um número mínimo de  contri-

buições feitas ao sistema,  também conhecido como PERÍODO DE CARÊNCIA. 



Reformas na Previdência 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

Na vigência do atual Plano de Benefícios (Lei 8.213/91) 

(1995 – Lei 9.032)    Agravamento das condições para concessão de aposen-

tadoria especial: 

 Fim da prova do tempo especial por meio de  presunção legal decorrente da cate-

goria profissional do segurado 

 Impossibilidade  de  cômputo de tempo normal para fins de concessão de aposen-

tadoria especial 

 Exigência de laudo pericial para enquadramento das atividades para  fins de  apo-

sentadoria especial (Lei 9.528/97) 



Reformas na Previdência 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

Na vigência do atual Plano de Benefícios (Lei 8.213/91) 

(1998 – EC 20)    Fim  da  aposentadoria por tempo de serviço com proventos 

proporcionais, com tutela de “expectativas de direito”: 

 Para os segurados já inscritos,  manteve-se  a possibilidade de deferimento,  com 

introdução de idade mínima (53 anos para homens; 48 para mulheres) 

 Além da idade mínima,  houve estabelecimento de acréscimo  (40%) no tempo de 

serviço faltante (“PEDÁGIO”) 

 Além da idade mínima e do “pedágio”,  houve redução do coeficiente de cálculo e 

conseqüente diminuição do valor do benefício 



Reformas na Previdência 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

Na vigência do atual Plano de Benefícios (Lei 8.213/91) 

(1999 – Lei 9.876)    Alterações no cálculo do valor dos benefícios: 

 Dilatação do período de cálculo do salário-de-benefício (média atual das contribu-

ições do passado),  que passou dos tradicionais  36  meses anteriores à data de início 

da aposentadoria para 80% de TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO 

 Estabelecimento de  regra de transição  para o novo período de cálculo do salário-

de-benefício, considerando-se apenas o transcorrido desde julho de 1994 

 Introdução do FATOR PREVIDENCIÁRIO no cálculo do salário-de-benefício,  fazen-

do incidir sobre  a  aposentadoria com proventos integrais  as restrições atuariais que 

antes eram sintetizadas  no  coeficiente de cálculo,  mas apenas para as aposentado-

rias com proventos integrais 



 Em 1998 o Congresso Nacional aprovou a Emenda 

Constitucional (EC) n° 20, que alterou regras da Previdência 

Pública. 

 Um dos pontos da EC 20 cuja aprovação era considerada 

fundamental pelo governo  era o estabelecimento de idade 

mínima para concessão de benefícios. Nesta votação, o governo 

foi derrotado. 

 Como alternativa de controle dos gastos da Previdência, a Lei 

9876 criou, em novembro de 1999, o Fator Previdenciário – um 

redutor do valor dos benefícios previdenciários que guarda 

relação com a idade de aposentadoria e com a expectativa de 

sobrevida no momento de aposentadoria.  

Fator Previdenciário 

daisson@portanovadvogados.com 

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-30214000 



 O Fator Previdenciário foi criado com a finalidade de 

desestimular a aposentadoria precoce, diminuindo o valor dos 

benefícios previdenciários, no momento de sua concessão, de 

maneira inversamente proporcional à idade de aposentadoria do 

segurado. Quanto menor a idade de aposentadoria, maior o 

redutor. 
 

 Outro elemento que influi no valor do benefício é a expectativa 

de sobrevida no momento da aposentadoria. Anualmente o IBGE 

pesquisa a expectativa de vida do brasileiro, que tem aumentado 

nos últimos anos. Isto interfere no Fator Previdenciário, reduzindo 

ainda mais o benefício sempre que a expectativa de vida cresce. 
 

 O terceiro elemento que interfere no Fator Previdenciário é o 

tempo de contribuição. Quanto maior o tempo de contribuição ao 

INSS, menor o redutor aplicado. O segurado precisa contribuir 

durante pelo menos 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem. 

Fator Previdenciário 
 



EXPECTATIVA DE SOBREVIDA 

• Obtida a partir de tábua do IBGE, para o total 

da população brasileira; 

• Média nacional única para ambos os sexos; 

• Publicada anualmente até 1º de dezembro; 

• Quando é publicada a nova tábua, sua 

aplicação é imediata aos benefícios 

requeridos a partir dessa data 

 daisson@portanovadvogados.com 

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-30214000 



TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

• Tempo de serviço até a E.C. nº 20/98 é 

computado como de contribuição, salvo o 

fictício; 

• Mulher e professor: adicional de 5 anos, além 

do tempo contado para o homem; 

• Professora: adicional de 10 anos. 

daisson@portanovadvogados.com 

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-30214000 



FATOR PREVIDENCIÁRIO 

• Aplica-se a: 

– Aposentadoria 

por idade 

(opcionalmente) 

– Aposentadoria 

por tempo de 

contribuição 

(obrigatoriamente) 

• Não se aplica a: 

– Aposentadorias 

especiais 

– Aposentadoria por 

invalidez 

– Pensão 

– Auxílio-acidente 

– Salário-maternidade 

– Auxílio-reclusão 

 

 



 

FATOR PREVIDENCIÁRIO 

f = fator previdenciário 

Tc = tempo de contribuição 

Id = idade 

Es=expectativa de sobrevida 

a = 0,31 
 

Introdução de 

critérios atuariais. 

Bônus pela 

permanência 

em atividade. 

                                  f =  Tc x a     x     1 +  Id + (Tc x a) 

                  Es        100 



ANO 

MULHER   HOMEM 

  

Tempo de 
Contribuição: 
30 Anos        
Idade: 55 Anos 

Tempo de 
Contribuição: 
35 Anos                  
Idade: 60 Anos 

Tempo de 
Contribuição: 
35 Anos            
Idade: 60 Anos 

Tempo de 
Contribuição: 
40 Anos      
Idade: 65 Anos 

    

2008 0,726218 1,015513 0,880585 1,250935 

2009 0,722634 1,010369 0,876124 1,244414 

2010 0,719789 1,003643   0,870292 1,23582 



RESULTADO FATOR HOJE  
Fórmula 95/85  

• Sexo Masculino: Tempo de Contribuicao 35 anos, 00 
meses e 00 dias 

• TC em decimal 35,0000 

• Idade na DER/DIB 60 anos, 0 meses e 0 dias 

• Idade em decimal 60,0000 

• Expectativa de vida 21,40Homem –  
• Resultado do fator 0,866225 

 
• Fórmula 85/95 garantiria benefício em 100% 



RESULTADO FATOR HOJE  
Fórmula 95/85  

• Data de Nascimento 07/05/1957 Sexo Feminino 
Tempo de Contribuição 30 anos, 00 meses e 00 dias 

• TC em decimal 35,0000 

• Idade na DER/DIB 55 anos 

•  Idade em decimal 55,0000 

• Expectativa de vida 25,20 

• Resultado do fator 0, 714076 
• Fórmula 85/95 garantiria benefício em 100% 



Preparando a Aposentadoria 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

Prova do Tempo de Serviço 

Lei 8.213/91 (com redação da Lei 10.403/02): 
 

Art. 29-A [...]  § 2°  O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar 

a retificação das informações constantes do CNIS,  com a apresentação 

de documentos comprobatórios sobre o período divergente 
 

Art. 29-A [...]  § 1°  O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da solicitação do pedido,   para fornecer ao segurado 

as informações [...] 



A Melhor Aposentadoria 

portanova@portanova.adv.br /  Fone: 0 (...) 51 3021.4000  / FAX: 0 (...) 51 3212.4065 

Não é mito !   A aposentadoria pode ficar melhor ou pior, dependendo 

do mês de seu início. 

 o FATOR PREVIDENCIÁRIO do segurado altera-se a cada mês 

 a  cada  mês  que passa  altera-se a composição do período básico de cálculo 

do salário-de-benefício 

 a divergência entre os índices de correção dos salários-de-contribuição  e dos 

benefícios destes decorrentes pode aumentar ou diminuir, a cada mês,  o salário-

de-benefício 



Ação Administrativa  

Enunciado n° 5 do Conselho de Recursos da 
Previdência Social – CRPS: 

 

 "A Previdência Social deve conceder o melhor 
benefício a que o segurado fizer jus, 

cabendo ao servidor orientá-lo nesse 
sentido.” 



Reflexos trabalhistas e a nova renda 

EMENTA:  PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO. SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMO DE PARCELAS SALARIAIS OBTIDO EM RECLAMATÓRIA 
TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

• 1. Prescrição qüinqüenal, como sabido, não atinge o direito ao benefício, mas apenas o direito 
à percepção dos créditos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. 

• 2. É cediço que, com relação aos salários-de-contribuição, o êxito em reclamatória trabalhista, 
na qual pleiteiam-se verbas não pagas, no Período Básico de Cálculo do salário-de-benefício, 
determinará a necessidade de recálculo da renda mensal inicial do benefício. Precedentes. 

• 3. Descabe a pretensão autárquica de aguardar o depósito para que as diferenças salariais 
reconhecidas em reclamatória trabalhista sejam consideradas para efeitos previdenciários, 
porquanto o segurado não pode ser prejudicado pela inércia do empregador, que tem o ônus 
de fazer os recolhimentos oportunamente, e junto a ele é que o INSS deve buscar as diferenças 
de contribuições previdenciárias que lhe são devidas. 

•  .... 



• APELAÇÃO CÍVEL Nº 2007.71.12.001021-4/RS 

• PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECLAMATÓRIA 
TRABALHISTA. PARCELAS SALARIAIS. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO 
INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

• 1. A alteração dos salários-de-contribuição determinada na 
sentença trabalhista deve ser observada no cálculo do benefício, 
com efeitos financeiros desde a data do início do benefício. 

• 2. O segurado não pode ser penalizado em razão de o empregador 
não ter recolhido corretamente as contribuições previdenciárias, 
tampouco pelo fato de o INSS ter falhado na fiscalização da 
regularidade das exações. 

•  
 

  



Possibilidades de Revisão dos Benefícios Previdenciários 

portanova@portanova.adv.br    /    Fone/Fax: 0 [...] 51 3021.4000 

4.3) Aumento do coeficiente de cálculo:    Teses jurídicas que,  aumentando o tempo de serviço e/ou 

contribuição,  aumentam  o  coeficiente de cálculo  e  a renda mensal inicial do benefício.  Envolvem, 

em regra, o exame de fatos, sendo ou não admitidas pelo Judiciário, conforme o caso concreto. 

4.3.1)  Tempo de serviço rural em regime de economia familiar:    cômputo de tempo de exercí-

cio de atividade rural,  geralmente recusado pela autarquia previdenciária,  que costuma exigir 

provas documentais em nome do próprio segurado. 

TEMPO DE SERVIÇO (em anos) 25 26 27 28 29 30 

Mulheres 70% 76% 82% 88% 94% 100% 

TEMPO DE SERVIÇO (em anos) 30 31 32 33 34 35 

Homens 70% 76% 82% 88% 94% 100% 

4.3.2)  Tempo de serviço especial:      cômputo de tempo de exercício de atividade prejudicial à 

saúde (insalubre),  cuja prova foi dificultada a contar de 1995, mesmo a contar de dezembro de 

1998,  com discussão do tema sob o enfoque constitucional, para desviar da posição contrária 

já adotada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



Possibilidades de Revisão dos Benefícios Previdenciários 
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5) Revisões/Atualizações da Renda Mensal Inicial:  teses  jurídicas  já  examinadas  no  Poder 

Judiciário e teses jurídicas novas 

5.1) Indexação em número de Salários Mínimos (ADCT, 58):    A partir de abril de 1989,  a renda men-

sal do benefício deve corresponder ao número de salários mínimos de referência  (SMR)  vigente  na 

data da concessão. EFEITO: aumento do valor de abril de 1989, que repercute nos valores futuros da 

renda mensal.   A tese vem sendo sistematicamente refutada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,  com 

fundamento constitucional,  não havendo pronunciamento do  Supremo  Tribunal  Federal – STF  acerca  da 

matéria, o que recomenda o redirecionamento do debate. 

Perda (em %) por Data de Início do Benefício (DIB) 



Possibilidades de Revisão dos Benefícios Previdenciários 
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5.2)  Repercussão dos salários-de-contribuição no valor dos benefícios:     Observância  de  garantia 

constitucional (CR/88, art. 201, § 11),   admitida apenas a restrição necessária ao interesse público que 

a autoriza (observância do limite máximo de cobertura do RGPS). 

5.2.1)  Incidência  da revisão determinada pelo art. 26 da  Lei 8.870/94  aos benefícios com data 

de início (DIB) no período do “Buraco Negro”: incorporação, a contar de abril de 1994, da dife-

rença percentual  entre a média dos salários-de-contribuição e o salário-de-benefício.  EFEITO: 

elevação da renda mensal a partir de março de 1994, com repercussão nos valores futuros. 

Coeficiente-Teto (em %) por Data de Início do Benefício (DIB) 



Possibilidades de Revisão dos Benefícios Previdenciários 
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5.2.2)  Incidência  da  revisão  determinada  pelo  § 3°  do art. 21 da Lei 8.880/94 aos benefícios 

com data de início (DIB) a partir de  março de 1994: incorporação,  em dezembro de 1998 e em 

dezembro de 2003,  da diferença percentual  entre a média de salários e o salário-de-benefício 

que não tenha sido incorporada à renda mensal do benefício no primeiro reajustamento. 

Possibilidade de Acréscimo (em %) por Data de Início do Benefício (DIB) 

EC 20 (12/1998) 

EC 41 (12/2003) 



Possibilidades de Revisão dos Benefícios Previdenciários 
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  O que se intenta,  nestas ações revisionais,  não  é  a  correção de eventual ilegalidade praticada 

pela autarquia previdenciária,  mas a segurança do  direito adquirido  à melhor renda devida desde o 

implemento das condições mínimas. 
 

  Depois  de  fixar-se  a  data do implemento das condições mínimas (no caso,  as do INSS e as da 

EFPP),  calcula-se,  mês a mês,  a  renda  devida  em  cada  uma  das  competências ocorridas desde 

então até a  DIB,  reajustando-se-as, na forma da lei,  para,  no final,  escolher aquela que resultar em 

melhor valor atual. 

Acréscimo (%) Máximo por Data de Início (DIB) 

PARÂMETROS DOS CÁLCULOS: 
 

Segurados com 35 anos de serviço na DIB 

Rendas devidas nos 5 anos anteriores 

Contribuições pelo limite máximo 

Critérios do INSS (exceto correção ORTN) 



Simulação / DIB: 06/1983 Correção dos Salários-de-Contribuição / SUM2 

Todos os salários-de-contribuição equivalentes ao limite mínimo 

Coeficiente (95%) 

OBSERVAÇÃO:  a verificação da possibilidade de demanda deve ser feita 

através de cálculo prévio, posto que em vários meses a revisão não é van-

tajosa para os segurados. As tabelas referenciais existentes consideram o 

salário-de-contribuição  como  sendo  o  salário  mínimo, além de não con-

siderar a influência do menor valor-teto, de modo que sua confiabilidade  é 

restrita. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: interpretação sistemática de normas legais 

PÚBLICO-ALVO:  todos os segurados (exceto os titulares de aposentado-

ria por invalidez) com benefícios concedidos no período. 

Proveito Econômico 



Simulação / DIB: 05/1996 Correção dos Salários-de-Contribuição / IRSM Fev./1994 

Todos os salários-de-contribuição equivalentes ao limite mínimo 

Coeficiente (100%) 

OBSERVAÇÃO:    os benefícios concedidos entre  03/1994 e 04/1995,  se 

tiverem levado em conta salários-de-contribuição correspondentes ao teto, 

não realizarão o ganho  advindo da demanda se não for discutida a aplica-

ção do coeficiente-teto após o 1° reajuste (Lei 8.880/94, art. 21, § 3°). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: correta interpretação da norma legal 

PÚBLICO-ALVO:  todos os segurados com banefícios iniciados a partir de 

março de 1994, cujo cálculo tenha levado em conta salários anteriores. 

Proveito Econômico 



Simulação / DIB: 01/1983 Correção Monetária do Menor Valor-Teto / CMMVT 

Todos os salários-de-contribuição equivalentes ao limite máximo 

Coeficiente (95%) / Acima de 10 SM desde 09/1973 

Verificação da possibilidade de demanda: 

RMI ≥ MVT * Coeficiente 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:     correção  de  ilegalidade  administrativa 

(inobservância da norma legal / Lei 6.708/79) 

PÚBLICO-ALVO:  segurados com renda  mensal inicial acima de  80% do 

menor valor-teto  vigente na data de início do benefício  (DIB).   Parâmetro 

pode variar em função do coeficiente de cálculo. 

Proveito Econômico 



INTRODUÇÃO 

 

• Aposentadoria especial 
• Integridade física do trabalhador; 

•  Saúde; 

•  Segurança no Trabalho 
  

portanova@portanovadvogados.com 

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-3021.4000 



Exercício de Atividade Prejudicial à Saúde ou à Integridade Física 

PROVA: Alterações do Regime Probatório adotado pela Administração 

 Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 

 Criação da aposentadoria especial (art. 31) 

 Decreto 53.831, de 25 de março de 1964 

 Primeira regulamentação, não alterada, substancialmente, pelas subseqüentes 

 Meios de prova admitidos pela Administração: 

1) Documento:     o início de prova a ser comple-
mentada por justificação administrativa; a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (em casos restri-tos); 

 CRÍTICA: 

 

O   Documento  (CTPS)   deveria ser acolhido,  sempre,  como  
fonte  da  Presunção,  porque  retrata  melhor  os fatos  
ocorridos  que a declaração da empresa emprega-dora; 

 

A  Presunção  deveria ter por base, também,  a percep-ção  
dos adicionais de insalubridade  ou  periculosidade, porque 
efeitos jurídicos da ocorrência do fato; 

2) Testemunha:       complemento da prova docu-
mental autorizadora da Justificação Administrativa (em 
casos restritos) 

3) Presunção:         pela categoria profissional do 
segurado;  pela declaração da empresa emprega-dora; 

4) Perícia:  exigível apenas no caso de exposição 
ocupacional ao ruído,  admitida  a  prova  empres-
tada. 

Assim vigorou o regime probatório até a vigência da Lei 9.032, de 29 de abril de 1995 



Exercício de Atividade Prejudicial à Saúde ou à Integridade Física 

PROVA: Alterações do Regime Probatório adotado pela Administração 

 Lei 9.032, de 28 de abril de 1995 

 Alteração do “caput” do artigo 57 da Lei 8.213/91 (retirada a expressão “conforme a categoria profissional”) 

 Primeira regulamentação administrativa:   Ordem de serviço INSS DISES n° 534, de 14 de maio de 1996.  Até então, 
prevaleceu o regime probatório anterior. 

 Meios de prova admitidos pela Administração: 

1) Documento:     o início de prova a ser 
complementada por justificação administrativa;  

 Observações: 

 

Enquanto vigorou este regime probatório, os segurados não  
eram  obrigados  a  apresentar  LAUDO TÉCNICO, exceto no 
caso de exposição ocupacional ao ruído; 

 

Concretamente, a alteração em relação ao regime ante-rior 
disse,  apenas,  com  o  afastamento  da  presunção pela 
categoria profissional. 

2) Testemunha:       complemento da prova 
documental autorizadora da Justificação 
Administrativa (em casos restritos) 

3) Presunção:          pela declaração da empresa 
empregadora (formulário); 

4) Perícia:  exigível apenas no caso de exposição 
ocupacional ao ruído,  admitida  a  prova  emprestada. 

Este regime probatório vigorou até que a Medida Provisória 1.523, de 13/10/1996, alterasse a redação 
do artigo 58 da Lei 8.213/91, acrescentando-lhe parágrafos disciplinadores da prova do tempo de serviço 

em atividade prejudicial à saúde ou à integridade física 



Aumento da contribuição patronal x fornecimento 

de laudo fiel 

• Maiores obstáculos diminuem a concessão de aposentadorias 
especiais, mas não reduzem a ocorrência de trabalho com 
exposição a agentes insalubres, periculosos ou penosos.  

 

• O fornecimento de perfil profissiográfico profissional com indicação 
de exposição a agente físico, químico ou biológico,  de forma 
habitual e permanente e segundo exigência do INSS, ainda, não 
ocasional, nem intermitente, acompanhado de laudo técnico, com 
menção a fornecimento de equipamentos de proteção coletivo 
(EPC) ou individual (EPI) somado ao acréscimo da carga tributária 
(§6º do artº 57 com redação dada pela Lei 9.732/98 e Lei 10.666/03, 
artº 1)) inibe a precisão das informações prestadas pelo 
empregador.  
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 A incorporação de tempo de serviço é algo que ocorre dia a dia, 

mês a mês, ano a ano, e não apenas ao final, quando do 

requerimento de algum benefício.  
 

 

 

 

 

 

 

 

• O tempo de serviço anterior as alterações citadas deve ser 
computado conforme legislação vigente à época do exercício da 
atividade considerada especial. 

 

•  Não se trata, como pretende a Autarquia, de mera expectativa de 
direito à aposentadoria, mas direito adquirido ao reconhecimento de 
tempo de serviço para a concessão de posterior benefício, nos 
termos da lei então vigente. Na verdade, o segurado tem direito a 
ser computado o tempo de serviço conforme legislação vigente à 
época em que praticou a profissão. Esta a interpretação mais justa. 
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O Decreto do Lula 

• Recente alteração no Decreto 3.048/99 decorrente do  DECRETO 4.827/03 de 3 de 
setembro de 2003,  elucida a questão, conforme texto que segue : 

 Art. 1.º - O art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação : 

     “ Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em 
tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela :   

      TEMPO A CONVERTER MULTIPLICADORES 

      MULHER (PARA 30)     HOMEM (PARA 35) 

      DE 15 ANOS  2,00          2,33 

      DE 20 ANOS  1,50          1,75 

      DE 25 ANOS  1,20           1,40 

       1.º- A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições 
especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na  época da 
prestação do serviço. (grifamos) 

        2.º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de 
atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer 
período.” (NR) – (grifamos) 

        Art. 2.º - Este Decreto entra vigor na data de publicação.”  
 

 
 



Ainda a jurisprudência 

 

• SÚMULA nº 16  - A conversão em tempo de serviço comum, do 

período trabalhado em condições especiais, somente é possível 

relativamente à atividade exercida até 28 de maio de 1998 (art. 28 

da Lei nº 9.711/98).revogada 

 

• SÚMULA nº 32 - O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é 
considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes 
níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); 
superior a 90 decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do 
Decreto n. 2.172/97; superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto 
n. 4.882, de 18 de novembro de 2003. 
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• “Súmula 198 

• Atendidos os demais requisitos, é devida a 
aposentadoria especial se perícia judicial 
constata que a atividade exercida pelo 
segurado pelo segurado é perigosa, insalubre 
ou penosa, mesmo não inscrita em 
Regulamento" (DJU 2-12-1985).  
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Ainda a jurisprudência 
JUSTIÇA FEDERAL/ STJ 

• RECURSO ESPECIAL Nº 956.110 - SP (2007/0123248-2) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
RECORRIDO : CARLOS ALBERTO RODRIGUES ADVOGADO : JOÃO MARCOS SALOIO EMENTA 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA E 
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. SERVIÇO 
PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE  

• 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador 
Segurado da Previdência Social, sendo, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 

• 2. Tratando-se de correção de mero erro material do autor e não tendo sido alterada a 
natureza do pedido, resta afastada a configuração do julgamento extra petita. 

• 3. Tendo o Tribunal a quo apenas adequado os cálculos do tempo de serviço laborado pelo 
autor aos termos da sentença, não há que se falar em reformatio in pejus, a ensejar a 
nulidade do julgado. 

• 4. O Trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que 
posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à 
conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum. 

• 5. Recurso Especial improvido. 
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 A obrigação da empresa em fornecer Laudo Técnico de 

Condições Ambientais do Trabalho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• EMENTA:  

• LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. 
FORNECIMENTO. Sendo dever da empresa adotar as medidas 
cabíveis para a segurança e a salubridade no ambiente de trabalho, 
bem como prestar informações sobre os riscos inerentes, e 
cabendo ao sindicato de classe acompanhar o cumprimento das 
disposições previstas na legislação que disciplina a matéria, a 
entidade que representa a categoria profissional tem o direito, na 
condição de substituto processual, de exigir o fornecimento do 
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho  

• TRT 4ª REGIÃO 00946-2008-332-04-00-9 RO  

portanova@portanovadvogados.com  

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-3021-4000 



 

 

 A obrigação da empresa em fornecer Laudo Técnico de 

Condições Ambientais do Trabalho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• VOTO DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO SILVESTRIN 

• “...A pretensão está amparada na abrangência do disposto 
no art. 8º, inc. III, da Constituição Federal, e, 
especificamente, na previsão contida no art.  338 do Decreto 
nº 3.048/99, o qual não faz qualquer distinção a respeito da 
responsabilidade do empregador pela adoção e o uso de 
medidas destinadas a assegurar a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, seja de forma individual ou coletiva.”  

• TRT 4ª REGIÃO 00946-2008-332-04-00-9 RO  
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Período de benefício por incapacidade: Fins 
Previdenciário 

 

“ ...8. Comprovado que o auxílio-doença de que o autor foi 
beneficiário no período de 07-07-1994 a 17-03-1997 
decorreu do exercício da atividade especial que exercia, é 
devida a conversão para tempo comum do referido 
intervalo, a teor do art. 63 do Decreto n. 2.172, de 05-03-
1997, a ser aplicado retroativamente por ser mais benéfico. 
Precedentes desta Corte.”  

  

 APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.04.01.042699-5/RS 

 

 

 



Período de benefício por incapacidade: Fins 
Previdenciário 

 

“ ... 12. Não há óbice a que o período em que o segurado esteve 
em gozo de auxílio-doença seja computado para fins de 
carência, a teor do inciso II do art. 55 da Lei n. 8.213/91 e 
da jurisprudência desta Corte.” 

 
 APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.04.01.042699-5/RS 

 

 



Período de benefício por incapacidade: Fins 
Previdenciário 

 
“ ... PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO 

DO PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMO TEMPO DE 
SERVIÇO.  

É computável como tempo de serviço, para fins de aposentadoria por 
tempo de serviço, o período em que o segurado esteve em gozo de 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, intercalado por períodos 
de atividade, a teor do art. 58, III, do Decreto nº 611/91.  
Apelação e remessa oficial providas.” 

 Processo: 97.04.42093-5 Rel. JOÃO SURREAUX CHAGAS 

 

 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=9704420935&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=5be7d159f55802e845acf50bf2c20879&txtPalavraGerada=JURI
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=9704420935&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=5be7d159f55802e845acf50bf2c20879&txtPalavraGerada=JURI
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=9704420935&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=5be7d159f55802e845acf50bf2c20879&txtPalavraGerada=JURI


APOSENTADORIA 
judicial x administrativa  

• PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DISTINTO E DE MAIOR 
RENDA MENSAL NO CURSO DA LIDE COGNITIVA. PRETENSÃO À EXECUÇÃO PARCIAL DO JULGADO. 
LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS A ESSE TÍTULO ATÉ O INÍCIO DAQUELE AMPARO. PRINCÍPIO 
DO INTERESSE DO CREDOR. DESAPOSENTAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA. SOBREPOSIÇÃO DOS 
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS PERÍODOS BÁSICOS DE CÁLCULO. DUPLO 
APROVEITAMENTO DO MESMO APORTE CONTRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. 
IMPOSSIBILIDADE. 

• 1. Constatado que, no curso da ação cognitiva, a parte-autora obteve a concessão de benefício 
distinto daquele pleiteado em juízo, e que lhe proporciona renda mensal maior, como no caso dos 
autos, a natureza patrimonial dos direitos previdenciários autorizaria a delimitação das parcelas a 
serem executadas a esse título até a véspera de início do amparo concedido administrativamente, 
uma vez que a execução tem por finalidade a concretização do direito tutelado jurisdicionalmente, 
dentro dos limites da res judicata, no interesse do credor, não havendo de se falar em renúncia ao 
amparo postulado judicialmente, porquanto a concessão desse, quando do segundo requerimento 
administrativo, era mera probabilidade, não sendo então exigível outra conduta do segurado que 
não a de retornar ou permanecer laborando, quando já teria implementado os requisitos para a 
jubilação. 

• AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007.04.00.021708-1  



APOSENTADORIA 
judicial x administrativa  

• 2. Circunstância diversa é aquela do jubilado que pretende a desaposentação para o fim 
de obter nova aposentadoria mais vantajosa, em face da inclusão dos salários-de-
contribuição referentes ao período de retorno/manutenção nas lides laborais, o que fez 
não porque não teve escolha, mas tão-somente porque assim o desejava, ensejando-se 
a aplicação de solução diversa daquela que vem sendo empregada nas demandas que 
versam sobre desaposentação, qual seja, devolução das prestações recebidas, o que 
representaria o esvaziamento da pretensão em executar o título judicial, não se 
cogitando da aplicação do artigo 18, §2º, da Lei de Benefícios. 

• 3. Tratando-se a hipótese dos autos de aposentadoria outorgada judicialmente, em que 
se verifica a sobreposição dos salários-de-contribuição componentes dos períodos 
básicos de cálculo de cada um dos benefícios, a pretensão em executar parcialmente o 
julgado encontra óbice na ausência de suficiente fonte de custeio em face do duplo 
aproveitamento que decorreria da fruição de mais de um amparo, lastreado, no caso, 
sobre um mesmo suporte contributivo. 

• AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007.04.00.021708-1 

 



DESAPOSENTADORIA 

Segurado que permanece em atividade 

 
1. Possibilidade de devolução das contribuições; 

2. Nova aposentadoria com novas contribuições e; 

3. Cumulação de novo benefício. 
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Possibilidade de recálculo ou novo benefício 

portanova@portanovadvogados.com    /    Fone/Fax: 0 [...] 51 3021.4000 

A legislação previdenciária não prevê situações específicas para o segurado que se aposenta 

e permanece em atividade; duas são as situações possíveis: 

1) Restituição dos valores vertidos após aposentado: a legislação previdenciária admitia, 

até 1994, a devolução dos valores para o segurado que retornasse a atividade após 

aposentado.  Para esta situação havia a previsão do PECÚLIO 

     Tal legislação só determinou a devolução dos valores até 1994 

2) Renúncia à aposentadoria e recálculo do benefício com as novas 

contribuições: 

 Para esta situação, não há nenhum dispositivo legal prevendo o direito a nova aposentadoria.  

Não há, também, VEDAÇÃO LEGAL para que se proceda o cálculo novo. A jurisprudência 

já está admitindo a nova aposentadoria, alguns Tribunais exigem a devolução do valor pago, 

outros deferem o direito só a partir do ajuizamento da ação. 

 



DIREITO ADQUIRIDO 

Enfoque na desaposentação. 

 

• aposentadoria por invalidez; 

• aposentadoria por idade; 

• aposentadoria por tempo  de contribuição; 

• aposentadoria especial; 
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Proteção Social Previdenciária 



DIREITO ADQUIRIDO 
• Art. 201. A previdência social será organizada sob 

a forma de regime geral, de caráter contributivo e 
de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei. 

• Aspectos da retributividade: Art. 195, §5º: § 5º - 
Nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
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Critério constitucional  

de contributividade 



DIREITO ADQUIRIDO 
• Aspectos da preservação dos valores e utilização de todas as 

parcelas remuneratórias:  

• Art. 201, §§ 3º,4º, 11:  

• § 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo 
de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.  

• § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
definidos em lei;  

• § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária 
e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma 
da lei 

portanova@portanovadvogados.com  

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-3021.4000 

Equilíbrio dos princípios e  

proteção constitucional 



DIREITO ADQUIRIDO 

REPARTIÇÃO SIMPLES 

X 

MISTO = REP. SIMPLES + CAPITALIZAÇÃO 
(COM ADIÇÃO FP) 

X 

CAPITALIZAÇÃO 
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Equilíbrio dos princípios e  

proteção constitucional 



DIREITO ADQUIRIDO 

ABONO DE PERMANÊNCIA  

–> devido ao segurado que permanecesse em 
atividade, mesmo já implementados os 
requisitos para jubilação. Nasce com a Lei 
3.807/60, sendo devido em percentuais de 
20% para o homem quando da 
aposentadoria proporcional e 25% homem 
e mulher, quando da aposentadoria 
integral. Revogação Lei 8870/94. 
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Foco - Aposentadoria por tempo  

de contribuição 

 - RGPS  

Critério anterior à Lei 8870/94: 



DIREITO ADQUIRIDO 

• PECÚLIO –  

• Criação pelo DL 66/66 → continuidade 
contratual ou reingresso contributivo, 
devolução dos valores com base na 
contribuição do segurado, aplicando-se a 
CM + juros de 4%. Revogado pela Lei 
8870/94. 
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Foco - Aposentadoria por tempo  

de contribuição 

 - RGPS  

Critério anterior à Lei 8870/94: 



DIREITO ADQUIRIDO 

• ABONO DE RETORNO –  
• Criação Lei 5890/73 → Suspensão da aposentadoria com 

pagamento de fração igual a 50% do valor no período da 
nova contratualidade. Estes valores contribuídos não 
poderiam ser restituídos pelo pecúlio.  

 

• Curta duração legislativa, revogado pela Lei 6210/75. 
Ainda era somado, para um ano de serviço/contribuição, 
5% sobre o valor da aposentadoria (originária) e não 
recalculando uma nova. Contagem máxima seria de 10 
anos a somar com a nova filiação  

portanova@portanovadvogados.com  

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-3021.4000 

 

Foco - Aposentadoria por tempo  

de contribuição 

 - RGPS  

Critério anterior à Lei 8870/94: 



DIREITO ADQUIRIDO 

• Art. 3º, §1º da EC 20/98 – 

•  Isenta de contribuição o servidor com direito à 
aposentadoria integral e opte por permanecer em 
atividade. 

• Art. 3º, §1º, da EC 41/03 –  

• implementados os requisitos para fins de 
aposentadoria voluntária, contando com no mínimo 
25 anos de contribuição (mulher) e 30 (homem), é 
garantido o valor denominado abono de 
permanência correspondente ao valor da sua 
contribuição previdenciária  
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Foco – analogia Regimes Próprios e  

a nova ideia constitucional:  

EC 20/98 e EC 41/03 



DIREITO ADQUIRIDO 
 

• EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E 
DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE 
HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). 
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO.  

• 1. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a 
acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º 
do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a 
incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em 
sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que 
em cargos públicos diversos.  

• 3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, 

automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a 
má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.  

• 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo 
art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena. 5. Ato 
administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo Tribunal de 
Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida. 
(MS 26085, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 
EMENT VOL-02323-02 PP-00269 RTJ VOL-00204-03 PP-01165)  
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Posição Jurisprudência Quanto a  

Valores Recebidos Boa-Fé 



DIREITO ADQUIRIDO 
 

• PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE 
CUNHO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA 
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE MODIFICADA. INAPLICABILIDADE, NO CASO, 
DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 

• 1.   A análise de matéria de cunho constitucional é, por força do art. 102, III da Carta Maior, exclusiva da Suprema Corte, sendo, 
portanto, vedado a este Superior Tribunal de Justiça conhecer da suposta infringência, ainda que para fins de prequestionamento. 2.   É 
vedado ao juiz conceder ex officio o benefício de assistência judiciária gratuita, sem que haja pedido expresso da parte a esse respeito. 

• 3.   Em face da boa-fé do segurado que recebeu o aumento do 
valor do seu benefício por força de decisão judicial, bem como em 
virtude do caráter alimentar dessa verba, mostra-se inviável impor 
ao beneficiário a restituição das diferenças recebidas, por haver a 
decisão sido reformada ou por outra razão perdido a sua eficácia. 

• 4.   Não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, uma vez que, no caso, apenas foi dado ao 
texto desse dispositivo interpretação diversa da pretendida pelo INSS. 5.   Agravos Regimentais desprovidos.(AgRg no REsp 1095857/RS, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011) 
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Posição Jurisprudência Quanto  

a Valores Recebidos de Caráter Alimentar 



DIREITO ADQUIRIDO 
 

• VOTO...“ 58. Já foi dito acima que a fórmula de conversão adotada 
pelo TJ/RS é absolutamente diversa da conversão realizada no 
âmbito do STF, TCU e outros Tribunais Superiores. Todavia, 
considerada a jurisprudência deste Conselho, no tocante ao 
equívoco da Administração e à inadequada interpretação de normas 

(PP 1160, Rel. Conselheira Ruth Lies Carvalho, j. 06.06.2007), 
deve-se afastar a necessidade de restituição das 
parcelas indevidamente pagas.” PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS 200710000015478 (0001547-61.2007.2.00.0000) 
RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO SÁ 
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Posição do CNJ Quanto ao Pagamento Ilegal  

de Valores Pelo TJRS na Conversão em URV’S 



Repercussões previdenciárias originadas em 
conflitos individuais e coletivos do trabalho 

• Não formalização do vínculo de emprego; 
• Não recolhimento da contribuição previdenciária por 

parte do empregador/empresa tomadora de serviços; 
• Ausência de fornecimento de EPI/EPC quando 

obrigatórias; 
• Ausência de fornecimento de documentação para 

aposentadoria especial (PPP, SB-40, DIRBEM-8030) 
• Não emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho; 
• Rescisão do contrato de trabalho (quando ausente 

documentações e recolhimentos – simulação de 
rescisão contratual); 



FORÇA AUDITAR - abordagem preventiva 
• Estabelecer obrigações em convenção coletiva; 

• Cobrança da documentação previdenciária nas empresas:  

• Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP); 

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); 

• Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); 

• Recolhimento para o PIS/PASEP; 

• Cópia da Guia da Previdência Social (GPS).  

• Fundamento legal: Decreto nº 3.048/99, Lei nº 7.998/90 e LC 7/70;    

• Multa e denúncia ao MTE. 

• Atenção na homologação da rescisão do contrato de trabalho; 

• Amostragem CNIS na rescisão do contrato de trabalho; 

• CADSENHA;    



Benefícios por incapacidade e acidente 
do trabalho  

• Auxílio-doença – remuneração dos primeiros 15 dias.  
• Convenção coletiva para proteção de empregado 

aposentado (não tem direito a outro benefício) ou 
empregado com carência inferior a necessária para 
benefício por incapacidade – estabelecer período para 
empresa custear; 

• Limbo – Alta médica do INSS não recepcionado pelo 
médico da empresa; 

• Emissão da CAT – acidente do trabalho ou doenças 
equiparadas ao acidente do trabalho ou ainda doenças 
ocupacionais - NTEP (Lei nº 8.213/91 arts. 19 a 21; 

• Sindicato pode emitir a CAT, todavia somente será 
considerado para fins de B32 (auxílio-doença 
previdenciário) e não B91 (auxílio-doença acidentário); 
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AS PROPOSTAS DO FÓRUM PARA MUDAR A PREVIDÊNCIA 
 

IDADE MÍNIMA E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 
 

O QUE FOI PROPOSTO 
 
Com a transição demográfica, torna-se necessário 
instituir idade mínima para as aposentadorias. 
O que significa: deve haver idade mínima para 
aposentadorias por tempo de contribuição 

COMO É HOJE 
 
Não há idade mínima para aposentadoria por tempo 
de contribuição 
 

Com a transição demográfica, torna-se necessário que 
os segurados contribuam por mais tempo à 
Previdência Social. 
O que significa: com o envelhecimento da população, 
o tempo de contribuição para se aposentar deve 
aumentar 

Os segurados podem se aposentar contribuindo por 
30 anos ao INSS, no caso da mulher, e por 35 anos, 
para homens 
 
 
 

As regras de cálculo de benefícios devem valorizar 
mais o tempo de contribuição, em especial no caso de 
trabalhadores que começaram cedo no mercado de 
trabalho.  
O que significa: o tempo de contribuição deve ter 
mais peso no cálculo das aposentadorias 

A regra atual leva em conta idade, tempo de 
contribuição e expectativa de vida do segurado 
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Deve-se criar mecanismos de incentivo a uma maior 
contribuição individual.               
 O que significa: trabalhadores devem ser 
incentivados a contribuir ao INSS 
 

O único incentivo é para o trabalhador autônomo que 
contribui com um salário mínimo —ele paga 11% do 
salário, e não a taxação normal de 20% 

Alterações de regras relativas a benefícios de 
aposentadoria por idade ou por tempo de 
contribuição devem afetar somente a futura geração.  
O que significa: trabalhadores atuais não devem ter 
mudanças nas regras de aposentadorias 
 

Como ainda não houve mudanças, não há essa regra 
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MUDANÇAS NO VALOR DAS APOSENTADORIAS 

 
O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

O acúmulo de aposentadorias futuras com a renda do 
trabalho deve estar sujeito a alguma forma de 
limitação, pois o acúmulo conflita com o princípio de 
que a aposentadoria substitui a renda do trabalho e 
que a aposentadoria deve abrir novas vagas no 
mercado de trabalho.                                                         
O que significa: aposentados que trabalham podem 
ter aposentadoria menor 

O aposentado que trabalha recebe o benefício do 
INSS integralmente 

 
 

Recomenda-se criar modelos de transição entre a vida 
ativa e a condição de aposentado, como uma 
“aposentadoria parcial”.  
O que significa: o aposentado pode ter um beneficio 
gradual até parar de trabalhar 

O aposentado pode pedir o benefício do INSS e 
continuar trabalhando 
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ALTERAÇÃO NOS AUXÍLIOS 

 
O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

Deve-se compatibilizar os critérios de cálculo dos 
benefícios por incapacidade para evitar abusos e 
vantagens em relação aos salários da ativa e a outros 
benefícios programáveis. 
 O que significa: os auxílios não podem ter valor 
maior que o salário 

O governo já propôs uma mudança, que só falta ser 
votada na Câmara, para que os auxílios sejam a média 
das últimas 24 contribuições. Atualmente, o benefício 
tem como base os 80% melhores salários 
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PROFESSORES E MILITARES 

 
 
 

O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

É admissível reavaliar a aposentadoria com 
requisitos de tempo de contribuição 
diferenciados para professores, conforme a 
situação.  

O que significa: a aposentadoria especial 
para professores pode mudar 

Os professores podem se aposentar cinco anos 
antes 

 

 

Deve-se ajustar também os sistemas de 
Previdência das Forças Armadas à transição 
demográfica. 

O que significa: a Previdência dos militares deve 

ter maior tempo de contribuição 

Não há regra 
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REGRAS PARA DESEMPREGADOS E EMPRESAS 

 
O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

Deve-se efetuar mudanças na legislação do seguro-
desemprego para preservar a relação de segurado 

durante a percepção daquele benefício.  

O que significa: quem recebe seguro-desemprego 
pode continuar filiado ao INSS  

O trabalhador que perde o emprego ainda é segurado 
do INSS por até três anos, de acordo com o prazo de 
carência de suas contribuições 

Setores econômicos e empresas beneficiadas com 
recursos públicos (incentivos fiscais, subsídios, 
isenções, empréstimos, políticas focalizadas etc.) 
devem cumprir metas de geração de empregos 
formais.  

O que significa: a empresa que tem algum tipo de 
isenção do governo deve ter meta de criação de vagas 

A regra não existe 
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Deve haver mudança na lei do estágio, evitando 
abusos, simulação e sonegação de contribuições, 
resgatando seu caráter pedagógico. 

 O que significa: os estágios devem ser 
regulamentados  

Há um projeto no Congresso que regulamenta os 
estágios - o estagiário não pode trabalhar mais de 
seis horas por dia nem mais do que dois anos na 
empresa. Não será permitido, pela proposta, que 
mais de 20% dos funcionários da empresa sejam 
estagiários  

Deve-se fortalecer a fiscalização contra a 
informalidade a diferença de tratamento na idade de 
aposentadoria, pois as diferenças mesmas para todos 
e rever a legislação para acelerar os mecanismos de 
cobrança de dívidas.  

O que significa: a fiscalização sobre o emprego sem 
carteira deve aumentar 

O Ministério do Trabalho fiscaliza a formalização do 
emprego. Com a união com a Secretaria da Receita 
Federal, a Receita Previdenciária prevê acelerar a 
cobrança de devedores 
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PENSÕES POR MORTE MAIS DIFÍCEIS 
 

O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

É admissível reavaliar as regras das pensões por morte 
para evitar abusos e distorções na concessão desse 
benefício. 

O que significa: regras da pensão devem ser mais 
rígidas para evitar fraudes  

As regras hoje dão pensão 

integral para os dependentes do aposentado 

 

O benefício de pensão não deve ser acumulado de 
forma ilimitada com outros benefícios da Previdência.  

O que significa: a pensão não deve ser acumulada 
com auxílios e aposentadorias 

A pensão pode ser acumulada com qualquer benefício 
do INSS, menos com uma nova pensão 

 

 
Deve haver uma opção pelo benefício mais vantajoso 
no caso de se acumular direito à pensão e à 
aposentadoria. 

O que significa: o pensionista terá de escolher entre a 
aposentadoria e a pensão, recebendo o benefício com 
o valor maior 

A aposentadoria é acumulada com a pensão 
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Deve-se passar a presumir a condição de dependência 
apenas no caso de dependentes menores de idade 
não-emancipados.  

O que significa: apenas filhos e dependentes menores 
seriam reconhecidos oficialmente para pensões. 
Mulheres teriam de comprovar a dependência 

As mulheres de segurados do INSS tem dependência 
presumida e recebem a pensão 

 

 

 

 
As regras de concessão e os tempos de duração das 
pensões devem tratar diferentemente os seguintes 
casos: a) cônjuges jovens sem filhos; b) cônjuges 
jovens com filhos; 

c) cônjuges não jovens. 

O que significa: o prazo de pagamento das pensões 
levaria em conta a idade e o número de filhos 

A pensão é paga até a morte da mulher do segurado. 
Os filhos recebem até os 21 anos de idade 

 

 

 

 
A regra de cálculo da pensão deve levar em 
consideração o número de dependentes do segurado 
morto.  

O que significa: o valor da pensão será calculado de 
acordo com o número de filhos  

A pensão é 100% do salário de benefício do segurado 
morto 

 

 
Deve-se reconhecer o direito à pensão por morte de 
casais homoafetivos no Regime Geral da Previdência 
Social.  

O que significa: casais gays podem ter pensão do INSS 

O direito já é reconhecido a casais gays 

 

 



DIFERENÇAS ENTRE HOMENS E MULHERES 
 

O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

É admissível diminuir a diferença de tratamento entre 
homens e mulheres nos requisitos para aposentadoria, 
desde que haja compensação para as mulheres que 
trabalham, por meio de políticas que facilitem a 
participação de mulheres no mercado de trabalho. 

O que significa: a vantagem de cinco anos para a 
aposentadoria da mulher pode ser menor 

As mulheres se aposentam cinco anos antes que os 
homens 

 

 

 

A diferença de tratamento para mulheres nos 
requisitos para aposentadoria deve ser individualizada 
e estar vinculada ao número de filhos que a segurada 
teve. 

O que significa: o número de filhos pode influenciar no 
tempo de contribuição para a aposentadoria 

 

Não há regra sobre o número de filhos influenciar no 
direito à aposentadoria 

 

 

 

daisson@portanovadvogados.com 

Rua Vigário José Inácio, 540/902 – RS -Fone: 51-30214000 



BENEFÍCIOS MENORES QUE O MÍNIMO 
 

O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

Deve haver um benefício mínimo universal não-
contributivo, desenhado de modo a não desestimular 
a contribuição ao Regime Geral da Previdência Social. 

O que significa: o benefício assistencial deve  

Continuar existindo, mas deve ser menor que o 

Pagamento da Previdência 

Já existe a Loas (Lei Orgânica de Assistência Social) para 
quem tem renda familiar inferior a um quarto de 
salário mínimo e tem mais de 65 anos ou é portador de 
alguma deficiência incapacitante para o trabalho 

 

É possível diferenciar os pisos previdenciário e 
assistencial para diferenciar benefício contributivo e 
não-contributivo.  

O que significa: benefícios assistenciais podem ser 
menores que o mínimo 

O benefício assistencial é igual ao mínimo 
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Deve-se preservar a vinculação do piso previdenciário 
ao salário mínimo, sabendo-se que isso significa uma 
política de reajustes reais do salário mínimo de 
acordo com a capacidade de financiamento da 
economia no longo prazo.  

O que significa: o piso da Previdência deve continuar 
a ser o salário mínimo 

O piso da Previdência já é o mínimo 

Deve-se buscar maior correlação entre benefícios e 
contribuições, destinando-se um subsídio à 
Previdência para garantir o piso previdenciário de um 
salário mínimo.  

O que significa: haverá uma fonte externa de 
financiamento, que pode ser por meio da sociedade, 
para custear o piso mínimo da Previdência Social 

 

 

Não há subsídio especial para que o salário mínimo 
seja o piso do INSS 
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MUDANÇAS NA APOSENTADORIA RURAL 

 
O QUE FOI PROPOSTO COMO É HOJE 

Deve-se preservar os critérios diferenciados de 
contribuição e de determinação do valor do benefício 
para o segurado especial rural.  

O que significa: o trabalhador rural pode se aposentar 
cinco anos antes na aposentadoria por idade, 
ganhando um mínimo  

As regras são as mesmas, mas não é preciso 
comprovar contribuições para a aposentadoria por 
idade de valor mínimo 

 

 

Deve-se, em contrapartida, eliminar, para futuros 
trabalhadores rurais, a diferença de tratamento na 
idade de aposentadoria, pois as diferenças de 
expectativa de vida no país são regionais e não 
urbano-rurais. 

O que significa: futuros aposentados podem ter as 
mesmas regras da aposentadoria por idade —60 anos 
para mulher e 65 anos para homens 

As regras são as mesmas para todos 

 

 

 

 

 

Fonte: Fórum Nacional da Previdência Social 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 

O QUE SERÁ PROPOSTO E ONDE PODERÁ MODIFICAR A RELAÇÃO CONTRIBUTIVA 

Folha de pagamento x déficit previdenciário ! 

Contribuição atividade especial ! 

Extinção gradual da aposentadoria especial ! 

Pensão e a correspondente totalidade (100% sb) ! 

Restrição de benefício – baixa renda 

Fórmula 85/95 um passo da unificação dos regimes 
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