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RESUMO 

 

Direito do Trabalho e Direito Previdenciário representam na atualidade dois ramos 
autônomos da Ciência Jurídica, e encerram a ideia de proteção à pessoa que 
trabalha, em especial àquele trabalhador submetido a um contrato de trabalho 
subordinado. O Direito do Trabalho é responsável pela garantia de direitos 
trabalhistas, ao passo que o Direito Previdenciário contém um rol expressivo 
prestações, representadas por benefícios e serviços que estão à disposição do 
empregado quando este estiver sujeito às contingências que este ramo do direito 
objetiva amparar. O propósito último desse estudo é analisar o reflexo dos 
benefícios previdenciários no contrato individual de trabalho. Para tanto, fez-se 
uma breve exposição de conceitos trabalhistas, sobretudo no que diz respeito ao 
próprio contrato de trabalho. Em seguida foram descritos alguns institutos do 
Direito Previdenciário, a fim de permitir uma melhor compressão daquilo que é a 
essência dessa obra, qual seja, as implicações teóricas e práticas dos benefícios 
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS no contrato de 
trabalho. De todos os benefícios que atualmente o RGPS dispõe, não se tratou 
acerca da pensão por morte, nem tampouco do auxílio-reclusão, por serem 
benefícios destinados aos dependentes do segurado e, portanto, não demandam 
debates frente ao contrato de trabalho. Ao final, foi possível constatar que os 
benefícios previdenciários impactam em maior ou menor medida no contrato de 
trabalho, a depender de cada benefício em específico, haja vista que tutelam 
riscos sociais distintos. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho; Direito Previdenciário; benefícios 
previdenciários; contrato de trabalho; reflexos previdenciários 
no contrato de trabalho. 

 



 

ABSTRACT 

 

Labor Law and Social Security Law currently represent two autonomous fields of 
Legal Science, and encompass the idea of protection for the working person, 
especially the employee under a work contract. Labor Law is responsible for 
protecting labor rights, whereas Social Security Law includes a significant number 
of provisions, represented by benefits and services available to the employee 
whenever he/she is faced with the contingencies which this field of law seeks to 
cover. The ultimate goal of this study is to analyze the impact of social security 
benefits on the individual work contract. To this end, we provide a brief overview of 
labor concepts, especially those regarding the work contract itself. Next, we 
present a few established social security laws in order to allow for a better 
comprehension of that which is the essence of this paper, that is, the theoretical 
and practical implications of social security benefits of Regime Geral de 
Previdência Social (General Social Security System and Special Social Security) – 
RGPS on the work contract. Among all the benefits currently provided by the 
RGPS, we have not touched on the issue of pension benefit due to death, neither 
that of the reclusion aid, as they both involve benefits for the dependents of the 
insured individual, and therefore do not require debates regarding work contracts. 
Finally, we were able to establish that the social security benefits have a greater or 
lesser impact on the work contract, depending on each specific benefit, as they 
guard against different social risks. 

 

Keywords: Labor Law; Social Security Law; social security benefits; work 
contract; Social Security implications on the work contract. 
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INTRODUÇÃO 

 
Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos da Ciência Jurídica 

que objetivam a proteção de direitos sociais (fundamentais). O primeiro é 

responsável pelo arcabouço de regras e princípios que tutelam o trabalho 

subordinado, representado por direitos trabalhistas como salário, férias, duração 

do trabalho, saúde e segurança do trabalhador etc. 

Já o Direito Previdenciário é o ramo jurídico destinado a amparar o 

trabalhador em situação de riscos sociais e/ ou contingências, tais como: doença, 

idade avançada, invalidez, morte etc.  

Ambos são como companheiros de viagem que mantém relações 

recíprocas. Um implica a compreensão do outro, daí porque todo operador do 

direito do trabalho (advogados, juízes, membros do Ministério Público, estudiosos 

etc.), deve ter uma compreensão geral do ramo previdenciário e vice-versa. 

Não raras vezes verifica-se na prática mal-entendidos no que se refere a 

situação do empregado quando este precisa se afastar do trabalho por motivo de 

doença, invalidez ou mesmo em razão de licença maternidade.  

A cada dia o profissional do Direito se especializa e aprofunda seus 

conhecimentos em determinada área do conhecimento jurídico, permitindo o 

domínio amplo desta ou daquela parcela da ciência normativa. 

Entretanto, referido nível de especialização acarreta efeitos colaterais 

nocivos, dentre os quais, a ausência de uma visão sistêmica do ordenamento 

jurídico. O conhecimento segmentado impede a compreensão do todo e, portanto, 

limita a atuação do profissional do Direito. 

O presente estudo pretende demonstrar que o conhecimento jurídico 

interdisciplinar é fundamental e, para tanto, concentramos nossa atenção nesses 

dois ramos do Direito que guardam relações muito íntimas (trabalhista e 

previdenciário). 

Todo aquele que trabalha submetido a um contrato de trabalho 

subordinado está, necessariamente, sob a égide do Direito do Trabalho, enquanto 

empregado e do Direito Previdenciário, enquanto segurado obrigatório.  
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A finalidade última dessa obra foi demonstrar a implicação ou reflexos dos 

benefícios previdenciários no contrato individual de trabalho, justificando, 

portanto, a necessidade de uma visão interdisciplinar dessas duas parcelas do 

conhecimento jurídico. 

Na primeira seção foram abordados alguns aspectos conceituais voltados 

ao Direito do Trabalho. O contrato individual de trabalho mereceu destaque nesta 

parte do estudo, em especial a diferença entre os institutos da interrupção e 

suspensão dos efeitos do contrato. 

Ainda nessa etapa inicial, são destacadas as relações do Direito do 

Trabalho com outros ramos do Direito, dando destaque às relações com o Direito 

Previdenciário, demonstrando que os vínculos entre eles são históricos, na 

medida em que ambos tutelam direitos sociais (direitos fundamentais de segunda 

dimensão), oriundos do mesmo processo de intervenção estatal que teve origem 

na metade do século XIX. 

Na segunda seção são analisados os principais temas que pertencem 

àquilo que poderíamos chamar de uma teoria geral do Direito Previdenciário. 

Nessa etapa, fez-se necessário destacar o fato de que o Direito Previdenciário é 

um subsistema de proteção social que se insere no contexto da Seguridade 

Social, esta última enquanto macrossistema de proteção social. 

Também mereceu destaque nessa seção a relação jurídica entre os 

segurados, especialmente o segurado empregado e a Previdência Social, bem 

como as situações que implicam a vinculação do trabalhador com o sistema de 

Previdência e o momento que este deixa de estar amparado pelo sistema. 

Algumas notas acerca do financiamento do sistema de Previdência 

também foram mencionadas, com destaque para o conceito de salário-de-

contribuição para o segurado empregado, fazendo-se referência às parcelas que 

integram ou não o salário-de-contribuição, problematizando, por fim, três parcelas 

que geram controvérsia, quais sejam: aviso prévio indenizado, 1/3 de férias e os 

15 (quinze) primeiros dias de auxílio-doença. 

Na terceira e última parte desse estudo, concentramos a atenção nos 

benefícios previdenciários em espécie e suas implicações no contrato de trabalho, 
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aprofundando o tema com maior ou menor intensidade, à medida em que esse ou 

aquele benefício repercute mais ou menos no contrato de trabalho. 

As quatro aposentadorias do Regime Geral de Previdência – RGPS foram 

analisadas: a) aposentadoria por invalidez, b) aposentadoria por tempo de 

contribuição, c) aposentadoria por idade e d) aposentadoria especial. Esta última 

sendo subdividida em aposentadoria especial do trabalhador que labora em 

contato com agentes prejudiciais à saúde e aposentadoria especial do deficiente. 

Dentre elas, a aposentadoria por invalidez e especial são as que mais que 

demandaram análise mais aprofundado, na medida em que repercutem 

sobremaneira no contrato. 

A propósito dos três auxílios contidos no rol de benefícios do RGPS, 

analisou-se apenas o auxílio-doença e o auxílio-acidente, ficando à margem do 

estudo o auxílio-reclusão, na medida em que se trata de benefício destinado ao 

dependente e não ao próprio segurado. 

O auxílio-doença talvez seja o benefício previdenciário que mais reflexão 

exige por parte do estudioso quando a ideia é perpassar suas implicações frente 

ao contrato de trabalho, daí porque termos dedicado atenção especial a este 

benefício.  

O último benefício analisado, e igualmente bastante debatido, foi o 

salário-maternidade, haja vista que, assim como o auxílio-doença, tem impacto 

direto no contrato de trabalho, na medida em que a empregada afastada do 

trabalho por licença à gestante, terá como benefício previdenciário imediato o 

salário-maternidade. 

Em relação a esse benefício, foram abordados aspectos como data de 

início e término do benefício, valor e dinâmica de pagamento (pela empresa), bem 

como salário-maternidade em caso de adoção e de guarda para fins de adoção, 

sem perder de vista o direito à garantia provisória de emprego que tem a 

empregada gestante. 
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1. DIREITO DO TRABALHO 

Sem desconhecer que o Direito do Trabalho atravessou várias fases ao 

longo da história, pretendemos referir apenas que estamos a falar de um ramo 

autônomo da Ciência Jurídica, alçado ao patamar de direito fundamental pela 

Constituição da República de 1988. 

Em que pese atualmente consagrada a expressão Direito do Trabalho, 

esse ramo jurídico já recebeu várias denominações: Direito Industrial, Direito 

Operário, Direito Corporativo, Direito Social etc. 

Há inúmeras definições dadas a esse ramo especializado, dentre as quais 

acreditamos que a mais completa é aquela atribuída ao jurista mineiro Maurício 

Godinho Delgado, o qual desde logo chama atenção para o fato de que o Direito 

do Trabalho compreende o Direito Individual e Coletivo do Trabalho, definindo 

ambos nos seguintes termos: 

(...) Direito Individual do trabalho define-se como: complexo de 
princípios, regras e institutos jurídicos que regulam, no tocante às 
pessoas e matérias envolvidas, a relação empregatícia de 
trabalho, além de outras relações laborais normativamente 
especificadas. 
(...) Direito Coletivo do Trabalho pode ser definido como o 
complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam 
as relações laborais de empregados e empregadores, além de 
outros grupos jurídicos normativamente especificados, 
considerada sua ação coletiva, realizada autonomamente ou 
através das respectivas associações1. 

 

Mozart Victor Russomano2 chama atenção para o fato de que o alvo do 

Direito do Trabalho é a Justiça. É dizer, a ideia de Justiça conduz à necessidade 

de se proteger o trabalhador, assegurando-lhe, na ordem social contemporânea, 

um regime de defesa contra a prepotência ou desmando do empresário, que 

detém os meios de produção e, por isso, conserva o controle da vida econômica 

nacional. 

                                                      
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 47. 
2 RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: José Konfino – Editor, 
1974, 29-30. 
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Alfred Hueck e H.C. Nipperdey, desde há muito já assinalaram esta 

função protetora do Direito do Trabalho em relação à parte mais frágil na dinâmica 

das relações entre capital e trabalho: 

Una ojeada sobre el desarrollo histórico del Derecho del trabajo ha 
mostrado que éste se origina por una especial necesidad de 
protección, primero de los obreros fabriles y después de los 
trabajadores en general. Esto le ha conferido en la primera fase de 
su desarrollo una peculiaridad que todavía tiene substancial 
significación. El Derecho del trabajo es así, ante todo, un derecho 
protector de los trabajadores, entendiendo la expresión en el 

sentido más amplio3. 

 

Nesta mesma linha de ideias, Gustav Radbruch4 enfatiza que é tarefa do 

novo direito trabalhista valorizar o direito humano do trabalhador em novo 

patamar, no patamar da liberdade pessoal de configurar a relação de trabalho; 

mais uma vez como uma relação de direito da pessoa. O direito trabalhista é uma 

instituição contra os perigos da liberdade contratual formal-jurídica na área do 

contrato de trabalho (...). 

Controvertem os autores acerca da posição enciclopédia do Direito do 

Trabalho. A clássica dicotomia oriunda do Direito Romano ainda é debatida. Seria 

ramo do Direito Privado ou Direito Público? Há quem defenda se tratar de um 

sistema misto ou mesmo aqueles que preferem classificá-lo como um tertium 

genus (Direito Social). 

Com efeito, o Direito do Trabalho possui normas de Direito Público (ampla 

maioria), porém, igualmente é permeado por normas de natureza Privada, 

bastando recordar que as origens desse ramo especializado remontam os 

contratos de locação de serviços regidos pelo Direito Civil. 

Ocorre que mesmo o Direito Civil, considerado o representante maior do 

Direito Privado, igualmente é plasmado por normas de Direito Público. 

A crítica que se faz à teoria do sistema misto é que não poderia haver um 

sistema hibrido, sob pena de acabar com a própria autonomia científica e 

                                                      
3 HUECK, Alfred e NIPPERDEY, H.C. Compendio de derecho del trabajo. Trad. Miguel Rodríguez 

Piñero e Luis Enrique de la Villa. Madrid: Editorial revista de derecho privado, 1963, p. 45. 
4 RADBRUCH, Gustav. Introdução à ciência do direito. Trad. Vera Barkow. São Paulo: Martins 
Fontes, 199, p. 90 
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legislativa do direito do trabalho, quebrando-lhe a homogeneidade doutrinária e 

unidade de princípios. 

A tese do Direito Social defendida por Cesarino Junior e por 

constitucionalistas como José Afonso da Silva não teve maior acolhida. Mozart 

Victor Russomano5 destaca que todo Direito é social, isto é, todo Direito existe em 

função da vida harmônica dos homens reunidos em sociedade: ao mesmo tempo 

que defende a sobrevivência dos indivíduos, abriga os interesses coletivos do 

grupo. 

Em que pese todo esforço doutrinário levado a efeito pelos autores a fim 

de tentar classificar o Direito do Trabalho, perfilhamos nosso entendimento com 

aqueles que veem o Direito como um sistema unitário, homogêneo, composto de 

regras e princípios6 destinados a regular a vida em sociedade. 

Seguidor da teoria unitarista do Direito, Evaristo de Moraes Filho afirma 

que,  

Todas essas normas amalgamaram-se numa substância nova, 
diferente, criando-se uma nova combinação de elementos até 
então diversos entre si, e não uma simples mistura. Perdem 
aqueles elementos de origens estranhas as suas antigas 
características, acabando por ganhar as novas de um direito 
unitário. Não se trata de tertium genus, e sim de uma combinação 
orgânica dos caracteres do direito público e do privado. As 
diretrizes partem de cima, do Estado, para as demais fontes 
normativas (sentença e convecção coletiva, decisões 
administrativas vinculantes), acabando por envolver a concreta 
relação de emprego numa rede rigorosamente regulamentarista e 

inextrincável7.  

 

Após essas considerações de natureza conceitual, interessa-nos traçar 

algumas linhas gerais acerca do contrato individual do trabalho, uma vez que o 

objeto deste estudo gravita em torno do contrato e os influxos que recebe dos 

benefícios previdenciários. 

                                                      
5 RUSSOMANO, Mozart Victor. O empregado e o empregador no direito brasileiro. 6. ed. ver. e 

atual. São Paulo: LTr, 1978, p. 34. 
6 Para uma melhor compreensão da diferenciação entre regras e princípios enquanto espécies do 
gênero “norma”, ver: Alexy, Robert in Teoria dos Direitos Fundamentais e Dworkin, Ronald, in 
Levando os Direitos a Sério, ambas contidas nas referências ao final deste texto. 
7 FILHO, Evaristo de Moraes; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao Direito do 

Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 142. 
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1.1 Contrato individual de trabalho 

É certo que a razão de ser do Direito do Trabalho é a necessidade de 

regulamentação da relação de empregado, a qual é baseada em um contrato 

individual de trabalho, seja ele tácito ou expresso, escrito ou verbal8. Tal 

regulamentação decorre da necessidade de tutela da parte mais frágil da relação 

empregatícia, dada a disparidade de forças que há entre capital e trabalho. 

A importância do contrato de trabalho na dinâmica das relações 

empregatícias levou autores como Evaristo de Moraes Filho e Antônio Carlos 

Flores de Moraes9 a afirmarem que é por intermédio do contrato de trabalho (sem 

adjetivação, subentende-se sempre individual), que se concretizam, se 

materializam, tornando-se reais e eficazes as medidas das outras fontes 

normativas do contrato do trabalho, desde a Constituição até o regulamento de 

empresa. 

Ao tratar das origens históricas do contrato de trabalho, os autores acima 

observam que a denominação tradicional, oriunda do direito romano, era 

arrendamento ou locação de serviços (locatio operarum). Foi recebida pelos 

códigos civis modernos, desde o napoleônico (1804), passando pelo italiano 

(1865), até o brasileiro (1916). O alemão de 1900 o denomina contrato de 

serviços (Dienstvertrag). 

Sem pretender nos debruçar sobre as várias teorias que tratam da 

relação de trabalho e relação de emprego e, consequentemente, do contrato de 

trabalho, queremos aqui expor de maneira breve e objetiva o conceito de contrato 

de trabalho, uma vez o propósito deste estudo é verificar os reflexos dos 

benefícios previdenciários nessa modalidade de contratual. 

O contrato de trabalho pressupõe a existência de uma pessoa física 

(empregado), orientado a prestar pessoalmente serviços a outrem (empregador), 

mediante remuneração, de maneira não eventual e com subordinação jurídica. 

Os conceitos variam ao gosto de cada autor, porém, todos de acordo no 

sentido de que essa modalidade contratual apresenta elementos específicos, daí 

                                                      
8 O Título IV da CLT trata do contrato individual de trabalho (arts. 442 ao 456).   
9 FILHO, Evaristo de Moraes; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao Direito do 
Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 271. 
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porque diferenciá-lo das demais modalidades contratuais e que são objeto de 

outros ramos do Direito, em especial o Direito Civil, donde o contrato de trabalho 

teve origem. 

Nos dizeres de Amauri Mascaro Nascimento 

 
Tipificar os contratos de trabalho, ou seja, enquadrá-los no padrão 
jurídico a que pertencem, não é uma ação meramente gramatical 
de redigir num documento o que as partes supõem que esteja 
sendo contratado, mas, principalmente, um levantamento 
descritivo da realidade da prestação de serviços que se pretende 
constituir. A realidade do tipo de trabalho a ser prestado – 
subordinado, autônomo, societário etc. – poderá ou não coincidir 
com o texto gramatical. Não havendo a coincidência, prevalece a 
realidade dos fatos. Essa é a razão que levou Mario de la Cueva a 
dizer que o contrato de trabalho é um contrato realidade. O que 
realmente importa para o enquadramento jurídico do contrato é a 
descrição do trabalho e não tanto o nome do trabalho. De nada 
adianta denominar contrato de trabalho autônomo um e trabalho 

subordinado10. 

 

Para Délio Maranhão11, contrato individual de trabalho, em sentido estrito 

é o negócio jurídico de direto privado pelo qual uma pessoa física (empregado) se 

obriga à prestação pessoal, subordinada e não eventual de serviço, colocando na 

força-de-trabalho à disposição de outra pessoa, física ou jurídica, que assume os 

riscos de um empreendimento econômico (empregador) ou de quem é a este, 

legalmente, equiparado, e que se obriga a uma contraprestação (salário). 

A par dos vários conceitos extraídos da doutrina mais autorizada, fica 

evidenciado que dentre os vários elementos que constituem o contrato de 

trabalho, a subordinação jurídica ocupa papel de destaque.  

É por essa razão que Maurício Godinho Delgado12 ressalta que aqui 

reside a diferença específica da relação contratual empregatícia perante as 

demais relações jurídicas contratuais correlatas: não exatamente em seu objeto 

(prestação do trabalho), mas precisamente no modo de efetuação dessa 

                                                      
10 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 556-7. 
11 MARANHÃO, Délio. Direito do trabalho. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, Serv. de publicações, 1974, p. 33. 
12 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 
325. 
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prestação – em estado de subordinação (e com pessoalidade, não eventualidade 

e onerosidade, acrescente-se). 

Uma das características marcantes do contrato de trabalho é a 

continuidade (trato sucessivo), ou seja, diferentemente de outras modalidades 

contratuais nas quais o contrato se extingue no momento em que o trabalho é 

finalizado, aqui não há propriamente término da relação contratual no momento 

em que o empregado termina determinada tarefa. 

O contrato de trabalho perdura no tempo e por essa razão não 

permanece estático, mas sim, está sujeito as mais variadas modificações. Tais 

modificações devem observar o princípio da inalterabilidade contratual lesiva 

cunhado no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.13 

Além das alterações voluntárias que ocorrem ao longo de um contrato de 

trabalho (por vontade das partes, portanto), há casos em que o contrato sofre 

mudanças sem que ocorra qualquer motivo de natureza volitiva das partes 

envolvidas. Tais circunstâncias são alheias à vontade das partes contratantes, 

seja pela condição pessoal do prestador do serviço, seja por imposição legal. 

Estamos a nos referir àquelas situações nas quais ocorre a sustação total 

ou parcial dos efeitos do contrato. Ou, como preferiu nominar o texto celetista, 

trata-se da interrupção e suspensão (art. 471 até 476-A) dos efeitos do contrato 

que serão melhor analisados no item que segue. 

 

1.1.1 Interrupção e suspensão do contrato 

Antes mesmo de estabelecer as distinções entre interrupção e suspensão 

do contrato, cumpre destacar o que há de comum entre tais institutos. Nesse 

sentido, Evaristo de Moraes Filho e Antônio Carlos Flores de Moraes14 ressaltam 

que tanto numa (suspensão), quanto noutra (interrupção), ocorre a inexistência 

temporária das obrigações de uma das partes, ou de ambas, no contrato de 

                                                      
13 Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
14 FILHO, Evaristo de Moraes; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao Direito do 

Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 385-6. 
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trabalho, fazendo com que se efetuem os seus efeitos, mantido, no entanto, o 

acordo de vontade que as vincula, isto é, o contrato subsiste. 

Em lapidar doutrina, Mozart Victor Russomano explica que 

(...) a interrupção não se confunde com a suspensão. Nesta, a 
vigência do contrato cessa completamente. Nenhum compromisso 
vincula as partes contratantes, dentro de certo espaço de tempo. 
O empregado e o empregador, naqueles instantes são pessoas 
desligadas entre si e praticamente indiferentes à conduta que 
cada um assuma, dentro ou fora da empresa. Mas, no plano do 
Direito, a relação de emprego, o vinculum juris permanece íntegro, 
embora o contrato individual de trabalho não esteja em vigor. Na 
interrupção, apenas uma ou algumas cláusulas do contrato 
deixam de produzir efeito, também momentaneamente. Durante a 
interrupção, não só a relação de emprego perdura, como o próprio 
contrato individual de trabalho está em vigor. Como o empregado 
deixa de trabalhar, recebendo, todavia, sua remuneração, 
algumas vezes reduzida, tem-se considerado que ela envolve uma 

proteção dispensada ao obreiro pela sociedade15. 

 

Mauricio Godinho Delgado16 destaca o fato de ser comum na doutrina 

chamar-se a interrupção contratual de mera interrupção da prestação de serviços; 

é comum também distinguir-se entre suspensão total e suspensão parcial, a 

primeira correspondendo à suspensão propriamente dita, e a segunda, à 

interrupção contratual. 

Em referência a Orlando Gomes, Délio Maranhão afirma que ao invés de 

interrupção, o mais apropriado seria “falar-se em execução incompleta”.  

O mesmo Délio Maranhão sustenta que: 

Na verdade, se, ainda que parcialmente, o contrato se executa, 
não estará suspenso. E o que se interrompe, no caso de 
suspensão, não é o contrato, mas sua execução. Assim, no 
contrato de trabalho, quando ocorre a hipótese de execução 
incompleta, verifica-se a interrupção da prestação do serviço: o 
contrato, este continua em plena vigência. Daí não acarretar tal 
interrupção prejuízo salarial, nem impedir o cômputo do respectivo 

período no tempo de serviço17.  

 

                                                      
15 RUSSOMANO, Mozart Victor. O empregado e o empregador no direito brasileiro. 6. ed. ver. e 
atual. São Paulo: LTr, 1978, p. 193. 
16 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 

1146. 
17 MARANHÃO, Délio. Direito do trabalho. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, Serv. de publicações, 1974, p. 253 
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Em que pese todo esforço doutrinário em distinguir essas duas figuras 

que marcam o contrato de trabalho, Antônio Lamarca18 considera tal distinção 

meramente cerebrina. 

De outro lado, Octavio Bueno Magano19 afirma que não há dúvida que a 

suspensão total da execução do contrato provoca efeitos diferentes dos da 

suspensão meramente parcial, o que basta, a nosso ver, para justificar a 

questionada distinção terminológica (...). 

Quanto aos benefícios previdenciários, conforme será analisado em cada 

caso, em regra, acarretam a suspensão dos efeitos do contrato, na medida em 

que o empregador não estará obrigado ao pagamento dos salários enquanto o 

empregado está afastado do trabalho. 

À guisa de ilustração, citamos: salário-maternidade, auxílio-doença e 

mesmo a aposentadoria por invalidez que, conforme será explorado em momento 

oportuno, não implica a extinção do contrato depois de certo tempo de 

afastamento. Trata-se de típico caso de suspensão do contrato de trabalho. 

 

1.2 Relações do Direito do Trabalho com outros ramos do Direito 

Indiscutivelmente, o Direito do Trabalho é parte do todo e assim deve ser 

considerado no cotejo com os demais ramos do Direito. Contudo, a nosso ver, 

também se qualifica este ramo especializado como um todo à parte, na medida 

em que estuda uma das relações mais primitivas praticadas pelo ser humano, 

qual seja, o trabalho. 

Dado que o Direito é uno, as várias partes que compõe a Ciência Jurídica 

devem manter-se em harmonia e equilíbrio constantes, não se justificando 

pretender dar a este ou àquele ramo importância demasiada, a ponto de cindir os 

galhos do tronco. 

                                                      
18 LAMARCA, Antônio. Contrato individual de trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, p. 
249. 
19 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: Direito individual do trabalho. 2. ed. 
São Paulo: LTr, 1980, p. 266, v. 2. 
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Evaristo de Moraes Filho e Antonio Carlos Flores de Moraes demonstram 

com perfeição essa necessária inter-relação que deve haver entre o Direito do 

Trabalho com os demais ramos jurídicos. 

Durante muito tempo, viveram os especialistas do Direito do 
Trabalho excessivamente dedicados a cavar cada vez mais fundo 
o fosse que os separava dos outros ramos jurídicos, preocupados 
com a sua autonomia e a novidade da sua matéria. Chegaram a 
exageros de rompimentos históricos e de separatismos 
doutrinários. À época, compreendia-se tal atitude, já que se 
tratava de conquistar um lugar ao sol. Hoje em dia, no entanto, 
reconhece a maioria dos cultores do Direito do Trabalho, que esse 
período não foi superado e que chegou o momento de 
reaproximar essa espécie jurídica às suas semelhantes mais 
antigas e às mais recentes, sem qualquer medo de reabsorção, 
antes, com pleno sentimento de maior autonomia e de mais 

profundo destaque20.  
 

Para os autores supracitados, ao se referirem à teoria sociológica de 

Simmel21 no que tange ao realce da personalidade humana, a mesma coisa 

deverá ocorrer com o Direito do Trabalho: quanto maior o relacionamento, maior 

será o número de caminhos cruzados, redundando no enriquecimento do seu 

campo, mais rico e mais singular. 

Nesta linha de ideias, pretendemos destacar as diversas relações que o 

Direito do Trabalho estabelece com os demais ramos do Direito.  

O Direito do Trabalho dialoga com o Direito Constitucional, Direito Civil, 

Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Administrativo, Direito Comercial e, 

sobretudo, em face do objeto desta obra, com o Direito Previdenciário. 

É no Direito Civil que os vários institutos aplicáveis aos contratos acabam 

por permear o Direito do Trabalho, de que são exemplos: sujeitos do contrato 

(capacidade), termo, condição, validade, forma etc. Há outros impactos daquele 

ramo do direito privado (comum) nas relações de trabalho, merecendo destaque o 

disposto no parágrafo único do art. 8º da CLT, segundo o qual, “O direito comum 

será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível 

com os princípios fundamentais deste”. 

                                                      
20 FILHO, Evaristo de Moraes; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao Direito do 

Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 198. 
21 SIMMEL, Georg. Sociologia. trad. de Bances, Buenos Aires, 1953, v. II, p. 17/18. 
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Quanto ao Direito Penal é certo que há estreitas relações com o Direito do 

Trabalho, entretanto, acreditamos não haver propriamente um subsistema de 

direito penal do trabalho. Para ilustrar esta inter-relação, basta observar que o 

Código Penal dedica tipos penais específicos contra a liberdade e organização do 

trabalho (arts. 197 até 207). 

O Direito Processual Civil inspira e é inspirado pelo Processo do 

Trabalho. Exemplo dessa conexão entre ambos é o fato de a CLT dispor 

expressamente que o direito processual comum é fonte subsidiária do processo 

do trabalho, sempre que o texto celetista for omisso e, desde que haja 

compatibilidade entres os princípios daquele com o processo laboral (art. 769). 

Em relação ao Direito Administrativo, basta mencionar que há um órgão 

vinculado ao Poder Executivo (Ministério do Trabalho e Emprego), que tem por 

atribuição, dentre outras: regular as relações de trabalho em âmbito 

administrativo, bem como expedir normas e orientações a fim do fiel cumprimento 

das normas protetivas do trabalhador (p.ex. saúde, higiene e segurança do 

trabalho), e até mesmo impor multas em caso do seu descumprimento, as quais 

serão processadas e julgadas na própria Justiça do Trabalho (art. 114, VII da 

CF/88). 

O Direito Comercial igualmente lança raios no Direito do Trabalho. Dentre 

os inúmeros exemplos, cabe mencionar que é no Direito Comercial que 

encontramos os conceitos relativos ao que seja atividade comercial, empresa, 

grupo de empresas, sociedades, sócios e até mesmo a falência ou recuperação 

judicial que refletem sobremaneira nas relações laborais. 

A relação do Direito do Trabalho com o Direito Constitucional22, em 

verdade, se afigura a mais relevante de todas, uma vez que, conforme dito por 

Uadi Lammego Bulos23, o Direito Constitucional é o substrato e o ponto de 

convergência de todas as matérias. Prossegue o mesmo autor afirmando que 

“Trata-se, pois, de uma disciplina-síntese, que nos permite visualizar as conexões 

do fenômeno jurídico em sua plenitude, haja vista a influência que exerce sobre 

todos os ramos do Direito”. 

                                                      
22 Para o aprofundamento do tema, ver: SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. 
4. ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar: 2010. 
23 BULOS, Uadi Lammego. Curso de direito constitucional. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 56/57. 
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O Direito do Trabalho encontra suas normas matrizes entre os arts. 7º até 

11 da Constituição, os quais estão inseridos no Título II que versa sobre os 

Direitos e Garantias Fundamentais. É no art. 7º que estão relacionados os direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como os direitos dos trabalhadores 

domésticos (parágrafo único do mesmo artigo); o art. 8º elenca as regras e 

princípios constitucionais do direito coletivo do trabalho; o art. 9º explicita o direito 

de greve e os arts. 10 e 11 questões alusivas à representação dos trabalhadores. 

Não se pode perder de vista que o trabalho consta do rol de direitos 

sociais do art. 6º da CF/88, bem como figura no Título VIII relativo à ordem social, 

a qual tem como base o primado do trabalho (art. 193). 

Ainda, de maneira mais genérica, a República Federativa do Brasil tem 

como um de seus fundamentos o valor social do trabalho (art. 1º, IV) e, segundo 

art. 170, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho, objetivando a 

todos uma existência digna. 

Por fim, cumpre referir que a estreita relação entre Direito do Trabalho e 

Direito Previdenciário será analisada a seguir, haja vista que esta simbiose entre 

esses dois ramos do Direito é a que mais nos interessa no presente estudo, tudo 

a fim de uma melhor compreensão do que se pretende examinar no Capítulo 3, 

quando abordaremos os reflexos previdenciários no contrato individual de 

trabalho. 

 

1.2.1 Relações entre o Direito do Trabalho e Previdenciário 

Conforme visto no item precedente, o Direito do Trabalho se relaciona 

com diversos ramos jurídicos. Contudo, é com o Direito Previdenciário que essa 

conexão se mostra mais acentuada, a ponto de levar alguns operadores do direito 

a não se saberem precisar o momento em que se está diante de regras 

propriamente trabalhistas ou previdenciárias. 

Tal noção de proximidade entre ambos levou Riva Sanseverino a 

sustentar que o 

Direito do Trabalho em sentido amplo compreende três setores: 1º 
ordenamento do Estado no campo do trabalho e ordenamento das 
associações profissionais (direito sindical); 2º tutela do trabalho e 
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previdência ou segurança (seguridade) social (legislação social); 
e, finalmente, 3º disciplina da relação individual do trabalho 

(Direito do Trabalho em sentido estrito) 24. 

 

É bem verdade que esses dois ramos jurídicos guardam intensa relação 

entre si. Atualmente, todavia, não se pode admitir que o Direito Previdenciário 

integra o Direito do Trabalho. Ambos representam ramos jurídicos autônomos, 

contendo cada qual seus métodos, princípios e regras próprias, e conteúdo 

específico, não havendo razão para entender que um faz parte do outro. 

Concordamos com Cristiane Miziara Mussi quando esta afirma que: 

O Direito do Trabalho contribuiu sobremaneira com o Direito 
Previdenciário. Aliás, este veio em respeito às necessidades 
emergentes dos trabalhadores que precisavam de proteção 
durante certos eventos da vida que o ocasionavam ou poderiam 
ocasionar situações de necessidade. Rapidamente o empregador 
constatou sua responsabilidade social pelo bem-estar de seus 
trabalhadores. Ademais, à medida que as indústrias iam se 
desenvolvendo restava cada vez mais clara a urgência de se 
garantir proteção ao trabalhador, que sofria riscos naturais e 

mereciam local de trabalho higiênico e seguro25. 

 

Guilherme Guimarães Feliciano26 ressalta que um e outro cuidam da 

construção e interpretação/aplicação de fontes vocacionadas para a promoção de 

melhorias sociais na condição de vida da pessoa (seja trabalhador ou segurado). 

Conforme acentua Maurício Godinho Delgado27, os vínculos do Direito do 

Trabalho com o ramo previdenciário (ou de seguridade social) são históricos: os 

dois segmentos jurídicos praticamente nasceram do mesmo processo de 

intervenção do Estado no mercado de trabalho, a partir da segunda metade do 

século XIX, na Europa Ocidental. 

O Direito do Trabalho tutela as relações entre empregado e empregador e 

outros atores coletivos, ao passo que o Direito Previdenciário abarca àquelas 

                                                      
24 SANSEVERINO, Riva. Curso de direito do trabalho. Trad. Élson Guimarães Gottschalk. São 
Paulo: LTr, Ed. da Universidade de São Paulo: 1976, p.14. 
25 MUSSI, Cristiane Miziara. Os efeitos jurídicos do recebimento dos benefícios previdenciários no 
contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 82. 
26 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso critico de direito do trabalho: teoria geral do direito do 
trabalho. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 114. 
27 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 84. 
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entre segurado e a Previdência, nas quais nem um (empregado) nem outro 

(Previdência) podem renunciar aos seus direitos, nem mesmo se furtar às suas 

obrigações, haja vista se tratar de normas imperativas e de natureza de Direito 

Público. 

Sempre que houver uma relação de emprego, aí estará presente o Direito 

do Trabalho e Previdenciário. O primeiro fazendo cumprir os direitos trabalhistas 

(p. ex. direito ao salário, férias, descansos, etc.) e o segundo (Previdenciário), 

exigindo do empregador a necessidade de descontar as contribuições 

previdenciárias do empregado no prazo e forma legais, fazendo do trabalhador 

um tipo de segurado obrigatório, com todos os direitos que a Previdência dispõe 

(p. ex. auxílio-doença, aposentadorias, salário-maternidade, salário-família etc.). 

Ou seja, havendo trabalho remunerado em típica relação de emprego, 

necessariamente estamos a falar de filiação obrigatória do empregado ao sistema 

de Previdência (art. 201, CF/88). Aliás, é possível afirmar com segurança que um 

dos maiores “clientes” da Previdência é justamente o empregado.  

Logo, sendo o empregado um dos principais segurados da Previdência e, 

igualmente um dos atores da relação de emprego, é mister que esses dois ramos 

do Direito estejam na mais perfeita harmonia.  

Sem pretender o aprofundamento do tema, importa mencionar que os 

ramos do Direito aqui analisados são representantes cativos dos direitos sociais 

contidos no art. 6º da Carta da República de 1988, ou seja, ambos estão inseridos 

no Capítulo destinado aos Direitos Fundamentais. 

Tal advertência se faz necessária, na medida em que há inúmeros 

estudos que se dedicam à análise pormenorizada dos Direitos Fundamentais28, 

compreendo aspectos como: a) delimitação conceitual; b) perspectivas históricas, 

aqui incluídas as chamadas gerações ou dimensões de direitos fundamentais; c) 

                                                      
28 Acerca dos Direitos Fundamentais, sugerimos a leitura das seguintes obras que se encontram 
detalhadas ao final do texto: SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional; ALEXY, Robert. Teoria dos 
direitos fundamentais; AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações de trabalho; ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição 
portuguesa de 1976; CANARIS, Klaus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado; 
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais; QUEIROZ, 
Cristina. O princípio da não reversibilidade dos direitos fundamentais: princípios dogmáticos e 
prática jurisprudencial; SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, 
restrições e eficácia. 
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características, d) perspectiva objetiva e subjetiva; e) titulares/destinatários; f) 

catálogo de direitos fundamentais na CF/88; g) eficácia dos direitos fundamentais 

(horizontal e vertical), dentre outros aspectos. 
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2. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Nesse capítulo pretendemos fornecer alguns elementos à melhor 

compreensão da dinâmica entre Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. 

Ao estudarmos o Direito Previdenciário, estamos a falar, 

necessariamente, de um subsistema de proteção integrante da Seguridade 

Social. Tal fato implica dizer que para conhecermos os meandros daquele, faz-se 

necessário uma breve incursão nesta (seguridade), 

Tendo em vista que o objeto deste estudo não se volta à análise da 

Seguridade Social e seus três subsistemas, faremos apenas algumas 

considerações acerca desse macro sistema de proteção, o qual inclui, ao lado da 

Previdência, também a saúde e a assistência social 

Passemos à análise, em rápidas palavras, do sistema de Seguridade 

Social. 

 

2.1 Seguridade Social enquanto macro sistema 

Pela primeira vez, com a promulgação da Constituição de 1988, o 

legislador constituinte estruturou a Seguridade Social, inserindo-a 

topograficamente no Título VIII do Texto Maior, o qual é dedicado à Ordem Social. 

A Seguridade Social pode ser vislumbrada como um macro sistema de 

proteção à direitos fundamentais sociais, os quais são representados pela Saúde, 

Assistência Social e Previdência. 

O art. 194 da CF/88 define a Seguridade Social como sendo um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 

a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. 

É por esta razão que Wagner Balera e Thiago D’Avila Fernandes afirmam 

que 

O conceito jurídico do sistema do direito da seguridade, que não 
se confunde com o de proteção social, pode ser estabelecido 
como sendo: o conjunto de normas unidas pela justiça securitária, 
que disciplinam o financiamento e a concessão de prestações 
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individuais ou coletivas, nas áreas da saúde, previdência e 
assistência social, fornecidas pelos Poderes Públicos e 

particulares29. 

 

São princípios que norteiam a Seguridade Social, segundo a Constituição: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do 

valor dos benefícios; V - equidade na forma de participação no custeio; VI - 

diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado 

da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados. 

Em que pese sua posição de destaque no Capítulo dedicado à Ordem 

Social na Constituição, os tratadistas do Direito Constitucional não se ocupam de 

maneira aprofundada acerca da Seguridade Social, sendo mais comum que este 

sistema de proteção seja analisado com mais cuidado nas obras de Direito 

Previdenciário. 

Há quem prefira a terminologia “Segurança Social”, sugerindo que o 

epíteto “Seguridade” seria derivação do espanhol e, portanto, não seria adequado 

o termo em nossa língua materna. 

Ao tratar dessa questão terminológica, Moacyr Velloso Cardoso de 

Oliveira30 afirma que é evidente, contudo, o equívoco dos que fazem restrições à 

palavra “seguridade”, tendo-a como espanholismo. Muito ao contrário, é palavra 

castiça, de português puro, registrada pelos melhores dicionários antigos e todos 

os modernos, tendo origem no latim “securitas”, com o mesmo sentido que 

“segurança”. 

                                                      
29 BALERA, Wagner e FERNANDES, Thiago D’Avila. Fundamentos da seguridade social. São 
Paulo: LTr, 2015, p. 188. 
30 OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso de. in Direito do trabalho e direito da seguridade social: 
direito da seguridade social. Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (Org.). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 82-94, v. 5. 
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A par dessa questão terminológica, é fato que o constituinte de 1988 

optou pela expressão Seguridade Social, conforme definição contida no art. 194 

acima referido. 

À luz desse macro sistema de proteção, temos que a Previdência Social é 

apenas uma das partes integrantes da Seguridade Social. Referido subsistema é 

estudado pelo ramo da Ciência Jurídica denominado Direito Previdenciário. 

Assim sendo, no presente capítulo serão abordados alguns conceitos do 

Direito Previdenciário, a fim de que o leitor possa compreender com mais clareza 

a repercussão dos benefícios previdenciários no contrato individual de trabalho 

que será objeto de análise no capítulo 3 desta obra.  

 

2.2 Autonomia didático-científica do Direito Previdenciário 

Enquanto parte integrante da Seguridade Social, o Direito Previdenciário 

pode ser facilmente compreendido como ramo autônomo do Direito, uma vez que 

contem seu próprio objeto de estudo, institutos específicos e princípios 

específicos, atendendo, portanto, aos requisitos necessários a que determinado 

ramo do direito possa galgar sua própria autonomia dentro da Ciência do Direito. 

Por tais razões, ao cuidar do tema alusivo à autonomia do Direito 

Previdenciário, Savaris e Rocha31 afirmam que o objeto do Direito Previdenciário 

é o enfrentamento dos riscos sociais que podem vitimar os trabalhadores e os 

seus dependentes. Para levar a bom termo essa finalidade, ao longo do tempo, 

foram solidificados conceitos próprios (qualidade de segurado), período de graça, 

salário-de-benefício, salário-de-contribuição), técnicas e procedimentos 

específicos (como, por exemplo, o contencioso administrativo previdenciário). 

Ao que tudo indica, antes de ser considerado ramo autônomo do Direito, o 

Direito Previdenciário já fora estudado dentro dos limites do Direito do Trabalho, 

razão pela qual há intima ligação entres eles. 

                                                      
31 ROCHA, Daniel Machado da; SAVARIS, José Antonio. Curso de direito previdenciário: 
fundamentos da interpretação e aplicação do direito previdenciário. – Curitiba: Alteridade Editora, 
2014. vol. 1, p. 274. 
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Importa salientar que não se pode confundir Previdência Social com 

Direito Previdenciário. Wladimir Novaes Martinez destaca que: 

Uma é técnica sociológica; outro, um ramo jurídico. A principal 
natureza da primeira (pois, tem várias delas) é ser instituição 
pública voltada à proteção coletiva de certas pessoas, em 
determinadas circunstancias, imposta ex vi legis, desdobrando-se 
pelo meios e finalidades (v.g. promove solidariedade forçada, 
distribui rendas geográficas e, subjetivamente, propicia 
subsistência etc.). (...) 

O Direito Previdenciário é formal, correspondendo ao seu 
enquadramento científico: ramo jurídico de direito público 
regulador da previdência social. Exata e precisamente, o seu 
principal escopo, aduz-se, é regulamentar; em termos formais, 
essa técnica é protetiva32. 

 

O propósito desta obra está direcionado a verificar esses pontos de 

contato entre ambos, em particular no que tange à repercussão dos benefícios 

previdenciários no contrato individual do trabalho. Em palavras, quiçá mais 

esclarecedoras, queremos com o corrente estudo abordar de maneira 

particularidade o que há de mais caro ao Direito Previdenciário (seus benefícios), 

bem como aquilo que constitui objeto próprio do direito do trabalho que é o 

contrato individual de trabalho. 

 

2.3 Relação Jurídica Previdenciária 

A Previdência Social, está disciplinada nos artigos 201 e 202 da Carta da 

República, bem como está inserida no rol de direitos sociais estampados no art. 

6º do mesmo diploma normativo. 

A Constituição estabelece que 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, devendo atender, na 

forma da lei:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;      

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

                                                      
32 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 6 ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 27 
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III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda;  

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge 

ou companheiro e dependentes.  

 

De efeito, o que nos interessa para a presente abordagem é o Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS, regime oficial do Estado brasileiro, cuja 

gestão é feita pela Autarquia Federal denominada Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. 

Ao lado do RGPS, subsistem no Brasil outros regimes de previdência, 

como é o caso dos Regimes Próprios de Previdência, destinados a servidores 

públicos, bem como os Regimes de Previdência Complementar, cuja adesão se 

faz de maneira voluntária, geralmente com o intuito de garantir uma renda futura 

adicional àquela assegurada pelos outros dois regimes. 

Historicamente é a lei Eloy Chaves (Decreto nº 4.682 de 24 de janeiro de 

1923) o marco da Previdência Social no Brasil, tendo criado as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões – CAPs – para os empregados das empresas 

ferroviárias33. 

Já no conceito de Previdência Social encontramos elementos 

fundamentais a caracterizar esta parcela da Seguridade Social, tais como: a) 

caráter contributivo e b) filiação obrigatória. 

Dos três vértices da Seguridade, a Previdência é o único subsistema de 

caráter eminentemente contributivo, haja vista se tratar de uma técnica de seguro. 

Em relação à filiação obrigatória, impõe observar que todos aqueles que 

exercem alguma atividade remunerada vinculada à Previdência Social estão 

protegidos, ou seja, acobertados pelo sistema, ainda que assim não queiram. 

É dizer, a relação entre trabalhador e Previdência independe da vontade 

daquele, daí porque dizer a Constituição que é obrigatória sua filiação. Em termos 

                                                      
33 Apenas a título de curiosidade, o dia 24 de janeiro é considerado o aniversário da Previdência 
Social, fazendo-se referência à data de promulgação da Lei Eloy Chaves de 1923. 
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práticos, é comum ocorrer de muitos trabalhadores não contribuírem para a 

Previdência, porém, isto não lhes retira a condição de filiados ao sistema. O que 

temos em tais casos é que o trabalhador está em débito com a Previdência, uma 

vez que suas contribuições têm caráter imperativo e são obrigatórias. 

 

2.3.1 Segurados da Previdência Social 

Há dois grandes grupos de segurados da Previdência, a saber: a) 

segurados obrigatórios e b) segurados facultativos. 

Dentre os primeiros estão: o empregado, o empregado doméstico, o 

contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Quanto ao 

segundo grupo (facultativos), estão aquelas pessoas que não foram elencadas 

como segurados obrigatórios, podendo, entretanto, se filiar à Previdência, verter 

contribuições e poder se beneficiar do conjunto de direitos que são 

disponibilizados aos segurados como um todo. 

 

2.3.1.1 Segurado Empregado 

Conforme menciondo, o segurado empregado é um dos principais 

“clientes” da Previdência Social e está disciplinado no art. 11, I da Lei nº 8.213/91 

e no art. 9º do Decreto nº 3.048/99. Oportuno referir que o conceito de empregado 

para o Direito Previdenciário é mais amplo do que aquele contido nas normas 

trabalhistas (art. 3º da CLT). 

O rol de espécies de trabalhadores considerados pelo Direito 

Previdenciário como segurado empregado é bastante expressivo, não cabendo 

aqui relacionar cada um deles, haja vista que o propósito deste estudo está 

voltado ao empregado que está sob a égide das leis trabalhistas e, portanto, 

submetido a um contrato individual de trabalho34. 

                                                      
34 Para o Direito Previdenciário, até mesmo o servidor efetivo, desde que não amparado por 
regime próprio de previdência, é tratado como segurado empregado. 
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Rocha e Baltazar Júnior35 observam com acerto que o segurado 

empregado, do ponto de vista previdenciário, é um trabalhador privilegiado, na 

medida em que o maior formalismo das relações de trabalho facilita o acesso às 

prestações previdenciárias. 

Esse privilégio de que os autores se referem implica, ainda, o 

reconhecimento da inscrição do trabalhador como segurado empregado, com a 

simples anotação do contrato de trabalho em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), conforme preconiza o art. 18, I do RPS. 

Outra garantia destinada ao segurado empregado diz respeito ao 

recolhimento de suas contribuições para a Previdência Social, haja vista que, 

embora sejam sujeitos passivos da obrigação tributária, o encargo de recolher 

suas contribuições é do empregador, enquanto responsável tributário (art. 30, I da 

Lei 8.212/91), daí a justificar a presunção de recolhimentos de suas contribuições 

para efeito de carência (art. 26, § 4º do Decreto nº 3.048/99). 

Embora sejam vários os segurados da Previdência, repita-se, para fins do 

presente estudo voltaremos nossa atenção apenas ao segurado empregado, 

dado que nos interessa investigar quais as implicações dos benefícios da 

Previdência no contrato de trabalho. 

Isso significa dizer que não serão abordadas de maneira detalhada as 

regras aplicáveis aos demais segurados, nem mesmo ao empregado doméstico36, 

o qual igualmente está diante de um contrato de trabalho, porém, tal relação é 

distinta daquela estabelecida entre empregado e empregador tutelada pelo texto 

celetista37.  

 

                                                      
35 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios 

da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011, 
p. 52. 
36 Entretanto, especialmente em relação ao empregado doméstico, algumas observações serão 
feitas ao longo do texto, sobretudo porque em 1/6/2015 foi promulgada a Lei Complementar nº 
150, tendo regulamentado direitos que haviam sido estendidos aos domésticos por força da EC 
72/2013, porém, ainda estavam pendentes de regramento infraconstitucional. 
37 O art. 1º da LC 150 define empregado doméstico como sendo 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. Referida lei positivou aquilo que doutrina e jurisprudência já haviam consagrado, no 
sentido de que será considerado doméstico somente aquele que prestar serviços por mais de dois 
dias na semana. 
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2.3.2 Dinâmica do Vínculo Previdenciário 

A fim de melhor compreender os benefícios previdenciários e, 

consequentemente seus reflexos no contrato de trabalho, entendemos seja 

oportuno trazermos ao estudo alguns conceitos fundamentais que permeiam a 

dinâmica da relação entre segurado (empregado) e Previdência. 

Estamos a falar de conceitos como: a) aquisição da qualidade de segurado; 

b) perda da qualidade de segurado; c) período de graça; d) carência e d) salário-

de-benefício. 

Nos itens seguintes, faremos uma breve exposição desses conceitos, uma 

vez que são de extrema relevância na compreensão dos benefícios 

previdenciários. 

 

2.3.2.1 Aquisição da qualidade de segurado 

A qualidade de segurado decorre do vínculo que se estabelece entre a 

Previdência e o segurado, do qual surgem direitos e obrigações recíprocas. No 

caso da Previdência, a obrigação de conceder os benefícios e serviços; no caso 

do segurado, a obrigação de verter contribuições para o sistema. 

Em se tratando de segurado obrigatório, de que é exemplo o empregado, 

a qualidade de segurado decorre automaticamente do exercício de atividade 

remunerada – prestação de serviços ao empregador (art. 20, § 1º do PBPS). 

Importante destacar que a anotação do contrato de trabalho na CTPS, 

embora obrigatória (art. 29 da CLT), é mera formalização da filiação.  Em outras 

palavras, o fato gerador do vínculo e, portanto, da aquisição da qualidade de 

segurado, é o exercício da atividade remunerada pelo obreiro, ainda que o 

empregador não proceda às devidas retenções das contribuições previdenciárias. 

É fato que em muitos casos o empregador nem mesmo formaliza o 

vínculo de emprego com o trabalhador, acarretando prejuízos e dificuldades tanto 

na esfera previdenciária, como também na trabalhista. 

Ao que tudo indica, tal proceder do empregador tenha levado Ivani Contini 

Bramante a afirmar que 
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(...) presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o 
empregador que deixa de cumprir a sua obrigação de anotar a 
CTPS do empregado (artigo 29 da CLT), retira do trabalhador a 
condição de segurado obrigatório da Previdência, ocasionando-lhe 
prejuízos quanto ao direito de gozo de benefícios 

previdenciários38.  

 

Em verdade, a ausência da anotação da CTPS e, consequentemente o 

não recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado pode lhe trazer 

inúmeros transtornos tanto na esfera trabalhista quanto previdenciária, contudo, 

esse fato não lhe retira a condição de segurado obrigatório, haja vista que não é a 

formalização do vínculo que o enquadra como tal, mas sim, o exercício de 

atividade remunerada. 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari igualmente 

chamam atenção para este aspecto, afirmando que: 

Não se deve confundir a filiação com o pagamento das 
contribuições no caso dos segurados obrigatórios. É dizer, existe 
direito à proteção previdenciária caso o segurado, já filiado (pelo 
exercício de atividade laboral remunerada que o enquadre como 
segurado obrigatório), deixe de verter recolhimentos no prazo 
oportuno. O mero inadimplemento de contribuições devidas não 
afasta a filiação, que se mantem durante todo o período em que o 
segurado de qualquer categoria (exceto o facultativo) exercer a 
atividade39 40.  

 

Oportuno mencionar que a legislação não exige um lapso temporal 

mínimo necessário para que o empregado possa adquirir sua qualidade de 

segurado, bastando, tão somente, o exercício da atividade remunerada. Isso 

justifica o fato de alguns benefícios não exigirem carência, tendo como 

consequência, a percepção desses benefícios já no primeiro mês de trabalho, 

como é o caso do salário-família que será abordado oportunamente nesse texto. 

                                                      
38 BRAMANTE, Ivani Contini. Reconhecimento de vínculo empregatício e obrigações 
previdenciárias. in CLT Dinâmica – Doutrina - Disponível em: 
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Doutrina/ICB_09_11_07_01.html, Acesso em 
10.3.2015. 
39 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.147. 
40 Alguns julgados citados pelos autores: TRF 4ª Região, AC 2002.72.06.000754-3, 6ª Turma, Rel. 
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, DJU de 29.9.2004; e TRF 1ª Região, AC 0000285-
86.2005.4.01.3804, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, Publ. 8.10.2013. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Doutrina/ICB_09_11_07_01.html
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Por fim, não é demasiado consignar que a qualidade de segurado é 

pressuposto básico à aquisição de benefícios e serviços da Previdência Social. 

Tal regra vale tanto para os segurados quanto para seus dependentes. 

 

2.3.2.2 Perda da qualidade de segurado (período de graça) 

Se é verdade que o segurado tem direito a benefícios e serviços uma vez 

adquirida a qualidade de segurado, não menos verdade é o fato de que, uma vez 

perdida tal qualidade, nenhum benefício será devido, dado o caráter securitário do 

sistema. 

Ao tratar do tema em epigrafe, Wladimir Novaes Martinez41 afirma que, 

tradicionalmente, o termo conhecido como “de graça”, é o período de manutenção 

da qualidade de segurado. Pode ser descrito como o tempo durante o qual, 

mesmo sem o exercício de atividade sujeita à filiação e sem a contribuição, o 

titular (e seus familiares) mantém a filiação e, consequentemente, os direitos até 

então assegurados. 

O art. 15 do PBPS assim estabelece: 

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 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado 
acometido de doença de segregação compulsória; 

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou 
recluso; 

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado 
incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; 

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o 
segurado facultativo. 

 

                                                      
41 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social. Plano de 
benefícios: Lei n. 8.213/91. 7. ed. São Paulo: LTr, 2006. Tomo 2, p. 130. 
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Além dos prazos acima referidos, o mesmo dispositivo legal dispõe que o 

prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o 

segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem 

interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 

Ainda, os prazos (12 + 12 meses), serão acrescidos de mais 12 (doze) 

meses em relação ao segurado desempregado, desde que comprovada essa 

situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Assim sendo, afigura-se plenamente possível que o trabalhador 

desempregado (não importa o motivo da extinção do vínculo contratual), 

mantenha a qualidade de segurado por até 3 (três) anos, ou como prefere a lei, 

por 36 (trinta e seis meses). 

Nos termos do que determina o art. 14 do RPS, o reconhecimento da 

perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da 

contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao 

término daqueles prazos. 

O texto regulamentar não ajuda a compreender o que realmente pretende 

dizer, daí porque a melhor solução é através de exemplo. Primeiramente, há de 

registrar que o término do prazo para recolhimento da contribuição previdenciária 

do contribuinte individual é o dia 15 do mês subsequente ao trabalhado. Ou seja, 

o contribuinte individual que exercer atividade remunerada no mês de abril, terá o 

prazo de até o dia 15 de maio para recolher suas contribuições previdenciárias. 

Agora sim passemos ao exemplo: Ana deixou de exercer atividade 

remunerada em 10 de agosto de 2012 e está desempregada. Considerando que 

Ana não tinha vertido 120 contribuições, comprovada a situação de desemprego, 

ficará protegida por 24 meses, ou seja, até 10 de agosto de 2014. O mês posterior 

é setembro. O prazo para recolhimento da contribuição de setembro é o dia 15 de 

outubro. A perda da qualidade de segurada ocorrerá no dia 16 de outubro. 

É certo que durante todos os prazos (12 + 12 + 12), o segurado conserva 

todos os seus direitos perante a Previdência Social (art. 15, § 3º da Lei nº 

8.213/91). 
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2.3.2.3 Carência 

Carência é instituto típico das relações securitárias, nas quais são 

exigidos tempo ou número mínimo de pagamentos a ensejar a concessão de 

benefícios e/ou serviços. 

O conceito de carência está previsto no art. 24 do PBPS, quando dispõe 

que o “Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir 

do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. 

Para Jefferson Daibert apud Sergio Pinto Martins42, o período de carência 

é o lapso de tempo durante o qual os beneficiários não têm direito a determinadas 

prestações, em razão de ainda não haver sido pago o número mínimo de 

contribuições exigidas em lei. É a análise do instituto sob o ponto de vista 

negativo, do período em que o segurado não tem direito ao benefício.  

A depender do tipo de benefício ou serviço, o sistema de seguro 

respectivo pode prever diferentes períodos de carência, inclusive dispensando de 

carência determinadas prestações. 

A legislação previdenciária relaciona os diversos períodos de carência no 

art. 25 do PBPS, os quais, para efeitos didáticos, podem ser assim representados: 

Carência Tipo de prestação 

180 meses 
Aposentadorias (por tempo de contribuição, por idade e 
especial) 

12 meses Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

10 meses 
Salário-maternidade (para a contribuinte individual, facultativa e 
segurada especial) 

Sem carência Salário-maternidade (para a empregada, doméstica e avulsa) 

Sem carência 
Salário-família, auxílio-acidente, pensão por morte e auxílio-
reclusão. 

Sem carência Habilitação e reabilitação profissional e serviço social. 

 

                                                      
42 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 310. 
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Conforme será melhor analisado quando do estudo pormenorizado da 

aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, é possível que, em determinadas 

situações, referidos benefícios também dispensarão os 12 meses de carência. 

Uma última observação se faz necessária quanto aos períodos de 

carência e que está regulada no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91, a 

saber: 

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. 

 

Novamente o exemplo é o meio apropriado à melhor compreensão da lei, 

senão vejamos: consideremos a hipótese de Pedro (empregado) que tenha 

vertido 80 contribuições para o sistema. Deixou de contribuir no ano de 2010 e 

retomou suas contribuições, como empregado, em março de 2015. Em maio de 

2015 referido empregado contraiu dengue e necessita 30 dias afastamento. Será 

devido o auxílio-doença? A resposta é negativa, uma vez que, a partir da nova 

filiação à Previdência, Pedro deve contribuir por, no mínimo, 4 (quatro) meses, 

pois este número equivale a 1/3 de 12 contribuições que é a carência do benefício 

requerido. 

 

2.3.2.4 Salário-de-benefício 

O salário-de-benefício corresponde ao valor que será utilizado para o 

cálculo da renda mensal da maior parte dos benefícios previdenciários, por meio 

da aplicação de percentuais, a depender do benefício. 

Quando da feitura do cálculo dos benefícios, a Previdência levará em 

conta o salário-de-benefício, o qual sofreu inúmeras mudanças com o passar do 

tempo.  

Mantendo-nos em conformidade com o propósito do presente estudo, não 

se fará aqui uma minudente análise de todas as possíveis teses que permeiam o 

estudo do salário-de-benefício. 
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A partir disso, cumpre referir que o texto original do art. 202 da CF/88 

dispunha que o cálculo da aposentadoria seria feito com base na média dos 36 

(trinta e seis últimos) salários-de-contribuição.  

Nesta mesma linha era o texto primitivo do art. 29 do PBPS, o qual previa 

que o salário-de-benefício seria a média aritmética simples de todos os últimos 

salário-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento 

da atividade ou data de entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e 

seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. 

A nosso ver, Ivan Kertzman43 ressalta com acerto que esta forma de 

cálculo era desprovida de razoabilidade financeira e afrontava, fortemente, a 

“saúde” da Previdência Social, colocando em risco a continuidade do sistema de 

proteção social. Os segurados costumavam, nesta época, aumentar as suas 

contribuições, sempre que possível, apenas nos três últimos anos, para alcançar 

benefícios mais elevados. 

A partir da edição da Lei nº 9.876/99 que alterou o art. 29 do PBPS, o 

salário-de-benefício consiste: 

I - para a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, na média 
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 
a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo 
fator previdenciário44; 

II - para a aposentadoria por invalidez, especial, auxílio-doença45 e 
auxílio-acidente, na média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 
contributivo.  

 

A Emenda Constitucional nº 20/98 igualmente revoga o texto anterior do 

art. 202 que previa que a média seria feita com base nos últimos 36 meses. 

                                                      
43 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 346. 
44 Conforme será melhor analisado quando tratarmos das aposentadorias, o fator previdenciário 
incidirá obrigatoriamente apenas na aposentadoria por tempo de contribuição, ao passo que na 
aposentadoria por idade somente será aplicado se for para beneficiar o segurado. 
45 A Lei nº 13.135/2015, oriunda da conversão da MP 664/2014 alterou o cálculo do auxílio-
doença, dispondo que referido benefício não pode ultrapassar média aritmética simples dos 
últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não 
alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição 
existentes. 
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De outro lado, referida emenda acrescentou o § 3º ao novel art. 202, 

assegurando que todos os salários-de-contribuição considerados para o cálculo 

de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei46.   

Importa salientar que o salário-maternidade e o salário-família não são 

calculados com base no salário-de-benefício (média), haja vista que possuem 

regras próprias, tal como será verificado quando da análise detalhada desses dois 

benefícios. 

A pensão por morte e o auxílio-reclusão levam em conta o salário-de-

benefício apenas indiretamente, haja vista que a renda mensal desses benefícios 

tomará por base o valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que 

teria direito se estivesse aposentado por invalidez no momento do óbito ou da 

reclusão. 

O § 2º do art. 29 da Lei nº 8.213/91 estabelece valores mínimo e máximo 

de salário-de-benefício. Assim sendo, o valor do salário-de-benefício não será 

inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-

contribuição na data de início do benefício47. 

A própria Constituição Federal estabelece em seu art. 201, § 2º que 

nenhum benefício que substitua o salário-de-contribuição ou o rendimento do 

trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

Outra regra importante está contida no § 11 do mesmo dispositivo, ao 

dispor que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.  

É dizer, quanto maior for a contribuição do segurado, tanto maior será o 

valor de seus benefícios, sempre observado o limite máximos de contribuição (R$ 

4.663,75 em 2015). 

Por fim, os percentuais a serem aplicados sobre os benefícios, após a 

apuração da média (salário-de-benefício) serão: a) 100% para as aposentadorias 

                                                      
46 Art. 29-B – Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão 
corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
47 O valor do limite máximo é de R$ 4.663,75 e o valor do salário mínimo é de R$ 788,00 (para o 

ano de 2015), ambos instituídos pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 9 de janeiro de 
2015. 
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por tempo de contribuição, por invalidez e especial; b) 91% para o auxílio-doença; 

c) 50% para o auxílio-acidente e d) 70% acrescido de 1% a cada grupo de 12 

(doze) contribuições mensais para a aposentadoria por idade, até o limite de 30%. 

 

2.4 Financiamento do Sistema de Previdência 

Tendo em vista que o sistema de Previdência assume caráter 

notadamente securitário, o estudo do financiamento desse sistema assume papel 

de destaque, daí porque o Direito Previdenciário ser analisado sob dois aspectos 

principais: a) regras gerais relacionadas aos benefícios (Lei nº 8.213/91) e b) 

regras de custeio (Lei nº 8.212/91). 

O art. 195 da Carta da República dispõe que a Seguridade Social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  

b) a receita ou o faturamento;  

c) o lucro;  

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201; 

 

Tendo em vista que a Previdência Social é parte integrante da Seguridade 

Social, é certo que, quando a Constituição se refere ao financiamento dessa 

última, àquela (Previdência) está automaticamente contemplada. 

O texto constitucional é claro ao afirmar que toda a sociedade é partícipe 

do financiamento do sistema, seja de forma direta ou indireta. O financiamento 

direto ocorre, por exemplo, quando, tanto empregado quanto empregador 

recolhem suas contribuições para o sistema. Indiretamente, quando toda a 

sociedade recolhe tributos e parte desses tributos são destinados ao sistema. 



45 

Em análise sistêmica dos dispositivos constitucionais que versam sobre a 

Seguridade e sua forma de financiamento, Kiyoshi Harada esclarece que 

Da conjugação dos arts. 194 e 195 da CF conclui-se que o fato 
gerador das contribuições para a seguridade social consiste na 
atuação estatal voltada para assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência. Elas são devidas 
independentemente de utilização efetiva ou potencial dos 
respectivos serviços pelo contribuinte, porque no dizer da doutrina 
as contribuições destinadas à seguridade social são fundadas no 
princípio da solidariedade. Esse princípio foi invocado pelo STF no 
julgamento da ADI que impugnava o art. 4º da EC nº 41/2003 que 
possibilitava a instituição e cobrança da contribuição social dos 

inativos e pensionistas, sem qualquer benefício específico4849. 

 

Tal como sublinhado acima, as principais regras de custeio estão 

disciplinadas em âmbito infraconstitucional na Lei nº 8.212/91. 

 

2.4.1 Salário-de-Contribuição (contribuições previdenciárias) 

Importa esclarecer desde logo que salário-de-contribuição e salário-de-

benefício são conceitos distintos, embora, no mais das vezes, exigem análise 

conjunta. 

Tendo em vista que o trabalhador, tanto quanto o empregador, deve 

recolher suas respectivas contribuições previdenciárias, o salário-de-contribuição 

corresponde ao montante (valor) que servirá de base de cálculo daquela 

contribuição. 

Com a clareza que lhes é peculiar, Castro e Lazzari afirmam que  

O salário-de-contribuição é o valor que serve de base de cálculo 
para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias 
dos segurados, à exceção do segurado especial. É um dos 
elementos de cálculo da contribuição previdenciária; é a medida 
do valor com a qual, aplicando-se a alíquota de contribuição, 
obtém-se o montante da contribuição dos segurados empregados, 
incluindo os domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes 

individuais e, por extensão, os segurados facultativos50. 

                                                      
48 HARADA, Kiyoshi. Contribuições sociais: doutrina e prática. São Paulo: Atlas, 2015, p. 73. 
49 Trata-se da ADI nº 3105, Relatora Min. Ellen Gracie/ Acórdão Min. Cesar Peluso, DJ de 
18.2.2005. 
50 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 241. 
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Acima já nos manifestamos no sentido de que, por expressa disposição 

constitucional (§ 3º do art. 201), todos os salários-de-contribuição considerados 

para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Trata-

se de regra de suma relevância para o segurado, a fim de que possa ter benefício 

de maior valor, na medida em que os efeitos nefastos da inflação poderiam 

corroer seu poder aquisitivo com o passar do tempo. 

Considerando o objeto de estudo deste trabalho, interessa-nos investigar 

o que se entende por salário-de-contribuição para o segurado empregado.  

A definição de salário-de-contribuição para o empregado consta do inciso 

I do art. 28 da Lei nº 8.212/91, o qual merece transcrição literal pela relevância 

que assume: 

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração 
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade 
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja 
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a 
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste 
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos 
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho ou sentença normativa; 

(...) 

 

O empregado que tiver dois ou mais empregos concomitantes, estará 

obrigado a contribuir relativamente a cada um deles, sempre observando os 

limites mínimo e máximo de contribuição. 

A contribuição previdenciária do empregado será descontada pelo 

empregador, o qual assume o papel de responsável tributário, sem perder de vista 

o fato de que as contribuições para a Previdência são espécie do gênero tributo. 

O desconto da contribuição do trabalhador e o não repasse pelo 

empregador importa crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do 

Código Penal). Do mesmo modo, o empregador que não incluir em folha todas as 

parcelas salariais do empregado integrantes do salário-de-contribuição (p.ex. 

salário “por fora”), estará cometendo crime de sonegação de contribuição 

previdenciária (art. 337-A do Código Penal). 
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Questão controvertida diz respeito aos casos em que o empregador não 

descontou a contribuição do empregado ou mesmo quando as descontou em 

desacordo com a legislação de regência. Quem deve ficar responsável pelo 

adimplemento dessas contribuições em eventual reclamação trabalhista quando o 

empregado tem direito a verbas de natureza salarial? 

A respeito do tema em análise, em maio/2008 o TST editou a OJ-SDI1-

363, a qual possui a seguinte redação: 

OJ-SDI1-363 - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. 
CONDENA-ÇÃO DO EMPREGADOR EM RAZÃO DO 
INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 
RESPONSABILIDADE DO EMPRE-GADO PELO PAGAMENTO. 
ABRANGÊNCIA (DJ 20, 21 E 23.05.2008) A responsabilidade 
pelo recolhimento das contribuições social e fiscal, resultante de 
condenação judicial referente a verbas remuneratórias, é do 
empregador e incide sobre o total da condenação. Contudo, a 
culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas 
remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado 
pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição 
previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. (grifamos) 

 

Acreditamos não ser adequada a orientação do TST sobre a matéria, uma 

vez que há norma legal em sentido contrário. O § 5º do art. 33 da Lei nº 8.212/91 

é expresso no sentido de que: 

§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente 
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente 
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão 
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável 
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em 
desacordo com o disposto nesta Lei. (grifamos) 

 

Nesta linha de ideias, perfilhamos nosso entendimento com Ivani Contini 

Bramante quando essa assevera que: 

A empresa fica diretamente responsável pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias, referentes ao período em que 
reconhecido o labor, uma vez que se omitiu quanto ao devido 
registro em CTPS e oportuna arrecadação (artigo 121, II CTN, e 

artigos. 30, I, e 33, parágrafo 5º, da Lei 8212/91)51. 

                                                      
51 BRAMANTE, Ivani Contini. Reconhecimento de vínculo empregatício e obrigações 

previdenciárias. in CLT Dinâmica – Doutrina - Disponível em: 
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Prosseguindo na análise do tema objeto desse tópico, assim como ocorre 

com o salário-de-benefício, aqui também há limites mínimo e máximo de salário-

de-contribuição. Ou seja, o empregado estará obrigado a contribuir sobre um 

limite mínimo, mas não estará obrigado a contribuir em valor superior ao limite 

máximo (teto previdenciário). 

O limite mínimo do salário-de-contribuição do empregado corresponde ao 

piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário 

mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o 

tempo de trabalho efetivo durante o mês (§ 3º do art. 28 do Plano de Custeio). 

Conforme visto acima, aqui também o limite máximo do salário-de-

contribuição é de R$ 4.663,75 (para o ano de 2015). Não mais subsiste antigas 

regras que limitavam o salário-de-contribuição a determinada quantidade de 

salários mínimos (5, 10 e 20 salários mínimos). Atualmente o teto do Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS tem um valor específico, não mais sendo 

mensurado em número de salários mínimos. 

Interessante pontuar que tais limites não se aplicam em relação às 

contribuições do empregador, exceto o empregador doméstico.  

Estamos a dizer que, caso determinado empregado tenha um salário-de-

contribuição equivalente a 10 mil reais, a contribuição previdenciária do obreiro 

tomará por base o teto do RGPS (R$ 4.663,75), ao passo que a contribuição do 

empregador incidirá sobre os 10 mil, haja vista que a quota patronal incide sobre 

o total da folha de salários (art. 195, I, “a” da CF/88). 

O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-

contribuição, exceto para o cálculo de benefício. Tal regra implica dizer que o 

empregado verterá contribuições para o sistema durante os 12 meses do ano, 

acrescida de mais uma relativa ao 13º terceiro salário, totalizando 13 

contribuições no ano. Entretanto, quando do cálculo do salário-de-benefício 

(média dos 80% maiores), aquela contribuição relativa ao 13º salário não será 

levada em conta. 

                                                                                                                                                                 
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Doutrina/ICB_09_11_07_01.html, Acesso em 
10.3.2015. 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Doutrina/ICB_09_11_07_01.html
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Como regra, os benefícios previdenciários não integram o salário-de-

contribuição, ou seja, sobre o valor do benefício que o empregado estiver 

recebendo, não haverá incidência de contribuição previdenciária, exceto quanto 

ao salário-maternidade. 

Aliás, é bom que se diga que o salário-maternidade da segurada 

empregada e da trabalhadora avulsa é o único benefício da Previdência que pode 

superar o teto do RGPS, estando limitado apenas ao subsidio mensal dos 

Ministros do STF, na forma do que dispõe o art. 248 da CF/88, com redação dada 

pela EC 20/9852. 

A contribuição do empregado é calculada mediante a aplicação da 

correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-

contribuição mensal, de acordo com a seguinte tabela: 

Salário-de-contribuição (R$) 
Alíquota para fins de 

recolhimento ao INSS (%) 

Até 1.399,12 8,00 

de 1.399,13 até 2.331,88 9,00 

de 2.331,89 até 4.663,75 11,00 

 

Referida tabela consta do Anexo II da Portaria Interministerial MPS/MF nº 

13, de 09 de janeiro de 2015 - DOU de 12/01/2015. Os valores valem a partir de 

1º de janeiro de 2015, tendo sido reajustados em 6,23% (seis inteiros e vinte e 

três décimos por cento). 

Exemplo de aplicação da tabela: Carlos recebeu salário do seu 

empregador no importe de R$ 2.600,00. O valor da contribuição previdenciária a 

ser descontada do empregado será de R$ 234,00 (9% de 2.600,00). Nesse 

mesmo exemplo, caso o valor do salário de Carlos for de R$ 6.500,00, sua 

contribuição previdenciária será calculada sobre o teto do RGPS, perfazendo o 

importe de R$ 513,01 (11% de 4.663,75)53. 

                                                      
52 Acerca do valor do salário-maternidade, remetemos o ilustre leitor ao item 3.2.3.2.5, no qual 
fazemos uma análise mais detalhada das regras aplicáveis ao benefício. 
53 O valor de R$ 513,01 corresponde ao valor máximo de contribuição previdenciária a ser 
descontado de um segurado empregado, considerando a tabela vigente em 2015. 
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A contribuição previdenciária do empregador, em regra, corresponde a 

20% (vinte por cento) calculados sobre o total da folha de salários, sem limitação 

no teto do RGPS54. No exemplo, a quota previdenciária do empregador será de 

R$ 1.300,00 (20% de 6.500,00), considerando que nesta empresa só tenha o 

empregado Carlos. 

Adicionalmente, a empresa também deverá recolher a alíquota de 1%, 2% 

ou 3% a título de Seguro Acidente de Trabalho (SAT), em razão do grau de 

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho. Esses percentuais são calculados sobre o total das remunerações 

pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês em relação ao segurado 

empregado e trabalhadores avulsos. 

 

2.4.2 Parcelas não integrantes do salário-de-contribuição 

As parcelas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição estão 

disciplinas na Lei nº 8.212/91 e no Decreto nº 3.048/99. 

Não sendo objetivo deste estudo a análise pormenorizada das parcelas 

que integram ou não o salário-de-contribuição, nos limitaremos a listar o rol de 

parcelas que não integram o salário-de-contribuição, conforme dispõe o § 9º do 

art. 28 do PCSS: 

a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, 
salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97). 

b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo 
aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973; 

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; 

d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e 
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor 
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o 
art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

e) as importâncias:  

                                                      
54 Em se tratando de bancos em geral o percentual será acrescido de 2,5%, totalizando 22,5%, 
conforme § 1º do art. 22 do PCSS. 
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1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias;   

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de 
outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; 

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da 
CLT; 

4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 
5.889, de 8 de junho de 1973; 

5. recebidas a título de incentivo à demissão; 

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 
144 da CLT;  

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 
expressamente desvinculados do salário; 

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;  

9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 
7.238, de 29 de outubro de 1984;  

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da 
legislação própria; 

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente 
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, 
na forma do art. 470 da CLT;  

h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% 
(cinquenta por cento) da remuneração mensal; 

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação 
educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 
6.494, de 7 de dezembro de 1977; 

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando 
paga ou creditada de acordo com lei específica; 

l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa 
de Assistência ao Servidor Público-PASEP;  

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e 
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para 
trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro 
de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento 
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho;  

n) a importância paga ao empregado a título de complementação 
ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à 
totalidade dos empregados da empresa;  

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da 
agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 
1º de dezembro de 1965;  

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa 
jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto 
ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus 
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empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 
468 da CLT;  

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou 
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive 
o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos 
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, 
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e 
dirigentes da empresa; 

r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do 
trabalho para prestação dos respectivos serviços;  

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do 
empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a 
legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de 
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; 

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que 
vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, 
desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à 
educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:  

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e  

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, 
considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) 
da remuneração do segurado a que se destina ou o valor 
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal 
do salário-de-contribuição, o que for maior; 

u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem 
garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de acordo 
com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;  

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos 
autorais;  

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT.  

y) o valor correspondente ao vale-cultura. 

 

Para um estudo aprofundado sobre o tema em questão, sugerimos a 

consulta das obras de Direito Previdenciário indicadas ao final deste estudo nas 

referências bibliográficas55. 

 

                                                      
55 Em especial, ver: KERTZMAN, Ivan e CYRINO, Sinésio. Salário-de-contribuição. 2 ed. rev. ampl 
e atual. Salvador: Juspodivm, 2010. 
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2.4.2.1 Aviso prévio, 1/3 de férias e 15 primeiros dias de afastamento 

Algumas parcelas pagas ao empregado geram certa dúvida quanto à sua 

integração (ou não) no salário de contribuição. Doutrina e jurisprudência 

controvertem acerca das seguintes parcelas: aviso prévio indenizado, os 15 dias 

que antecedem o auxílio-doença, bem como o valor relativo ao terço 

constitucional de férias. 

Ocorre que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que tais verbas não devem compor o salário-de-contribuição. Tal 

entendimento pode ser verificado a partir da leitura de trechos da ementa do 

REsp nº 1.230.957/RS de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques de 

18/03/2014, in verbis: 

(...) 1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao 
adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência 
de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal 
(art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 
9.528/97). 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). A Primeira 
Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando 
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, 
adotou a seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas que 
compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido 
de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias também 
de empregados celetistas contratados por empresas privadas" .  

(...) 2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura 
legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias 
pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços 
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não 
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT 
estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua 
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida 
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, 
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes 
ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período 
no seu tempo de serviço (art. 487, § 1º, da CLT). Desse modo, o 
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, 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 Federal 
(atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não 
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório 
pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, 
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mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é 
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não 
presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. 
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" (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza 
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na 
doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri 
Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2ª 
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; 
REsp 1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 
1º.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 
1.218.883/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 
22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2ª Turma, Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.  

2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o 
auxílio-doença. No que se refere ao segurado empregado, 
durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento 
da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador 
efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 
8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante 
nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a 
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo 
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a 
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é 
prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das 
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido 
de que sobre 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. Nesse sentido: AgRg no REsp 
1.100.424/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1ª 
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1ª 
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.  

(...) 

 

A não integração ao salário-de-contribuição das parcelas acima referidas 

implica dizer que não haverá contribuição do empregado – logo, não será 

desconta a contribuição previdenciária sobre tais rubricas – como também o 

empregador não está obrigado a recolher a sua quota parte sobre os valores 

pagos a título de aviso prévio indenizado, 15 dias que antecedem o auxílio 

doença e quanto ao terço constitucional de férias. 
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3. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS NO CONTRATO DE TRABALHO 

3.1 Benefícios previdenciários – noções gerais 

A Previdência Social concede aos segurados e dependentes uma gama 

ampla e diversificada de prestações previdenciárias, as quais são representadas 

por benefícios e serviços56. 

Em sua maioria, os benefícios previdenciários estão catalogados no art. 18 

da Lei nº 8.213/91, popularmente conhecida como Plano de Benefícios da 

Previdência Social (PBPS) e no art. 25 do seu decreto regulamentador – Decreto 

3.048/99, conhecido como Regulamento da Previdência Social (RPS). Pedimos 

venia ao leitor para fazer a transcrição do art. 18, eis que apresenta um rol de 

benefícios, os quais serão objeto de análise nas linhas que se seguem. In verbis: 

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as 
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos 
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de contribuição;  
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-acidente; 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão; 
III - quanto ao segurado e dependente: 
a) serviço social; 
b) reabilitação profissional. (grifamos) 

 

 

Sem adentrar nos pormenores de cada um dos benefícios e seus reflexos 

no contrato de trabalho neste momento57, cabe tecermos algumas considerações 

gerais acerca deste “cardápio” de prestações (benefícios e serviços). 

                                                      
56 São serviços da Previdência Social o serviço social e a reabilitação profissional, os quais estão 

previstos nos arts. 88 e 89 respectivamente da Lei 8.213/91. O presente estudo não irá cuidar dos 
serviços da previdência, de modo que sugerimos a leitura do tema em manuais de Direito 
Previdenciário, cuja referência consta do final desta obra. 
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A redação original do art. 18, III, “c” fazia referência à aposentadoria por 

tempo de serviço, tendo sido revogado pela Lei Complementar nº 123/2006, 

passando a figurar sob o epíteto de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Em verdade, é possível observar que a expressão tempo de serviço não 

mais é compatível o novo regime de aposentadoria instituída pela EC 20/98, na 

medida em que também é possível a participação do regime de Previdência, de 

pessoa que não tem vínculo empregatício, ou seja, estamos a falar dos segurados 

facultativos58, os quais não exercem atividade remunerada (vínculo empregatício), 

entretanto, podem contribuir para o sistema de Previdência de forma voluntária, 

daí porque serem chamados de facultativos. 

Atualmente, o benefício é chamado de aposentadoria por tempo de 

contribuição59, haja vista que o sistema de Previdência é de caráter contributivo 

(art. 201, caput da CF/88), tendo optado o legislador constituinte reformador por 

ressaltar esse aspecto contributivo do sistema. 

Tal como se percebe da leitura do art. 18, a legislação previdenciária criou 

prestações enquanto gênero, sendo possível extrair duas espécies, a saber: os 

benefícios (incisos I e II) e os serviços (inciso III).  

Os benefícios são valores pagos em dinheiro aos segurados e 

dependentes, ao passo que os serviços são prestações imateriais postas à 

disposição dos beneficiários60. Tal distinção se faz necessária, a fim de 

compreender o princípio constitucional estampado no inciso IV do art. 194 da 

CF/88, segundo o qual é assegurada a irredutibilidade do valor dos benefícios61, 

ou seja, o que não pode ter seu valor reduzido é o benefício, haja vista que os 

serviços não são pagos em dinheiro aos beneficiários. 

                                                                                                                                                                 
57 A análise dos benefícios em espécie e suas repercussões no contrato de trabalho será feita a 
partir dos itens subsequentes. 
58 Os segurados facultativos estão regulados no art. 13 do PBPS e no art. 16 do RPS. 
59 Referida aposentadoria está regulada nos arts. 52 a 56 do PBPS, os quais ainda fazem 
referência à nomenclatura antiga (aposentadoria por tempo de serviço). 
60 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 500. 
61 Controverte a doutrina se tal princípio constitucional objetiva a proteção do valor real ou nominal 

dos benefícios. O valor real tem relação com o poder aquisitivo, ou seja, seu poder de compra que 
pode ser corroído pela inflação. Já o valor nominal está relacionado a expressão numérica. O STF 
entendeu se tratar da irredutibilidade do valor nominal (RE 263.252/PR). É certo que a CF/88 
também assegurou o reajuste dos benefícios previdenciários, a fim de preservar-lhes em caráter 
permanente o valor real dos benefícios (art. 201, § 4º). 
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Em relação ao princípio da irredutibilidade, há um ponto de conexão com o 

Direito do Trabalho, uma vez que vigora neste ramo especializado a 

irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CF/88 e art. 468 da CLT). 

Retomando a análise do art. 18 retro, é possível verificar que o texto 

normativo em apreço destinou algumas prestações (benefícios) exclusivamente 

aos segurados (inciso I); em seguida àqueles cujos destinatários são os 

dependentes do segurado (inciso II) e, finalmente, as prestações (serviços) 

destinadas a ambas categorias (segurados e dependentes – inciso III). 

Conforme já adiantado anteriormente, no presente estudo não serão 

analisados os serviços da Previdência. Também não será abordada a pensão por 

morte, haja vista que esta não repercute no contrato de trabalho, na medida em 

que o titular do benefício é justamente o dependente do segurado.  

É dizer, o fato gerador do benefício é a morte do instituidor da pensão 

(segurado/empregado), tendo como consequência prática a extinção do contrato 

de trabalho, não havendo razão para tecer considerações acerca deste 

benefício62. 

Acima afirmamos que “a maioria dos benefícios” está tratada no PBPS e no 

seu regulamento (RPS), o que implica dizer que há benefícios previdenciários não 

elencados nesses diplomas legais, uma vez que estão regulados em leis 

específicas. 

São benefícios63 da Previdência contidos em legislação própria: 

Aposentadoria do ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, Aposentadoria ou Pensão 

excepcional do anistiado político, Pensão especial vitalícia para as vítimas da 

Talidomida, Pensão mensal vitalícia dos seringueiros, Pensão mensal das vítimas 

da hemodiálise de Caruaru, Pensão mensal das vítimas da Hanseníase, Auxílio 

especial mensal dos campeões mundiais de futebol de 1958, 1962 e 1970. 

                                                      
62 Novamente remetemos o leitor aos manuais de Direito Previdenciário que exploram o benefício 
da pensão por morte, com especial destaque para as mudanças propostas pelo Executivo Federal 
por meio da Lei 13.135 de 17 de junho de 2015, a qual alterou algumas regras atinentes à pensão 
por morte e, por via reflexa, o auxílio-reclusão. Com isto também queremos advertir para o fato de 
que a análise deste benefício pressupõe a leitura de obras atualizadas, ou seja, textos escritos a 
partir do ano de 2015. 
63 Tais benefícios igualmente não serão abordados, uma vez que refogem aos objetivos deste 
trabalho. 
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Por fim, oportuno esclarecer que diversos benefícios previdenciários já 

foram extintos, razão pela qual não serão aqui analisados, cabendo apenas fazer 

menção a eles: Auxílio-natalidade, Auxílio-funeral, Pecúlio, Abono de 

Permanência em Serviço, Renda Mensal Vitalícia e Auxílio-suplementar. 

A seguir passaremos a tratar dos benefícios previdenciários que 

repercutem diretamente no contrato de trabalho, a fim de fornecer ao estudioso do 

Direito do Trabalho uma visão interdisciplinar deste ramo especializado da 

Ciência Jurídica, sobretudo pelo fato de que os benefícios previdenciários afetam 

sobremaneira o contrato de trabalho. 

 

3.1.1 Aposentadorias 

Conforme análise do art. 18 da Lei 8.213/91, há quatro aposentadorias 

concedidas pela Previdência Social; a) aposentadoria por invalidez; b) 

aposentadoria por tempo de contribuição; c) aposentadoria por idade e d) 

aposentadoria especial64. Há também a aposentadoria da pessoa com deficiência, 

instituída pela Lei Complementar nº 142 de 8/5/2013, que regulamenta a parte 

final do § 1º do art. 201 da Constituição Federal. 

A doutrina65 costuma dividir as aposentadorias em voluntárias e 

compulsórias. As voluntárias dependem da vontade do segurado em requerer o 

benefício, como a aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, 

especial. As compulsórias ocorrem no serviço público, quando o servidor tem 70 e 

é obrigado a se aposentar. 

Outra classificação possível relativamente aos benefícios previdenciários, 

em especial no que tange às aposentadorias, é que há benefícios programados e 

não programados. As aposentadorias por tempo de contribuição, idade e especial 

estão na primeira categoria (programadas), ao passo que a aposentadoria por 

invalidez se amolda à categoria de benefício não programado. 

                                                      
64 Em momento oportuno serão apresentadas duas espécies de aposentadoria especial sendo 
uma delas decorrente da exposição do trabalhador à agentes nocivos à saúde e, a mais recente, 
disciplinada pela Lei Complementar nº 142/2013, destinada aos trabalhadores com deficiência. 
65 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 331. 
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Essa classificação se justifica quando da análise dos períodos de 

carência, conforme estudado anteriormente, daí porque as aposentadorias 

programadas exigirem o máximo de carência previsto na legislação, 

correspondente a 180 contribuições mensais, enquanto a aposentadoria por 

invalidez (benefício não programado), exigir, como regra, 12 contribuições 

mensais, ou mesmo dispensar a carência. 

A exemplo do que ocorre com a maioria dos benefícios da Previdência, as 

aposentadorias objetivam à substituição da renda do trabalhador (empregado), 

razão pela qual não poderão ter valor mensal inferior ao salário mínimo66, por 

força do que estabelece o art. 201, § 2º da CF/88. 

Por outro lado, o art. 33 do PBPS também veda a concessão de 

benefícios em valor superior ao limite máximo do salário-de-contribuição67 (teto do 

RGPS), salvo quanto ao salário-maternidade da empregada e da avulsa, bem 

como em relação à aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 

cento)68. 

Antes mesmo de ingressamos na análise das aposentadorias e seus 

reflexos no contrato de trabalho, oportuno antecipar que nenhuma aposentadoria 

extingue o contrato de trabalho, nem mesmo a aposentadoria por invalidez, 

conforme será visto adiante.  

Isto significa dizer que o empregado que se aposentar pode continuar 

trabalhando, seja na mesma empresa ou para outro empregador. Já houve tempo 

em que a aposentadoria era causa de extinção de contrato de trabalho, nos 

termos do que dispõe a literalidade do art. 453 da CLT, a saber:  

Art. 453 - No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, 
serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que 
tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido 

                                                      
66 Apenas o salário-família e o auxílio-acidente podem ter valor inferior ao salário mínimo, haja 
vista que não têm por objetivo substituir o rendimento do trabalho, senão ao contrário, ambos 
serão somados ao salário do empregado. 
67 O valor do limite máximo do salário-de-contribuição para o ano de 2015 é de R$ 4.663,75, 
instituído pela Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 9 de janeiro de 2015. Referido valor é 
reajustado todos os anos, de maneira que deve ser verificado caso a caso em relação ao ano a 
que se refere. 
68 Em momento oportuno será demonstrado que o salário-maternidade igualmente não está sujeito 
ao teto do RGPS, quando se tratar de segurada empregada (art. 248 da CF/88). 
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despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se 
aposentado espontaneamente.  

 § 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas 
públicas e sociedades de economia mista é permitida sua 
readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 
37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de 
concurso público.  

§ 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a 
empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do 
vínculo empregatício. (grifamos) 

 

Ao analisar duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 1.770-4 e 

ADI 1.721-3 – o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional os dois 

parágrafos do art. 453 da CLT, sustentando, dentre outros motivos, que a 

Constituição de 1988 não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de 

rompimento automático do contrato de trabalho em desfavor do trabalhador. 

Nesse sentido, Valentin Carrion69 já chamava atenção no sentido de que 

não há extinção do contrato de trabalho com a aposentadoria; portanto, não existe 

a readmissão, o contrato continua sem qualquer modificação; temos um único 

contrato, assim, TST – SDI-1-OJ 361. 

Passaremos à análise das aposentadorias previdenciárias e seus reflexos 

no contrato de trabalho. 

 

3.1.1.1 Aposentadoria por invalidez 

Em seus comentários à Lei 8.213/91, Wladimir Novais Martinez esclarece 

que 

Juntamente com o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez é 
benefício de pagamento continuado, de risco imprevisível, devido 
à incapacidade presente para o labor. É deferida, sobretudo, se o 
segurado está impossibilitado de trabalhar e insuscetível de 
reabilitar-se para a atividade garantidora da subsistência. Trata-se 
de prestação provisória com nítida tendência à definitividade, 

                                                      
69 CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 36. ed. atual. por 
Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 341. 
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geralmente concedida após a cessação do auxílio-doença (PBPS, 

caput do art. 43) 70. 

 

Sendo espécie de benefício de prestação continuada, 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 insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição 

(art. 42 do PBPS).  

Tal como destacado por Martinez, estamos diante de benefício 

temporário, ou seja, será pago enquanto o segurado (empregado71) permanecer 

na condição de incapaz e insuscetível de reabilitação. 

A contingência (risco social) a ser tutelado pela Previdência é a invalidez, 

a qual está prevista no art. 201, I da CF/88, tendo sido regulada nos arts. 42 a 47 

da Lei 8.213/91 e arts. 43 a 50 do Decreto 3.048/99. 

Referido benefício depende de perícia médica a cargo do INSS, na forma 

do § 1º do art. 42 do PBPS, in verbis: 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 
verificação da condição de incapacidade, mediante exame 
médico-pericial a cargo da previdência social, podendo o 
segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de 
sua confiança. 

 

Além da necessidade de perícia médica para conceder o benefício, o 

empregado está obrigado, 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. 

                                                      
70 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social. Plano de 
benefícios: Lei n. 8.213/91. 7. ed. São Paulo: LTr, 2006. Tomo 2, p. 283. 
71 Ao se referir aos benefícios previdenciários, tal como ocorre com a aposentadoria por invalidez, 
a legislação faz referência aos “segurados” em geral. Contudo, tendo em vista o objetivo deste 
estudo, limitar-nos-emos a utilizar a expressão “empregado”, ainda que ali estejam subentendidos 
outros segurados da previdência. 
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Aposentados por invalidez que completarem 60 anos de idade, estão 

isentos da realização do exame acima referido, por força da Lei 13.063 de 

30/12/2014, que alterou o art. 101 do PBPS. 

A mesma lei acima mencionada dispõe que a isenção na realização de 

exame não se aplica quando este tiver as seguintes finalidades: 

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra 
pessoa para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45; 

 II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante 
solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto; 

 III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, 
conforme dispõe o art. 110.” 

 

A concessão de aposentadoria por invalidez, inclusive mediante 

transformação de auxílio-doença, está condicionada ao afastamento de todas as 

atividades, de modo que o empregado não poderá continuar trabalhando, ainda 

que exerça atividades concomitantes, seja como empregado ou mesmo como 

contribuinte individual (autônomo). 

Ao se fazer uma interpretação sistemática, não é difícil perceber que, em 

caso do exercício de atividades concomitantes (ex.: empregado e contribuinte 

individual), caso o trabalhador ficar incapacitado para apenas uma das atividades, 

deverá receber auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, pois, conforme 

visto, esta última pressupõe o afastamento de todas as atividades. 

Nesses casos, a perícia médica deve ser conhecedora de todas as 

atividades desenvolvidas e, mesmo que o trabalhador se incapacitar 

definitivamente para uma das atividades, deverá o auxílio-doença ser mantido 

indefinidamente, não cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez, 

enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades (art. 74 do 

RPS). 

É comum de o empregado se aposentar por invalidez e após algum 

tempo passar a desempenhar algumas atividades de maneira informal, a fim de 

complementar sua renda. Este procedimento é ilegal e acarreta o cancelamento 

do benefício. 
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Entretanto, atento às situações de extrema necessidade, dadas as 

condições sociais a que vivem as pessoas nas mais diversas regiões deste 

imenso país, o judiciário tem se mostrado sensível às situações nas quais o 

trabalhador tenha exercido alguma atividade, de forma eventual, mesmo que 

incapacitado e/ou esteja aposentado por invalidez. O julgado abaixo ilustra bem 

esse quadro de necessidade social: 

 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA/APOSENTADORIA PORINVALIDEZ. TRABALHO 
EXERCIDO NO PERÍODO EM QUE RECONHECIDO 
INCAPACIDADELABORAL PELA PERÍCIA MÉDICA. DIREITO 
AO BENEFÍCIO DESDE O INCORRETOCANCELAMENTO PELO 
INSS. 1. O trabalho exercido pelo segurado no período em que 
estava incapaz decorre da necessidade de sobrevivência, com 
inegável sacrifício da saúde do obreiro e possibilidade de 
agravamento do estado mórbido. 2. O benefício por incapacidade 
deve ser concedido desde o indevido cancelamento, sob pena de 
o Judiciário recompensar a falta de eficiência do INSS na hipótese 
dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado 
erroneamente pela perícia médica da Autarquia. 3. Incidente 
conhecido e improvido. (TNU - PEDILEF: 200650500062090/ES, 
Relator: Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e 
Silva, Data de Julgamento: 06/09/2011, Data de Publicação: DOU 
25/11/2011) 

 

Caso o aposentado por invalidez se julgar apto a retornar à atividade 

deverá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial (art. 47 do RPS) e, 

se a perícia médica do INSS concluir pela recuperação da capacidade laborativa, 

a aposentadoria será cancelada, ocasião em que o empregado poderá ter direito 

ao recebimento de uma mensalidade de recuperação que será adiante analisada.  

Quando do afastamento do empregado de suas atividades laborativas, ao 

se dirigir ao INSS, é comum que primeiro seja concedido o benefício de auxílio-

doença, na expectativa de que o empregado se recupere das lesões, para só 

após algum tempo implementar a aposentadoria por invalidez, caso a perícia 
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médica concluir que o obreiro é irrecuperável para a sua função ou outra passível 

de readaptação72. 

Essa sistemática, em muitas situações, é prejudicial ao empregado, pois 

há casos nos quais é possível desde logo a verificação da incapacidade total e 

permanente, mesmo em curto período de tempo. Entretanto, normalmente a 

autarquia insiste conceder primeiro e/ou em manter o auxílio-doença, exigindo 

que o trabalhador se submeta a inúmeras e sucessivas perícias médicas, quando 

talvez já fosse o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. 

Conforme assinalado anteriormente, em que pese a aposentadoria por 

invalidez não ser definitiva, a concessão deste benefício é mais vantajosa ao 

empregado se comparada ao auxílio-doença, uma vez que o valor deste último é 

91% do salário-de-benefício, ao passo que o percentual da aposentadoria por 

invalidez é de 100%, ou seja, o empregado estará deixando de receber benefício 

em valor maior. 

Na forma da legislação de regência, em regra, para que o empregado 

faça jus ao benefício, deve estar incapaz para toda e qualquer atividade, porém, a 

jurisprudência tem atenuado este rigor, a fim de verificar a existência da chamada 

incapacidade social, levando-se em conta outros elementos, tais como: 

socioeconômicos, profissionais e culturais. 

Não raramente o laudo da perícia médica conclui pela incapacidade para 

o exercício da atividade habitual do empregado, porém, com possibilidade de 

readaptação para outras atividades. Nessa situação, em tese, não teria direito ao 

benefício. Contudo, é necessário que sejam levadas em conta as condições 

pessoais do empregado, tais como idade, grau de instrução, atividade braçal, ou 

ser este portador de alguma doença grave, as quais não necessariamente 

impedem o exercício de atividade laborativa. 

Nesta linha de argumentação, ao comentar a legislação previdenciária, 

Rocha e Baltazar Júnior observam que: 

As condições pessoais do segurado reclamam uma análise 
cuidadosa que não deve descuidar-se de sua idade, aptidões, 

                                                      
72 Daí porque o art. 42 do PBPS afirmar que será devida a aposentadoria por invalidez ao 
segurado, “estando ou não em gozo de auxílio-doença”, ou seja, a aposentadoria pode ou não ser 
precedida de auxílio-doença, conforme o caso. 
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grau de instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali 
para frente, bem como a diminuição do nível de renda que a nova 

profissão poderá acarretar73. 

 

Acima mencionamos que a jurisprudência tem caminhado em direção à 

análise das condições pessoais em que se encontra o empregado que pretende a 

concessão da aposentadoria por invalidez, tendo sido proferida decisão pelo STJ 

nos seguintes termos: 

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS 
ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE.  
1. Na análise da concessão da aposentadoria por invalidez, o 
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo 
considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais 
e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não 
de retorno ao trabalho. A invalidez laborativa não decorre de mero 
resultado de uma disfunção orgânica, mas da somatória das 
condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 
Precedentes. 
2. O Tribunal a quo admitiu estar comprovado que a ora agravada 
ficou incapacitada de modo permanente e definitivo para exercer 
suas atividades laborativas, não obstante o laudo pericial ter 
concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da 
Súmula 83/STJ. (...) (STJ, AgResp 2012/0133780-3, 2ª Turma, 
Rel. Min. Castro Meira, DJe 04.10.2012) (grifamos) 

 

A carência a ser cumprida pelo empregado é de 12 contribuições 

mensais. Não será exigida essa carência nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. Tal situação também 

se aplica nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de 

alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de 

acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado. (Art. 26, II da Lei 8.213, com redação dada pela Lei nº 

13.135/2015)74. 

                                                      
73 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios 
da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011, 
p. 189. 
74 Referida lista de doenças consta do art. 151, o qual passou a ter a seguinte redação a partir da 
Lei nº 13.135/2015: art. 151: Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do 
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A Medida Provisória nº 664 de 30/12/2014 havia alterado a redação do 

art. 26, II da Lei 8.213/91, suprimindo a exigência de que referida lista de doenças 

fosse revista a cada três anos, haja vista que na prática tal revisão não ocorria. 

Entretanto, por ocasião da conversão da MP 664 na Lei nº 13.135/2015, esta 

restabeleceu aquele prazo de 3 anos de atualização, tendo acrescentado, ainda, 

a esclerose múltipla dentre as doenças que dispensam carência. 

Conforme assinalado no ponto que tratamos dos períodos de carência, a 

lista de doenças acima referida é passível de críticas, haja vista que apresenta um 

rol reduzido de doenças, deixando de contemplar outras enfermidades igualmente 

graves e que também reclamariam a dispensa de carência, segundo este 

raciocínio, como é o caso de um empregado acometido de doença de chagas, 

febre amarela, dengue, entre outras. 

Duas observações acerca da dispensa da carência são necessárias. 

Primeiramente, é importante observar que no que tange ao acidente, não se trata 

apenas de acidente de trabalho, uma vez que a lei se refere a acidente de 

qualquer natureza ou causa75. 

À guisa de ilustração, imaginemos que determinada pessoa tenha sido 

contratada como empregado, com vínculo empregatício de apenas 2 meses de 

trabalho, sem nunca antes ter contribuído para a Previdência. Caso este 

empregado venha a sofrer um acidente de trânsito em passeio de final de semana 

com sua família, terá direito à aposentadoria por invalidez, acaso concluir a 

perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o 

trabalho76. 

Por razões óbvias, a doença ou lesão de que o empregado já era portador 

ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

                                                                                                                                                                 
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao 
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, 
hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), 
síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em 
conclusão da medicina especializada. 
75 Apenas para efeitos práticos, convém mencionar que ao conceder o benefício, o INSS distingue 
em aposentadoria por invalidez de acidente de trabalho (código B92) e apenas aposentadoria por 
invalidez – chamada de previdenciária (código B32). 
76 Tal advertência se faz necessária, na medida em que, equivocadamente, costuma-se pensar 
que a dispensa da carência somente ocorre caso o empregado venha a sofrer acidente de 
trabalho. 
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aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão, na forma preconizada no § 

2º do art. 42 do PBPS. 

É importante lembrar que o sistema de previdência se baseia em 

conceitos da ciência atuarial, amparado em técnicas de análise de riscos e 

expectativas, tal como ocorre em planos de seguro privado, a exemplo de um 

plano de saúde que certamente não irá conceder tratamentos caso o segurado 

que se filiou ao plano já portador da moléstia. 

Daí porque estar com razão Rocha e Baltazar Júnior77 ao afirmarem que 

se o segurado se filia já incapacitado, fica frustrada a ideia de seguro, de modo 

que a lei presume fraude. 

Contudo, outra será a situação do empregado que, apesar de se filiar à 

Previdência já portador de determinada doença, sem que esta tenha acarretado 

sua incapacidade laborativa. Ou seja, é necessário distinguir doença de 

incapacidade laborativa. É possível que o empregado seja portador de 

determinada doença (ex.: HIV, diabetes etc.), porém, esteja apto ao trabalho, até 

porque os avanços da medicina propiciam uma vida relativamente normal para 

determinadas doenças. 

Imaginemos um empregado que tenha se filiado aos 18 anos de idade à 

Previdência, começando a trabalhar com vínculo de emprego em determinada 

empresa, sendo portador do vírus HIV. Após longos anos de trabalho sem 

apresentar nenhum problema, este mesmo empregado passa a apresentar um 

quadro clínico que exige afastamento do trabalho, tornando-o, em certos casos, 

inválido.  

Estamos a falar de um empregado que se filiou à Previdência já portador 

de doença, porém, tal enfermidade não impedia o exercício de atividade 

laborativa, tanto que este trabalhador se ativou por longos anos, sempre 

contribuindo para o sistema.  

Ocorre que, com o passar do tempo, é possível que sobrevenha um 

agravamento ou mesmo progressão da doença que justifique a concessão do 

                                                      
77 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios 
da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011, 
p. 190. 
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benefício pretendido. Nesse caso, a aposentadoria por invalidez deverá ser 

concedida ao empregado. 

Em que pese seja jurisprudência minoritária, é possível colher julgados 

ainda mais sensíveis em se tratando de doenças graves e que podem gerar 

preconceito por parte da sociedade, como é o caso do portador do vírus HIV, de 

modo a deferir o benefício com a simples contaminação, eis que se trata de 

doença que acarreta exclusão social. 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 
RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE 
DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O 
TRABALHO. PORTADOR DE HIV. CONDIÇÕES PESSOAIS. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. 1. Superada a 
necessidade do requerimento administrativo, vez que se trata de 
restabelecimento de benefício. 2. Os requisitos indispensáveis 
para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; 
b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total 
e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 
3. Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 
restabelecimento de auxílio-doença gozado de 18.03.2008 a 
30.09.2008 - fl. 47. 4. A parte autora é portadora da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida, de acordo com os atestados e 
exames médicos juntados aos autos e nos termos do laudo 
pericial, que não constatou a incapacidade laboral. 5. A Lei 
7.670/1988 estendeu aos portadores da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS o benefício de auxílio-
doença independentemente do período de carência (art. 1º). 6. 
Não obstante a existência do avanço da indústria farmacêutica 
que contribui para o melhoramento da qualidade de vida dos 
portadores do vírus HIV, a moléstia deve ser avaliada do ponto 
de vista médico e social, tendo em vista o estigma social que 
acompanha o portador da patologia, além da necessidade de 
controle, cuidados especiais e administração de medicação 
específica. 7. O Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, 
firmou entendimento no sentido de que o militar, portador 
assintomático do vírus HIV, faz jus à reforma, independentemente 
da comprovação da incapacidade laborativa. 8. O Juiz não está 
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção de 
modo contrário com supedâneo em outros elementos ou fatos 
provados nos autos (art. 436 CPC). 9. É de ser concedida a 
aposentadoria por invalidez a contar da cessação administrativa 
do auxílio-doença. (...) Implantação imediata do benefício, nos 
termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 13. Apelação a 
que se dá provimento para julgar procedente o pedido, nos termos 
dos itens 9 a 11 (TRF-1 - AC: 7729620094013810, Rel. Juiz 
Federal Cleberson José Rocha (conv.), 2ª Turma, Publicação: 
10/12/2014). (grifamos) 
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Em sendo a aposentadoria por invalidez um benefício de prestação 

continuada que objetiva substituir o rendimento do trabalho do empregado, 

inclusive nos casos de acidente de trabalho, sua Renda Mensal Inicial (RMI) 

corresponderá a 100% do salário-de-benefício78, não podendo ser inferior ao 

salário-mínimo. Nesse benefício não há incidência da aplicação do fator 

previdenciário. 

O art. 33 da Lei 8.213/91 impõe a observância do limite máximo de valor 

dos benefícios de prestação continuada substitutivos do salário-de-contribuição 

ou do rendimento do trabalho, sendo este limite o teto previdenciário79, sendo esta 

regra excepcionada pela aposentadoria por invalidez, na forma do art. 45 desta 

mesma lei. 

A exceção feita pela legislação quanto à possibilidade de valor superior 

ao teto previdenciário, diz respeito ao aposentado por invalidez que necessitar de 

auxílio permanente de outra pessoa, ocasião em que o valor de sua 

aposentadoria será acrescido de 25% (art. 45 do PBPS), conhecida sob o epíteto 

de grande invalidez80. 

Assim, caso o valor da aposentadoria do empregado seja calculado em 

R$ 4.000,00 e este necessitar de assistência permanente de outra pessoa, terá 

um acréscimo de R$ 1.000,00 (25%), totalizando R$ 5.000,00 e, portanto, 

superior ao limite máximo vigente para o ano de 2015. 

Oportuno mencionar que tal acréscimo de 25% será recalculado quando 

ocorrer o reajuste da aposentadoria que lhe deu origem, bem como cessará com 

                                                      
78 Conforme estudado no item relativo ao salário-de-benefício (item 2.3.2.4), o salário-de-benefício 
da aposentadoria por invalidez corresponderá a média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Logo, caso o salário-de-
benefício de um determinado empregado for de R$ 1.000,00, ao aplicarmos a alíquota de 100%, o 
valor do benefício será o próprio R$ 1.000,00. 
79 Conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 9 de janeiro de 2015 o teto do RGPS para 
o ano de 2015 é de R$ 4.663,75. 
80 O Anexo I do Decreto 3.048/99 relaciona as situações em que o aposentador por invalidez terá 
direito à majoração de 25% prevista no art. 45 do PBPS, a saber:  1 - Cegueira total. 2 - Perda de 
nove dedos das mãos ou superior a esta. 3 - Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. 
4 - Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível. 5 - Perda de 
uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. 6 - Perda de um membro superior 
e outro inferior, quando a prótese for impossível. 7 - Alteração das faculdades mentais com grave 
perturbação da vida orgânica e social. 8 - Doença que exija permanência contínua no leito. 9 - 
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 
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a morte do titular, não integrando o cálculo da pensão por morte devida aos 

dependentes. 

Ainda no que se refere ao valor mensal da aposentadoria por invalidez, há 

importante regra prevista no art. 46 da Lei 8.213/91, a qual prevê a possibilidade 

de o empregado receber uma mensalidade de recuperação81, caso retornar à 

atividade laborativa, ou seja, é possível que mesmo retornando à atividade, o 

valor da aposentadoria por invalidez não seja extinto de imediato. 

Diante da especificidade do caso, optamos por transcrever a literalidade 

do artigo mencionado, a fim de compreender melhor o tema: 

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do 
aposentado por invalidez, será observado o seguinte 
procedimento: 

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, 
contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do 
auxílio-doença 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 

(...) 

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 (seis) meses contados da data 
em que for verificada a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinquenta por cento), no período 
seguinte de 6 (seis) meses; 

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por 

igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará 

definitivamente.  

 

Pela leitura do dispositivo retro é possível perceber que, caso o 

empregado que vinha recebendo aposentadoria por invalidez se recuperar dentro 

                                                      
81 Mensalidade de recuperação é termo doutrinário utilizado para designar o valor que o 
empregado terá direito a receber, mesmo após ter retornado à atividade, ou seja, trata-se de 
nomenclatura que não consta do texto legal. 
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de 5 anos, terá sua aposentadoria cessada de imediato, uma vez que seu 

contrato de trabalho estava suspenso e, portanto, terá direito a retornar ao 

trabalho, mediante apresentação de certificado de capacidade fornecido pela 

Previdência. 

Caso a recuperação para o trabalho for parcial ou mesmo o empregado 

seja declarado apto para outra atividade diversa da que exercia habitualmente ou 

quando esta recuperação ocorrer após 5 anos, terá direito a mensalidade de 

recuperação, concedida nos seguintes termos: a) valor integral durante os 6 

primeiros meses; b) 50% do valor para os próximos 6 meses e c) 25% do valor 

para os mais 6 meses, após os quais cessará definitivamente. 

Na forma do que foi exposto, o empregado poderá receber mensalidade 

de recuperação por um ano e seis meses, com 100%, 50% e 25% 

respectivamente do valor original do benefício.  

 

3.1.1.1.1 Data de início do benefício  

A Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez pode 

ocorrer de duas formas, a depender de o trabalhador estar ou não em gozo de 

auxílio-doença. 

Caso estiver gozando auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez será 

devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio. Caso contrário, a lei 

prevê que a DIB será a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir 

da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento 

decorrerem mais de 30 dias. 

A Medida Provisória nº 664 de 30/12/2014 alterou este prazo, passando a 

implementar referido benefício somente a partir do 31º dia. Ou seja, a nova regra 

prevista na MP 664 estabeleceu que o empregado terá direito ao benefício, a 

partir do 31º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do 

requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento 

decorrerem mais de 45 dias.  
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Ocorre que este aumento considerável de 15 para 30 dias promovido pela 

MP 664 não foi aprovado quando da sua conversão na Lei nº 13.135 de 17 de 

junho de 2015, de modo que foi restabelecido prazo anterior. 

Aliado à exigência de afastamento superior a 15 dias, o § 2º do art. 43 

determina que durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por 

motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu 

salário integral. 

Assim como no caso do auxílio-doença, o STJ82 firmou entendimento no 

sentido de que os dias que precedem o auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez não estão sujeitos a incidência de contribuição previdenciária, de modo 

que a empresa está legitimada a deixar de fazer a retenção da contribuição 

previdenciária do seu empregado, bem como não precisará recolher a sua cota 

parte relativamente a este período. 

 

3.1.1.1.2 Suspensão do contrato de trabalho 

Os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de invalidez83 são 

hipótese de interrupção (suspensão parcial do contrato), haja vista que não há 

trabalho, porém, o empregador está obrigado ao pagamento integral do salário do 

empregado, havendo ainda contagem de tempo de serviço84. 

Outra será a situação quando da implementação da aposentadoria por 

invalidez a partir do 16º dia (ou a contar do dia imediato da cessação do auxílio-

doença), pois, neste caso, não haverá trabalho, nem tampouco o empregador 

está obrigado ao pagamento do salário, salvo se houver previsão de 

complementação da aposentadoria por invalidez prevista em instrumento coletivo 

de trabalho. 

                                                      
82 STJ - AgRg no AREsp 73523 / GO - Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.4.2012 
83 Apenas para mantermos o rigor técnico que a matéria exige, é importante ressaltar que se trata 
de equívoco dizer que o empregador pagará os primeiros 15 dias de aposentadoria por invalidez, 
por não se tratar ainda de benefício, o qual somente será implementado após o 16º dia, se for o 
caso, considerando-se que após os 15 dias de afastamento, o empregado pode retornar ao 
trabalho, sem nem mesmo ter sido concedida a aposentadoria por invalidez. 
84 Há quem entenda que o empregador não deve ser compelido ao pagamento dos 15 primeiros 
dias de afastamento, conforme será melhor analisado quando tratarmos do auxílio-doença. 
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Nessa segunda hipótese, como regra, estamos a falar de suspensão do 

contrato de trabalho, tal como assevera o art. 475 da CLT, segundo o qual “O 

empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de 

trabalho durante o prazo fixado pelas leis de Previdência Social para a efetivação 

do benefício”.  

Por oportuno, convém recordar o disposto na parte final do caput do art. 

42 do PBPS o qual afirma que será paga a aposentadoria por invalidez, enquanto 

o segurado “permanecer nesta condição”, sendo possível extrair o caráter 

precário do benefício. 

As normas trabalhistas e previdenciárias dialogam entre si, devendo ser 

feito uma leitura sistemática. Como bem observa Martins85, não há na lei 

previdenciária prazo de duração para a efetivação da aposentadoria por invalidez. 

O caráter provisório deste benefício repousa no fato de que o empregado 

pode recuperar sua capacidade laborativa, sobretudo se considerarmos os 

avanços no campo da medicina, permitindo a realização de tratamentos 

modernos que outrora não existiam86. 

A este respeito da natureza precária deste benefício, são oportunas as 

considerações feitas por Ibrahim, segundo o qual 

A princípio, é de se estranhar a previsão de recuperação (total ou 
parcial) de capacidade laborativa do aposentado por invalidez. 
Entretanto, como a medicina evoluiu a cada dia, com novos 
medicamentos e tratamentos mais eficazes, é possível que o 
segurado, hoje inválido, venha a recuperar alguma capacidade 
laborativa em futuro próximo. Daí a reversibilidade deste 
benefício, o que justifica a manutenção das perícias periódicas e 

tratamento obrigatório mesmo após a aposentação87. 

 

                                                      
85 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 334. 
86 Há um equívoco ao se imaginar que a aposentadoria por invalidez se torna definitiva após 5 
anos. De certa forma é compreensível que muitos acreditem haver um prazo para que se torne 
definitiva, uma vez que já houve tal previsão em legislação pretérita, daí porque não mais ser 
aplicada a parte final Súmula 217 do STF, a qual dispõe que a aposentadoria por invalidez se 
torna definitiva após 5 anos. 
87 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 
2014, p. 601-2. 
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Caso o empregado volte a recuperar sua capacidade laborativa, a 

aposentadoria será cancelada, tendo direito o empregado a restabelecer seu 

contrato de trabalho, na forma do art. 475, § 1º da CLT: 

§ 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e 
sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito 
à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, 
porém, ao empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão do 
contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, salvo na 
hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a 
indenização deverá ser paga na forma do art. 497. 

 

Seguindo o preceito celetista acima, o Tribunal Superior do Trabalho 

editou a Súmula nº 160 com a seguinte redação:  

SÚMULA 160 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (mantida) - 
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 - 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). 

 

Uma observação se faz necessária quanto à indenização a ser paga ao 

empregado caso o empregador optar por extinguir o contrato de trabalho quando 

do retorno daquele trabalhador que estava afastado percebendo o benefício de 

aposentadoria por invalidez (contrato suspenso). Neste sentido, são 

esclarecedoras as palavras de Castro e Lazzari: 

Ante a inaplicabilidade dos arts. 477, 478 e 497 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, a partir da adoção do FGTS como regime 
único de proteção do emprego contra a despedida imotivada, há 
que se interpretar que o empregador que desejar dispensar o 
empregado não estável pagará a indenização compensatória da 
dispensa imotivada igual a 40% do montante dos depósitos do 
FGTS devidos no curso do contrato de trabalho e, no caso de 
estável, pagará indenização equivalente ao período de garantia de 

emprego, mais a indenização de 40% do FGTS88. 

 

                                                      
88 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 749. 
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Em linhas gerais, entendemos que não é dado ao empregador o direito de 

extinguir o contrato de trabalho enquanto o empregado estiver em gozo de 

aposentadoria por invalidez, uma vez que o contrato de trabalho estará suspenso. 

Todavia, casos há nos quais o afastamento do empregado implica sérios 

problemas ao empregador, sobretudo quando este pretender encerrar suas 

atividades. Eis o imbróglio que se cria quando o empregador quer fechar a 

empresa e tem um empregado com o contrato suspenso em virtude de 

aposentadoria por invalidez. 

Não há previsão legal cuidando do tema, de modo que cabe ao intérprete 

dar uma solução a tais casos. Diante desta realidade, pergunta-se: a) seria 

razoável cogitar da extinção do contrato de trabalho caso a empresa encerrar 

suas atividades? b) o empresário deve ficar atado de forma indefinida àquele 

empregado que está com seu contrato de trabalho suspenso e que talvez nunca 

recupere sua capacidade laboral? 

Inegavelmente, as regras previstas no art. 475 da CLT têm caráter social 

e protetivo, tutelando, em última análise, a dignidade do trabalhador. Entretanto, 

convém recordar que a extinção da empresa (ou do estabelecimento) acarreta a 

cessação dos contratos de trabalho em vigor, ou seja, mesmo que o empregado 

em gozo de aposentadoria por invalidez estivesse trabalhando normalmente, com 

o término da atividade empresarial, seu contrato de trabalho igualmente estaria 

extinto. 

O art. 475, § 1º da CLT já prevê a possiblidade de indenização ao 

empregado que é dispensado pelo empregador quando do retorno à atividade por 

ocasião da cessação da aposentadoria por invalidez, logo, pensamos que seria 

legítimo ao empregador extinguir o contrato de trabalho em caso de encerramento 

das atividades. 

Acreditamos ser plenamente aplicável analogicamente, guardadas as 

particularidades de cada caso, o disposto previsto no item II da Súmula nº 339 do 

TST, a qual versa sobre a possibilidade de cessação contratual de membro da 

CIPA, em caso de extinção da empresa, vejamos: 

II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem 
pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, 
que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. 
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Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, 
sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do 
período estabilitário. 

 

Evidentemente que a Súmula supracitada pretende assegurar a 

estabilidade provisória do membro da CIPA, porém, ela mesma excepciona tal 

direito em caso de extinção da empresa, haja vista a incompatibilidade que a 

extinção da empresa acarreta em face da garantia provisória de emprego.  

Ou seja, se a norma tutelar das relações de trabalho relativiza até mesmo 

a estabilidade provisória do cipeiro em caso de extinção da empresa, entendemos 

que não há violação a direitos trabalhistas em caso de rescisão de contrato 

promovida pelo empregador em face da extinção da empresa. Aqui também há 

incompatibilidade entre suspensão de contrato e extinção da empresa. 

Por ocasião do julgamento do Recurso de Revista nº – TST-RR 

9.776/2002-900-03-00.289 – o Tribunal Superior do Trabalho admitiu a 

possibilidade de cessação do contrato de empregado aposentado por invalidez, 

uma vez que se tratava de extinção do estabelecimento da empresa90. 

Admitindo que seja legítima a cessação contratual, permanece dúvida 

quanto às verbas trabalhistas a que teria direito o empregado. É dizer, seria 

devida indenização ao empregado, na forma do art. 475, § 1º da CLT? 

Partindo da premissa que a cessação contratual se operou com a 

extinção do estabelecimento, acreditamos não ser devida indenização, eis que o 

fundamento da rescisão de contrato reside em causa diversa. 

A indenização do art. 475, § 1º da CLT está ligada a ideia de dispensa 

sem justa causa quando do retorno do empregado ao trabalho. Entretanto, 

quando da extinção da empresa, não se está diante de dispensa propriamente 

dita, daí porque não ser devida indenização alguma, senão as verbas rescisórias 

de praxe, aí incluído o aviso prévio, este último previsto na Súmula nº 44 do TST. 

                                                      
89 Relator: José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, Julgamento em: 14/02/2007, 5ª Turma. 
90 Aspecto de destaque no referido julgado diz respeito ao fato de que não se estava diante da 
extinção total da empresa, mas tão somente do estabelecimento (filial) onde o empregado 
trabalhava. Mesmo assim aquela Corte Trabalhista entendeu legítima a cessação contratual, pois, 
o encerramento das atividades (mesmo que em determinada filial), acarreta a cessação de todos 
os contratos firmados naquela localidade, inclusive os suspensos. 
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A esta altura do debate, um último aspecto merece destaque: o 

empregado que retornar ao trabalho poderá requerer, a qualquer tempo, novo 

benefício, tendo este processamento normal. Caso ocorrer de o empregador 

solicitar novo benefício após se retorno, a aposentadoria por invalidez somente 

cessará após o cumprimento dos períodos relativos à mensalidade de 

recuperação tratada anteriormente (art. 50 do RPS).  

 

3.1.1.1.3 Recolhimento de FGTS e plano de saúde  

Dúvidas não há no sentido de que o empregador está obrigado depositar, 

até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada do empregado, a 

importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida, no mês 

anterior a título de Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS), nos termos 

do que dispõe o art. 15 da Lei 8.036/90. 

A mesma lei impõe ao empregador a obrigação de continuar depositando 

o FGTS ao empregado, mesmo em se tratando de afastamento para cumprimento 

do serviço militar obrigatório, bem como em caso de licença por acidente de 

trabalho (§ 5º do art. 15). 

A questão que se pretende colocar em debate diz respeito ao alcance da 

expressão licença por acidente de trabalho, ou seja, qual interpretação que deve 

ser emprestada ao termo licença. 

Certo é que referido dispositivo legal se aplica aos casos de afastamento 

do empregado por auxílio-doença (acidentário – B91). É dizer, sempre que o 

empregado ficar afastado por mais de 15 dias em caso de incapacidade laboral 

temporária, a Previdência deverá conceder o benefício de auxílio-doença, bem 

como o empregador deverá depositar o FGTS enquanto o obreiro permanecer 

afastado. Dito de outra maneira, o termo licença abrange o afastamento do 

empregado por auxílio-doença acidentário. 

Por outro lado, já que estamos a tratar do benefício de aposentadoria por 

invalidez, pergunta-se: estaria o empregador obrigado a depositar o FGTS 

quando o empregado passar a receber esta aposentadoria em decorrência de 
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causa originada no trabalho? A expressão licença usada pela norma fundiária 

abrange a aposentadoria por invalidez? 

O Tribunal Superior do Trabalha interpreta o texto legal no sentido de que 

o afastamento do empregado aposentado por invalidez não lhe confere direito aos 

depósitos fundiários durante este período, in verbis: 

RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. 
DEPÓSITOS. A aposentadoria por invalidez não garante ao 
empregado o direito aos depósitos do FGTS, mesmo porque a 
legislação específica mantém a obrigação patronal apenas nas 
situações em que o empregado se afasta para prestar serviço 
militar obrigatório e em razão de licença concedida em face de 
acidente do trabalho (art. 15, § 5º, da Lei 8.036/90). Recurso de 
revista conhecido e desprovido. (RR - 419-51.2010.5.03.0037, 
Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 
23/02/2011, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/03/2011) 

 

Dado o caráter social e humanitário das normas trabalhistas e 

previdenciárias, entendemos não ser adequada a interpretação restritiva feita pela 

Corte Trabalhista. 

Primeiramente, não se pode olvidar que a aposentadoria por invalidez tem 

caráter temporário, conforme visto acima. Em segundo lugar, esta aposentadoria 

pode ser implementada desde logo, uma vez concluindo a perícia médica que se 

trata de situação de tamanha gravidade que resulta em incapacidade total e 

permanente para o trabalho. 

Imaginemos o seguinte exemplo hipotético: empregado que sofre 

acidente de trabalho e passa a receber auxílio-doença por 3 anos. Certamente a 

empresa deverá depositar o FGTS enquanto permanecer em gozo deste 

benefício. 

Utilizando o mesmo exemplo, imaginemos que o benefício não foi auxílio-

doença, mas sim aposentadoria por invalidez, dada a gravidade da situação. 

Seria razoável conceber que na primeira hipótese (menos grave – auxílio-doença) 

o empregador estivesse obrigado a depositar o FGTS, ao passo que em situação 

ainda pior (aposentadoria por invalidez) estaria dispensado deste encargo? 
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Nesta quadra, convém lembrar que em 2012, por meio da Resolução nº 

185 de 14/9/2012, o TST editou a Súmula nº 44091, a qual obriga o empregador a 

manter o plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa em caso 

de afastamento por auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez, não 

obstante suspenso o contrato de trabalho. Referida súmula certamente tem por 

fundamento o caráter social das normas trabalhistas, em especial pelo fato de que 

é justamente nestas hipóteses que o trabalhador mais necessita do plano de 

saúde. 

É curioso notar que para a manutenção do plano de saúde e assistência 

médica em caso de aposentadoria por invalidez, sequer é exigido que tal 

benefício decorra de acidente de trabalho, como é o caso do auxílio-doença, que 

deve necessariamente ser acidentário. 

Se um dos argumentos contrários ao recolhimento do FGTS em caso de 

aposentadoria por invalidez é que o contrato de trabalho está suspenso, 

igualmente não teria razão de ser o empregador estar compelido a manter o plano 

de saúde durante este período, quando também estamos diante de suspensão 

contratual. 

Menos ainda se sustenta que os depósitos fundiários devem ocorrer 

apenas em caso de auxílio-doença acidentário, por se tratar de licença com 

caráter temporário, pois, conforme analisado, a aposentadoria por invalidez 

igualmente é de natureza precária. 

As normas jurídicas trabalhistas e previdenciárias representam a essência 

ordem social, a qual objetiva, dentre outras, melhores condições de vida, daí 

porque a Constituição Federal afirmar serem objetivos da ordem social o bem 

estar e a justiça sociais (art. 193). 

Nessa linha de raciocínio, há de observar que o contrato de trabalho 

também deve cumprir sua função social, com a observância de princípios 

constitucionais como a dignidade humana (art. 1º, III) e a solidariedade (art. 3, III), 

                                                      
91 SÚMULA 440 - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À 
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 - Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de 
assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de 
trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. 
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que figuram respectivamente como fundamentos e objetivos da República 

Federativa do Brasil. 

A função social contrato (art. 421 e 187 do Código Civil), ao lado da boa-

fé objetiva e do equilíbrio econômico dos contratantes, enquanto cláusulas gerais, 

representam a trilogia de princípios do novo direito contratual, os quais não 

eliminam, por certo, aqueles princípios clássicos92 de matriz individualista, apenas 

limitam seu conteúdo e alcance93. 

Em interessante artigo abordando algumas Súmulas do TST, dentre as 

quais está a Súmula nº 440, Renato Rua de Almeida94 analisa a questão alusiva à 

função social do contrato enquanto princípio que norteia as relações contratuais, 

dando ênfase à força irradiante dos direitos fundamentais nas relações privadas. 

Pelo que dissemos, acreditamos ser princípio de justiça o recolhimento 

dos depósitos fundiários mesmo quando se tratar de afastamento por 

aposentadoria por invalidez; seja esta concedida de imediato, seja a posteriori, 

por conversão do auxílio-doença acidentário, ocasião em que o empregador 

continuará a depositar o FGTS, mesmo com a cessação do auxílio-doença, na 

medida em que na sequência já será implementada a aposentadoria por invalidez. 

Há um outro aspecto de relevo nessa seara que deve ser mencionado e 

que reforça a ideia do diálogo entre as esferas trabalhista e previdenciária, a 

saber: o empregado tem direito a levantar os depósitos fundiários ao se aposentar 

por invalidez. 

As hipóteses de movimentação da conta vinculado do FGTS estão 

elencadas no art. 20 da Lei 8.036/90, sendo certo que o inciso III do referido 

dispositivo assevera ser hipótese de saque, “aposentadoria concedida pela 

Previdência Social”. Ou seja, qualquer que seja a modalidade de aposentadoria, 

autorizada está a movimentação da conta. 

                                                      
92 Referimo-nos ao princípio da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e eficácia relativa dos 
contratos que sempre permeou as relações contratuais, sofrendo, contudo, profunda limitação de 
seu conteúdo em face dos novos princípios contratuais. 
93 A respeito do tema, conferir os Enunciados nº 21, 22 e 23 da 1ª Jornada de Direito Civil, 
promovida pelo Centro de Estudos Judiciários – CEJ do Conselho da Justiça Federal. 
94 ALMEIDA, Renato Rua de. A função social do contrato e a nova redação do item III, da Súmula 
n. 244, a inserção do item III, na Súmula n. 378, e a edição das Súmulas ns. 440 e 443, do TST. 
LTr. Suplemento Trabalhista, v. 137/13, p. 741-743, 2013. 
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Ainda, é necessário recordar que o empregador que dispensar sem justa 

causa o empregado, estará obrigado a pagar-lhe uma indenização equivalente a 

40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a 

vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos 

respectivos juros (art. 18, § 1º). 

Na hipótese de restar configurada, judicialmente, despedida por culpa 

recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual da 

indenização será reduzido pela metade, ou seja, 20%. 

Questão que poderia suscitar dúvida diz respeito à hipótese de o 

empregado ter sacado os valores relativos ao FGTS por ocasião de sua 

aposentadoria por invalidez e, ao retornar à atividade, ser dispensado sem justa 

causa. A indenização de 40% deverá incidir sobre os valores fundiários já 

levantados pelo empregado? 

A resposta certamente é positiva e, para tanto, basta que seja feita uma 

interpretação do § 1º do art. 18 acima referido, segundo o qual, a indenização de 

40% irá incidir sobre todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a 

vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos 

respectivos juros. 

A este respeito, o TST editou a Orientação Jurisprudencial nº 361, a qual 

determina expressamente que: 

APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CON-
TRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE 
TODO O PERÍODO (DJ 20, 21 E 23.05.2008) A aposentadoria 
espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o 
empregado permanece prestando serviços ao empregador 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. 

 

Concluindo o raciocínio acerca deste tema, cabe consignar que o 

empregador irá desembolsar, por ocasião da dispensa sem justa causa, o 

equivalente a 50%, sendo 40% destinados ao empregado e a diferença (10%) a 

título de contribuições sociais, na forma do § 3º do ar.2º do Decreto nº 3.914/2001 

que regulamenta a Lei Complementar nº 110/2001, a qual instituiu a 
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obrigatoriedade desta parcela de 10%, sendo exigida para despedidas ocorridas a 

partir de 28 de setembro de 2001, inclusive. 

 

3.1.1.1.4 Estabilidade provisória no emprego 

A estabilidade provisória garante ao empregado a manutenção do seu 

contrato de trabalho por determinado lapso temporal, em virtude de estar diante 

de algumas circunstâncias reguladas em lei, tais como: a) gestante; b) membro da 

CIPA; c) membro da Comissão de Conciliação Prévia; d) dirigente sindical; e) 

membro do Conselho Curador do FGTS – CCFGTS; f) membro do Conselho 

Nacional da Previdência Social – CNPS; g) acidentado no trabalho, dentre outras 

garantias provisórias de emprego previstas em instrumentos coletivos de trabalho. 

O que nos interessa neste ponto do estudo diz respeito à garantia de 

emprego em caso de o empregado ficar afastado por acidente de trabalho ou 

doenças que lhe são equiparadas95. 

A norma legal que versa sobre o tema está contida no art. 118 da Lei 

8.213/91, segundo a qual: 

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. 

 

Em verdade, estamos diante de uma norma tipicamente trabalhista 

contida na legislação previdenciária, apenas reforçando o objeto deste trabalho 

que é demonstrar a estreita relação que há entre estes dois ramos do Direito. 

A exemplo do que se disse no item anterior relativo ao recolhimento do 

FGTS, pergunta-se: tem direito a estabilidade provisória versada no art. 118 o 

empregado que sofrer acidente de trabalho e receber da Previdência o benefício 

de aposentadoria por invalidez? 

                                                      
95 Os artigos 19 ao 21 da Lei 8.213/91 tratam do acidente de trabalho e doenças equiparadas. 



83 

À primeira vista, o texto legal sugere que a manutenção do contrato 

(estabilidade provisória) seria devida apenas após a cessação do auxílio-doença 

acidentário. Contudo, pelas mesmas razões já expostas, relativamente a função 

social que o contrato de trabalho deve cumprir, pensamos ser de direito a garantia 

provisória de emprego, mesmo em se tratando de aposentadoria por invalidez. 

Acerca desta temática, são elucidativas as palavras de Castro e Lazzari 

Poder-se-ia cogitar que a norma é clara e só prevê estabilidade 
em caso de auxílio-doença. Todavia, esta linha de raciocínio é 
insustentável, a nosso ver. É que a incapacidade temporária, da 
qual decorre o direito do segurado ao auxílio-doença, é um minus 
em relação a aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente 
de trabalho ou de doença a ele equiparada. Basta, para tanto, 
lembrar que a aposentadoria por invalidez decorre, no mais das 
vezes, de transformação do auxílio-doença. Destarte, a 
estabilidade se impõe quando um segurado empregado, urbano 
ou rural, vitimado por acidente de trabalho ou doença afim, 
aposentado por invalidez em virtude daquele infortúnio, volta a ter 
capacidade laborativa, pelo mesmo período de doze meses a 
contar da cessação do benefício acidentário – no caso, a 

aposentadoria96. 

 

Caso o empregador dispensar sem justa causa o empregado quando do 

retorno do benefício, este poderá ajuizar ação perante a Justiça do Trabalho (art. 

114, I da CF/88), a fim de buscar sua reintegração ou, sucessivamente, 

indenização compensatória, a qual deve contemplar os salários e demais direitos 

devidos ao empregado, desde a data da sua dispensa, até o término da 

estabilidade, aplicando-se por analogia a mesma regra da gestante contida no 

item II da Súmula nº 244 do TST. 

Mesmo que a ação judicial seja promovida após o término da estabilidade 

(após os 12 meses), será devida a indenização substitutiva, não sendo razoável 

argumentar que a ação devesse ter sido proposta dentro do período estabilitário. 

Acerca deste tema, o TST editou a OJ nº 399, in verbis: 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 
APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA NO 
EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (DEJT 
divulgado em 02, 03 e 04.08.2010) - O ajuizamento de ação 

                                                      
96 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 663. 
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trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não 
configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está 
submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, 
da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a 
data do término do período estabilitário.  

 

Em eventual ação trabalhista versando sobre o tema, por uma questão de 

técnica processual, acreditamos ser necessário que o pedido imediato deve ser a 

reintegração, e não apenas a indenização substitutiva, sob pena de indeferimento 

do pedido, haja vista que a estabilidade provisória visa a garantir o emprego, não 

a indenização imediata. 

Indiscutivelmente, a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios 

previdenciários que mais repercussão gera no contrato de trabalho, daí porque 

termos dedicado generosas páginas acerca do assunto. A seguir passaremos a 

análise das demais aposentadorias. 

 

3.1.1.2 Aposentadoria por tempo de contribuição 

O art. 201 da CF/88 dispõe que a Previdência Social atenderá, nos 

termos da lei, “I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada”. Dentre as contingências ou riscos sociais levados em conta pelo 

legislador a serem cobertos pela Previdência, à primeira vista, não há nenhum 

contemplando o tempo de contribuição. 

Esta advertência inicial se faz necessária, na medida em que há autores 

que defendem a extinção deste benefício, justamente por não tutelar nenhum 

risco social. Octavio Bueno Magano é defensor da extinção desta aposentadoria, 

asseverando que 

A Previdência Social é a instituição que tem por fim assegurar a 
renda do trabalhador, quando esta se extingue ou diminua, em 
virtude de contingências sociais, tais como a da doença, a do 
acidente, a da velhice etc. Grande é a crise da Previdência Social 
no Brasil, o que se explica pelo “déficit” gigantesco de 31 bilhões 
de reais, cuja repercussão, no sistema econômico-financeiro do 
País, se mostra desastrosa. Para corrigir a apontada 
inconveniência, várias soluções têm sido aventadas, merecendo 
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realce a extinção da aposentadoria por tempo de serviço e a 

exigência de contribuição dos inativos do setor público97. 

 

Após a edição da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, referida 

aposentadoria passou a ser denominada aposentadoria por tempo de contribuição 

e não mais por tempo de serviço como faz referência o autor citado98. Aliás, tal 

benefício já foi chamado de aposentadoria ordinária quando da sua criação pela 

Lei Eloy Chaves – Decreto 4.682 de 24 de janeiro de 192399. 

Sergio Pinto Martins afirma que há somente alguns países nos quais 

ainda subsiste a aposentadoria por tempo de contribuição: Irã, Iraque, Kuwait e 

Brasil. Para o autor, tal benefício deve ser mantido, pois, segundo seu 

entendimento, há risco social a ser coberto 

Penso que a aposentadoria por tempo de contribuição deva ser 
mantida, pois há contingência a ser coberta, porque o trabalhador 
já se apresenta cansado depois de tantos anos de trabalho. O 
tempo de contribuição é considerado contingência pelo desgaste 
do trabalhador com o passar dos anos, por suas dificuldades em 
conseguir emprego, pois tem mais de 40 anos. Não se pode 
negar, porém, que a aposentadoria por tempo de contribuição é 
até mesmo uma forma de renovação de quadros, dando 
oportunidades aos mais novos, concedendo mais pontos de 

trabalho aos iniciantes100. 

 

Em que pese não haver referência expressa à aposentadoria por tempo 

de contribuição no inciso I do art. 201 da CF/88, é certo que este mesmo diploma 

normativo assegura o direito a esta aposentadoria ao trabalhador homem com 35 

anos de contribuição e à trabalhadora mulher com 30 anos contribuídos (§ 7º do 

mesmo art. 201). 

                                                      
97 MAGANO, Octavio Bueno. in Direito do trabalho e direito da seguridade social: direito da 
seguridade social. Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (Org.). São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 207, v. 5. 
98 O artigo intitulado “Previdência Social” foi originariamente publicado no ano de 2000 pela 
Revista de Direito do Trabalho – RDT 97/25 – jan-mar, daí porque o autor ainda fazer referência a 
nomenclatura antiga. 
99 A Lei Eloy Chaves é considerado o marco da Previdência Social no Brasil, sendo o dia 24 de 
janeiro a data em que se o INSS comemora o aniversário da previdência, em alusão à lei Eloy 
Chaves. 
100 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 336-
337. 
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Tais períodos de tempo serão reduzidos em 5 anos para o professor que 

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério 

na educação infantil e no ensino fundamental e médio, de sorte que o professor 

homem se aposenta com 30 anos e a professora mulher aos 25 de contribuição (§ 

8º). 

Duas ressalvas são pertinentes no que tange à redução de 5 anos para 

os professores. A primeira diz respeito à possibilidade de se aplicar esta redução 

mesmo em se tratando de professor que exerça outras funções de caráter 

administrativo, tais como: coordenação de unidade escolar, orientação e 

assessoramento pedagógico. 

O STF editou a Súmula 726 (9/12/2003), segundo a qual “para efeito de 

aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço 

prestado fora da sala de aula”. 

Ocorre que o Decreto nº 6.722 de 30 de dezembro de 2008 alterou 

sensivelmente algumas regras contidas no Decreto 3.048/99 (RPS), de maneira 

que o § 2º do art. 56 deste último passou a estabelecer que no caso de 

aposentadoria por tempo de contribuição do professor: 

(...) considera-se função de magistério a exercida por professor, 
quando exercida em estabelecimento de educação básica em 
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício 
da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. 

 

O art. 241 da IN INSS/ PRES nº 77/2015)101 da Previdência Social 

igualmente permite sejam computados os períodos de atividades exercidas pelo 

professor, nas funções de administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional. 

                                                      
101 Art. 241. Para fins de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, poderão ser 
computados os períodos de atividades exercidas pelo professor em entidade educacional, da 
seguinte forma: 
I -  como docentes, a qualquer título; 
II - em funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico; ou 
III - em atividades de administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional. 
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Ainda que se pudesse questionar a validade das alterações promovidas 

via decreto, mais recentemente a Lei nº 11.301 de 10/5/2006 definiu as funções 

de magistério, no intuito de regular o § 8º do art. 201 da CF/88, afirmando que 

Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 
da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de 
direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico. 

 

Mesmo com o advento da lei mencionada, este cenário relativo às 

atividades fora da sala de aula foi objeto de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI 3772/DF, que foi julgada parcialmente procedente, no 

sentido de permitir a redução de 5 anos para diretores e coordenadores 

pedagógicos, desde que tais cargos sejam exercidos por professores. Ou seja, a 

decisão afastou a possibilidade da redução de 5 anos para diretores e 

administradores que nunca exerceram magistério. 

A segunda ressalva tem que ver com o fato de que a atividade de 

professor deve ser desenvolvida no âmbito da educação básica, aí incluída a 

educação infantil, ensino fundamental e médio. 

Noutro modo de dizer, após a EC 20/98, não mais poderão se aproveitar 

desta regra os professores universitários (graduação ou pós-graduação) ou 

mesmo em cursos livres, como é o caso de professores em cursos preparatórios 

para concursos, cursos de idiomas etc. (art. 244 da Instrução Normativa INSS 

PRES 77 de 21/01/2015)102. 

Importante observar que para fazer jus ao benefício em questão, além do 

tempo de contribuição exigido, o empregado deve ter uma carência de 180 

contribuições mensais, o que equivale dizer 15 anos contribuídos. Não há idade 

mínima para fazer jus ao benefício, embora a EC 20/98 pretendesse exigir idade 

                                                      
102 Art. 244 - O professor universitário deixou de ser contemplado com a aposentadoria por tempo 
de contribuição de professor com a publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, porém, 
se cumpridos todos os requisitos exigidos para a espécie até 16 de dezembro de 1998, data da 
publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, terá direito de requerer a aposentadoria, a 
qualquer tempo, observada a legislação vigente na data da implementação das condições. 
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mínima, tal regra não foi aprovada, permanecendo apenas o tempo de 

contribuição. 

Como bem observa Ivan Kertzman 

Não existe necessidade de cumulação dos requisitos de 
contribuição e idade nas aposentadorias concedidas pelo RGPS. 
(...) a Emenda 20 tentou implantar esta alteração para o Regime 
Geral e para os Regimes Próprios, logrando êxito apenas para os 

últimos103. 

 

A renda mensal (RMI) desta aposentadoria corresponderá a 100% do 

salário-de-benefício104, sendo este apurado a partir da média dos 80% maiores 

salários-de-contribuição, multiplicado pelo fator previdenciário. O empregado que 

pretende se aposentar por tempo de contribuição não precisa ter idade mínima, 

conforme visto anteriormente, porém, no momento do cálculo do benefício, ao ser 

aplicado o fator previdenciário, a faixa etária (idade) poderá contribuir para uma 

redução sensível no valor da aposentadoria. 

Isto quer dizer que, quanto menor for a idade no momento do cálculo da 

aposentadoria, tanto menor poderá ser o valor do benefício, haja vista que a 

fórmula do fator previdenciário leva em consideração três variáveis: 

a) idade; 

b) tempo de contribuição; e 

c) expectativa de sobrevida, sendo esta última verificada na tábua de 

mortalidade, para ambos os sexos, em âmbito nacional, fornecida pelo IBGE. 

Em outros termos, já que não foi aprovada pela EC 20/98 a exigência 

cumulação dos requisitos de tempo de contribuição mais idade, o Governo 

empenhou-se em criar outra regra que evitasse a concessão integral de 

aposentadorias precoces. É a partir desta lógica que surgiu o fator 

                                                      
103 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 377. 
104 Mantido o direito adquirido, a EC 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional, cujo valor da 
renda mensal era calculado de forma diferenciada. Ou seja, a partir de 16/12/1998 há apenas 
aposentadoria por tempo de contribuição integral no RGPS. 
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previdenciário105, o qual poderá ter um valor inferior ao número um, ou superior a 

este, sendo que no primeiro caso, o valor do benefício será prejudicado106. 

À guisa de ilustração, consideremos um empregado que pretenda se 

aposentar com 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Ao aplicarmos a 

fórmula do fator previdenciário e, levando em consideração a tábua de 

mortalidade fornecida pelo IBGE107, este trabalhador terá uma expectativa de 

sobrevida de 29,8 anos, logo, o fator previdenciário neste caso será igual a 

0,5856. 

Caso o salário-de-benefício (média) tenha sido calculado em R$ 1.300,00, 

ao multiplicarmos pelo fator (0,5856), teríamos o valor de R$ 761,28 (R$ 1.300,00 

x 0,5856). Considerando que para o ano de 2015 o salário mínimo é de R$ 

788,00, este seria o valor da aposentadoria deste empregado, na medida em que 

não pode ser inferior ao mínimo. 

A situação apresentada revela uma realidade comum no dia a dia, de 

modo que o trabalhador deve pensar bem antes de requerer sua aposentadoria, 

pois, a depender de sua idade, o valor do benefício poder reduzir pela metade, 

como no caso acima. 

Desde há muito o fator previdenciário vem sendo questionado por vários 

segmentos da sociedade, em especial pela classe trabalhadora que tem 

enfrentado prejuízos ao requerer a respectiva aposentadoria por tempo de 

contribuição quando se tratar de segurado com idade precoce. 

Nessa linha de ideias, por ocasião da conversão da MP 664/2014 na Lei 

nº 13.135/2015, o Congresso Nacional aprovou a extinção do fator previdenciário, 

instituindo nova regra mais favorável ao segurado. A nova sistemática ficou 

conhecida como a “regra 85/95”, isto porque a segurada mulher, somando idade 

com tempo de contribuição, deve atingir o número 85, ao passo que para o 

segurado homem, o número deve ser 95. 

                                                      
105 O Fator Previdenciário foi instituído pela Lei nº 9.876/99 
106 Dúvidas há quanto a aplicação do fator previdenciário nas aposentadorias de professor. O STJ 
afastou a incidência do fator ao apreciar o AgRg no REsp nº 1.251.165/RS – 5ª turma, julgado em 
7/10/2014. Entretanto a 2ª turma entendeu pela aplicação do fator – AgRg no AREsp 477607 de 
22/4/2014. 
107 Para ambos os sexos/ 2013 
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Ocorre que esta nova regra foi vetada pelo Executivo. Entretanto, no 

mesmo dia em que entrou em vigor a Lei nº 13.135/2015, a Presidência da 

República editou a Medida Provisória nº 676 (17/6/2015). Referida medida 

provisória reproduz a regra 85/95, porém, a esses números serão somados em 1 

(um) ponto em 1º janeiro de 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022.  

Ou seja, até o ano de 2022, considerando que haverá majoração em 1 

(um) ponto em cada um dos anos, a segurada mulher deverá somar 90 e o 

segurado homem 100 (idade + tempo de contribuição). 

Considerando se tratar de medida provisória e, portanto, com prazo de 

validade de até 120 dias, é possível que tal regra não venha a prevalecer. Até a 

data de conclusão do presente estudo, referida MP ainda não havia sido 

convertida em lei, nem tampouco havia ultrapassado seu prazo de validade. 

Essa análise acerca do valor do benefício implica outro debate: o 

empregado que se aposentar terá seu contrato de trabalho extinto? A resposta é 

negativa e se aplica a todas as aposentadorias, ou seja, nenhuma aposentadoria 

extingue o contrato de trabalho, de tal maneira que o empregado pode se 

aposentar e continuar trabalhando normalmente108, seja no mesmo empregador 

ou em outro. 

Isso equivale dizer que a data de início do benefício (DIB) para o 

empregado pode ser de duas formas, sendo contada a partir: 

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa 
data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou 

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do 

emprego ou quando for requerida após o prazo de 90 dias. 

Tal aspecto tem relevância, na medida em que a relação empregado e 

empregador não se altera, ou seja, o contrato de trabalho, em regra, não será 

afetado pela aposentadoria. Aqui a relação se estabeleceu apenas entre 

empregado (segurado) e o Estado (Previdência). 

                                                      
108 Salvo se aposentado por invalidez, quando seu contrato estará suspenso, ou quando da 
concessão da aposentadoria especial, ocasião em que não lhe é permitido continuar trabalhando 
em contato com agentes nocivos à sua saúde, permitindo, porém, mudança de função, conforme 
será melhor analisado quando tratarmos deste benefício. 
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Em tal caso, o empregado irá receber normalmente salário do seu 

empregador, acrescido do valor da aposentadoria por tempo de contribuição a ser 

paga pela Previdência. Ainda quanto ao empregador, este deverá cumprir com as 

demais exigências trabalhistas e previdenciárias, como é o caso do recolhimento 

do FGTS e da retenção da contribuição previdenciária deste empregado. 

É dizer, mesmo aposentado, se o empregado continuar trabalhando, 

deverá contribuir para a Previdência, na medida em que o sistema é de caráter 

contributivo e filiação obrigatória (art. 201 da CF/88), baseado na lógica da 

repartição em que todos contribuem em prol de todos, em observância ao 

princípio da solidariedade insculpido no art. 3º, I da CF/88, culminando no 

chamado pacto de gerações (intergeracional). 

A respeito do princípio da solidariedade, Castro e Lazzari afirmam que 

Assim, como a noção de bem-estar coletivo repousa na 
possibilidade de proteção de todos os membros da coletividade de 
todos os membros da coletividade, somente a partir da ação 
coletiva de repartir os frutos do trabalho, com a cotização de cada 
um em prol do todo, permite a subsistência de um sistema 
previdenciário. Uma vez que a coletividade se recuse a tomar 
como sua tal responsabilidade, cessa qualquer possibilidade de 

manutenção de um sistema universal de proteção social109. 

 

A necessidade de observância do solidarismo decorre igualmente de 

outras normas constitucionais que definem a seguridade enquanto um conjunto 

de regras de iniciativa do poder público, mas também da sociedade (art. 194), 

cujo financiamento será feito por toda a sociedade, seja de forma direta ou 

indireta, de maneira que não incidirá contribuição sobre as aposentadorias e 

pensões concedidas pelo Regime Geral de Previdência (art. 195). 

A análise sistemática induz à conclusão de que, o empregado deve 

contribuir normalmente para o sistema em relação ao seu salário, porém, o 

mesmo não ocorre em relação à sua aposentadoria, por expressa previsão 

constitucional, a qual isenta de contribuição as aposentadorias e pensões do 

RGPS. 

                                                      
109 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 88. 
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Tal como será abordado adiante, os benefícios previdenciários em geral 

não integram o conceito de salário-de-contribuição, exceto o salário-maternidade. 

 Nessa linha de ideias, cumpre destacar que, em regra, salvo direito 

adquirido, o empregado aposentado e que continua na atividade, não terá direito 

a receber (cumular) outros benefícios previdenciários pois, como bem observa 

Ivan Kertzman110, o objetivo da Previdência Social é criar condições de 

sustentabilidade aos seus segurados e dependentes. 

O art. 167 do Decreto nº 3.048/99 enumera as hipóteses em que não é 

possível a cumulação de benefícios, dentre as quais destacamos: a) 

aposentadoria com auxílio-doença: se o empregado ficar incapaz de forma 

temporária, caso já estivesse aposentado (ex.: por tempo de contribuição), não 

poderá receber auxílio-doença, uma vez que é vedada a cumulação desses 

benefícios; b) auxílio-acidente com qualquer aposentadoria: em que pese a 

vedação de cumulação desses benefícios, quando do cálculo da aposentadoria a 

que faz jus o trabalhador, o valor do auxílio-acidente será incorporado no cálculo 

daquela. 

Um último aspecto que merece destaque diz respeito à necessidade de 

observância de normas coletivas de trabalho (ou mesmo o contrato individual) que 

prescrevem a impossibilidade de dispensa do empregado às vésperas de sua 

aposentadoria. Não raro as convenções coletivas contêm regras que obstam a 

dispensa de empregado, por exemplo, nos 2 anos que precedem sua 

aposentadoria. 

 

3.1.1.3 Aposentadoria por idade 

A contingência a ser coberta pela Previdência Social em temos de 

aposentadoria por idade é a velhice111 ou, nos termos da CF/88, a idade 

avançada (art. 201, I). 

                                                      
110 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 465. 
111 Na redação original dada pela Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS), 
este benefício era denominado Aposentadoria por Velhice. 
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Este benefício constitui a essência de um regime de previdência (inclusive 

nos regimes de previdência complementar), na medida em que objetiva a 

proteção do ser humano em momento da vida que sua capacidade laborativa ou 

mesmo de autossustento se mostra mais fragilizada. 

Tal como destaca Cardone,  

A velhice é uma contingência coberta pela previdência social 
porque é um fenômeno natural que acarreta o debilitamento da 
acuidade visual e auditiva, endurecimento dos músculos, perda da 
agilidade articular etc. e que, portanto, faz com que a pessoa seja 
rejeitada pelo mercado de trabalho. Além disto, há aspectos 
sociais e psicológico que provocam um desinteresse do próprio 
trabalhador pela sua atividade. Assim sendo, a incapacidade do 

trabalhador pode ser física ou psicológica112. 

 

Acerca da problemática que envolve a idade avançada e sua tutela pelo 

regime de previdência, são oportunas as palavras de Olea e Tortuero Plaza, 

quando afirmam que: 

De todos los riesgos cubiertos por la seguridade social 
consistentes em defectos de renta, el más importante, com 
mucho, es el de vejez; mientras que la i.t., aunque frecuente, sólo 
da lugar a prestaciones por períodos reducidos de tempo, la 
invalidez es comparativamente infrecuente, y la muerte que a la 
seguridad social importa es la ocurrida al asegurado a cuyo cargo 
y expensas viven personas com capacidad de trabajo limitada, 
tampoco de frecuencia extremada, la vejez se caracteriza por la 
frecuencia de su ocorrência, ‘como término previsible y normal de 
la vida profesional’, agravada por el progressivo aumento de la 
edad media de la población, siendo cada vez más numerosa las 
personas que sobreviven edades de sessenta, sessenta y cinco o 

setenta años113. 

 

A aposentadoria por idade encontra assento constitucional no § 7º, II do 

art. 201 da CF/88, segundo o qual será assegurada aposentadoria no Regime 

Geral de Previdência Social, nos termos da lei, aos 65 (sessenta e cinco anos) de 

idade, se homem, e 60 (sessenta anos) de idade, se mulher, reduzido em cinco 

anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

                                                      
112 CARDONE, Marly Antonieta. Pequeno dicionário de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 
1983, p. 18. 
113 OLEA, Manuel Alonso; PLAZA, José Luis Tortuero. Instituciones de seguridade social. 14 ed. 
Madrid: Editorial Civitas, 1995, p. 291. 
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exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o 

produtor rural, o garimpeiro114 e o pescador artesanal.  

Na legislação infraconstitucional, referida aposentadoria está regulada 

nos arts. 48 a 51 do PBPS e nos arts. 51 a 55 do RPS. 

Tendo em vista se tratar de benefício programável, a carência da 

aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais, observada a regra de 

transição prevista no art. 142 do PBPS115. 

A partir das regras atinentes à aposentadoria por idade, é possível 

concluir que o empregado deve comprovar dois requisitos essenciais, quais 

sejam, a idade mínima (65 anos homem e 60 anos mulher), bem como a carência 

de 180 contribuições mensais. 

Importante destacar que os requisitos idade e carência não mais precisam 

ser preenchidos simultaneamente. Até mesmo a qualidade de segurado não é 

exigida para a concessão da aposentadoria por idade, contanto que o trabalhador 

comprove ter a idade mínima e a carência necessária. 

Referida regra foi introduzida pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666/2003, 

segundo o qual, na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de 

segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o 

segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao 

exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.  

Quanto ao fator previdenciário, fica garantida ao segurado com direito a 

aposentadoria por idade a opção pela não aplicação do fator, devendo o INSS, 

quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial 

com e sem o fator para saber o mais vantajoso (art. 7º da Lei 9.876/1999). 

A RMI dessa aposentadoria consistirá numa renda mensal de 70% do 

salário-de-benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, não podendo 

ultrapassar 100% do salário-de-benefício, conforme art. 50 do PBPS. 

                                                      
114 Interessante observar que o garimpeiro não é mais considerado segurado especial pela 
legislação previdenciário, mas sim, contribuinte individual (art. 9º, V, “b”), entretanto, ainda pode se 
beneficiar da redução em 5 anos na idade quando da aposentadoria. 
115 A regra de transição disposta no art. 142 apresenta uma tabela com períodos diferenciados de 
carência a serem preenchidos para aqueles que estavam inscritos na Previdência até 24 de julho 
de 1991. 
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Há dois aspectos relativos à aposentadoria por idade que importam 

sobremaneira ao empregado: a) data de início do benefício e b) aposentadoria 

compulsória requerida pelo empregador. 

O art. 49 do PBPS dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao 

empregado, inclusive o doméstico, a partir: 

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa 
data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou 

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do 
emprego ou quando for requerida após o prazo previsto no item “a"; 

 

Novamente cabe recordar que mesmo requerendo sua aposentadoria por 

idade perante o órgão previdenciário, o empregado não terá extinto seu contrato 

de trabalho, uma vez que a aposentadoria espontânea não mais é hipótese de 

cessação de vínculo empregatício. 

Em outras palavras, o empregado pode requerer sua aposentadoria, sem 

que tenha que se desligar do seu emprego. Caso opte por continuar trabalhando 

normalmente, seu benefício será concedido a partir da data de entrada do 

requerimento, mantidas suas obrigações e direitos trabalhistas perante seu 

empregador. 

Ao manter seu vínculo de emprego o empregado terá duas rendas, sendo 

aquela proveniente da aposentadoria e a outra relativa ao seu salário, ocasião em 

que não estará obrigado a contribuir para a Previdência em relação ao benefício 

de aposentadoria por idade. Entretanto, terá a contribuição previdenciária 

descontada pelo empregador em relação ao seu salário, uma vez que o salário do 

empregado integra o conceito de salário-de-contribuição, ainda que já esteja 

aposentado, na medida em que o sistema se baseia no solidarismo, conforme já 

referido anteriormente. 

Em análise sistemática da legislação, Rocha e Baltazar Júnior116 

observam-se que a aposentadoria por idade pode ser processada em três casos: 

a) a requerimento do segurado, no momento em que preencher os requisitos do 

                                                      
116 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios 

da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011, 
p. 200/201. 
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art. 48; b) a requerimento da empresa, quando o segurado completar 70 anos se 

do sexo masculino, ou 65 se do sexo feminino (compulsória); c) pela 

transformação da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, observada a 

carência exigida, desde que requerido pelo segurado. 

Outro aspecto de destaque em relação à aposentadoria por idade e que 

pode repercutir no contrato de trabalho diz respeito à chamada aposentadoria 

compulsória prevista no art. 51 da Lei 8.213/91, in verbis: 

A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, 
desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de 
carência e completado 70 (setenta) anos de idade, se do sexo 
masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, 
sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a 
indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como 
data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior 
à do início da aposentadoria. 

 

A denominação aposentadoria compulsória prevista no dispositivo retro 

mencionado não guarda relação direta com aqueloutra que vigora no regime 

próprio dos servidores públicos prevista no art. 40 da CF/88, na qual o servidor se 

aposenta compulsoriamente aos 70 anos (ou 75 anos)117, sem que tenha 

possibilidade de permanecer no serviço público. 

O RGPS cuida de uma aposentadoria por idade requerida pela empresa 

ao empregado que completar 70 anos de idade se homem e 65 anos se mulher, 

desde que tenha cumprido o período de carência (180 contribuições mensais), 

sendo garantido ao empregado indenização nos termos da legislação trabalhista, 

considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente 

anterior à do início da aposentadoria. 

Ao comentar o art. 51 do PBPS (retro), Rocha e Baltazar Júnior 

asseveram que 

                                                      
117 A aposentadoria compulsória do servidor público foi alterada pela Emenda Constitucional nº 88 
de 7/5/2015, fruto da chamada “PEC da bengala”, a qual objetiva majorar a idade de 70 para 75 
anos. Além de alterar o art. 40, § 1º, II da CF/88, referida EC incluiu o art. 100 no ADCT. 
Importante observar que a alteração promovida no art. 40 é norma de eficácia limitada, uma vez 
que está sujeito a regulamentação por “lei complementar”, em outras palavras, a idade de 75 anos 
vale de imediato apenas para os Ministros do STF, dos Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST e 
STM) e do TCU. 
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(...) a chamada aposentadoria compulsória leva esse nome por 
ser requerida pela empresa e não por ser, efetivamente, 
obrigatória, como no caso do servidor público que alcança a idade 
máxima para permanência no serviço. Nada impede, na verdade, 
que o trabalhador siga em atividade após completar a idade 
referida no dispositivo. Na prática, é pouco comum, mas o 
empregado não sofre qualquer prejuízo, uma vez que tem direito à 
indenização prevista na lei trabalhista, como está expressa no 
texto. Se a Lei de benefícios não veda o retorno do trabalhador ao 
exercício de atividade, o dispositivo revela-se incongruente, 
diferentemente do previsto no regime próprio do servidor público 

federal118. 

 

Tal como o fizeram os autores acima, Castro e Lazzari igualmente 

ponderam acerca da existência de aparente contradição criada pelo sistema de 

previdência no que tange a obrigatoriedade de deixar o trabalho acaso seja 

requerida pela empresa a aposentadoria do seu empregado, vejamos: 

(...) friza-se que a regra atualmente não tem mais sentido em 
permanecer vigente, já que o segurado é o legítimo detentor do 
direito, cabendo a este decidir pela época mais oportuna para 
requerer o benefício, podendo inclusive desistir do benefício 

requerido até o pagamento da primeira renda mensal119. 

 

Com efeito, referida regra não tem mais importância prática, na medida 

em que a legislação não exige o afastamento do trabalho após o pedido de 

aposentadoria, podendo, inclusive, retornar à atividade. Ademais, conforme 

sustentado pelos autores acima, é o empregado quem tem o direito de decidir 

acerca da oportunidade e conveniência em requerer o benefício, podendo avaliar 

o melhor momento, bem como o valor dos proventos a que terá direito. 

 

3.1.1.4 Aposentadoria especial 

O RGPS contempla duas espécies de aposentadoria especial, quais 

sejam: a) aposentadoria especial do segurado que trabalha em contato com 

                                                      
118 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de benefícios 

da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: Esmafe, 2011, 
p. 206-7. 
119 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 

17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 702. 
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agentes nocivos à saúde ou integridade física e b) aposentadoria especial do 

segurado com deficiência. 

O fundamento constitucional dessas duas modalidades de aposentadoria 

especial está disciplinado no art. 201, § 1º da Carta da República, merecendo 

transcrição literal, dada sua relevância para compreensão da matéria: 

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades 
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física e quando se tratar de segurados portadores de 
deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 

 

Veja-se que a CF/88 vedou a utilização de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadorias no RGPS, excetuando dois 

fatores que justificam a existência, na atualidade, de duas espécies de 

aposentadoria especial. 

Antes mesmo de adentrar na análise de cada uma delas e investigar suas 

implicações no contrato de trabalho, oportuno mencionar que desde a edição da 

Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial para o segurado em contato com 

agentes prejudiciais à saúde já estava lá disciplinada. 

Entretanto, a aposentadoria especial destinada aos segurados com 

deficiência ainda não havia sido regulamentada, na forma do que dispõe a parte 

final do § 1º do art. 201 retro citado. 

Somente com a promulgação da Lei Complementar nº 142 de 8 de maio 

de 2013, com vigência após decorridos 6 (seis) meses da sua publicação, é que o 

segurado com deficiência pode se beneficiar desta nova modalidade de 

aposentadoria.  

 

3.1.1.4.1 Aposentadoria especial – agentes nocivos 

Assim como ocorreu com a maioria dos benefícios previdenciários ao 

longo do tempo, a aposentadoria especial também passou por inúmeras 

alterações legislativas, inclusive no tange à sua fundamentação constitucional, 
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uma vez que o § 1º do art. 201, com redação dada pela EC 20/98, só previa esta 

modalidade de aposentadoria àqueles que exercessem atividade sob condições 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nada se referindo aos 

portadores de deficiência. 

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial foi instituída pela 

Lei nº 3.807/60, a qual assegurava tal benefício somente ao segurado que 

contasse, no mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuições, e que tivesse 

trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos pelo menos, conforme a atividade 

profissional, em serviços, que, para esse efeito, fossem considerados penosos, 

insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo. 

Atualmente o benefício está regulado nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 

e nos arts. 64 a 70 do Decreto nº 3.048/99. As regras básicas desse benefício 

estão contidas no art. 57 do PBPS, a saber: 

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 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei. 

 

Ao mencionar quem tem direito ao benefício, o texto legal faz menção 

genérica à figura do segurado, sem especificar quais deles podem se beneficiar 

dessa aposentadoria. 

Em face da vagueza normativa, autores como Sergio Pinto Martins120 

afirmam que a lei não distingue que espécie de segurado é que terá direito à 

referida aposentadoria, o que importa dizer que pode ser qualquer um deles. A 

condição fundamental é o trabalho comprovado em atividade que coloque em 

risco a saúde e a integridade física do segurado.  

Tal circunstância levou parte da jurisprudência a firmar entendimento no 

sentido de que esse benefício também é devido ao segurado contribuinte 

individual, desde que comprove exposição a agentes nocivos à saúde ou 

                                                      
120 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 358. 
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integridade física. Tal posicionamento consta da Súmula nº 62 da TNU, de 

3/7/2012121.  

Contudo, o art. 64 do RPS disciplina de maneira mais detalhada os reais 

destinatários da aposentadoria especial, dispondo que tal benefício tem como 

destinatário o segurado empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte 

individual, esse último na qualidade de cooperado filiado à cooperativa de 

trabalho ou de produção. 

Está com razão Ivan Kertzman122 quando afirma que os segurados que 

têm direito a esta modalidade de aposentadoria são, justamente, os que, de 

alguma forma, geram contribuição para o seu custeio. 

As empresas contribuem com uma quota adicional equivalente a 12%, 9% 

ou 6% respectivamente, se a atividade exercida pelo empregado a seu serviço 

fizer jus a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. 

Importante observar que esse percentual incidirá exclusivamente sobre a 

remuneração do(s) empregado(s) sujeito(s) às condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

As empresas tomadoras de serviços de cooperado filiado a cooperativa 

de trabalho123 terão de recolher contribuição adicional de 9%, 7% ou 5%, 

incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, 

conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de 

aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente. 

Na dicção do § 3º do art. 57 do PBPS, a concessão da aposentadoria 

especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS durante 25, 

20 ou 15 anos do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, 

em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

São condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física 

do trabalhador, aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação 

de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de 

                                                      
121 Súmula nº 62, TNU - O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de 
atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes 
nocivos à saúde ou à integridade física. 
122 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 386. 
123 As cooperativas de produção recolhem os mesmos adicionais de 9%, 7% ou 5%. 
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tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada 

segundo os critérios da avaliação qualitativa124. 

Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de 

forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do 

trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da 

produção do bem ou da prestação do serviço (art. 65 do RPS). 

Não se pode levar ao extremo a interpretação do conceito de trabalho 

permanente, a ponto de se pretender excluir desse tempo os intervalos 

legalmente previstos na legislação trabalhista, ou mesmo as hipóteses de 

interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. 

Daí porque o Regulamento considerar tempo de trabalho permanente os 

períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, 

aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-

maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto 

aos fatores de risco. 

O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos 

agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 

prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido 

para a concessão do benefício.  

Conforme preceitua o art. 58 do PBPS, a relação desses agentes nocivos 

considerados para fins de concessão da aposentadoria especial será definida 

pelo Poder Executivo125.  

À guisa de ilustração, apenas as atividades no subsolo de minerações 

subterrâneas em frente de produção é que permitem aposentadoria especial com 

15 anos de contribuição. 

                                                      
124 Segundo § 2º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto nº 8.123/2013 a avaliação 
qualitativa de riscos de agentes nocivos será comprovada mediante descrição: I - das 
circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes 
nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada; II - de todas as fontes e 
possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e III - dos meios de contato ou 
exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a 
duração do contato. 
125 O Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 relaciona os agentes nocivos químicos, físicos ou 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física. 
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Aos 20 anos de contribuição, será deferida a aposentadoria especial em 

se tratando de trabalho em mineração subterrânea cujas atividades sejam 

exercidas afastadas das frentes de produção e para aqueles que trabalharem em 

contato permanente com asbesto. 

As demais hipóteses ensejam aposentadoria especial com 25 anos de 

contribuição. Exemplos: a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato 

com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de 

materiais contaminados; b) fabricação e manipulação de produtos radioativos; c) 

exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB, dentre 

outros. 

Atualmente, a comprovação da exposição do empregado aos agentes 

prejudiciais à sua saúde ou integridade física é feita mediante formulário, 

denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, 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 trabalhista126.  

Do laudo técnico deverão constar informação sobre a existência de 

tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente 

agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo 

estabelecimento respectivo (art. 58, § 2º do PBPS). 

A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos 

agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que 

emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o 

respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 do PBPS.   

A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do 

trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, 

documento que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta 

dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções 

previstas na legislação aplicável. 

                                                      
126 É possível a comprovação da exposição a agentes nocivos mediante apresentação dos 
seguintes formulários: SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, desde que emitidos até 
31/12/2003. 
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O perfil profissiográfico do trabalhador nada mais é do que o documento 

com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, 

entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o 

nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, 

os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos 

correspondentes (art. 68, § 9º do RPS, com redação dada pelo Decreto nº 

8.123/2013). 

A partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução 

Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de dezembro de 2003, a empresa ou equiparada 

à empresa deverá preencher o formulário PPP, de forma individualizada para 

seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, 

que trabalhem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não 

presentes os requisitos para fins de caracterização de atividades exercidas em 

condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos 

ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. (art. 266 da IN INSS/ 

PRES nº 77/2015). 

É assegurado aos empregados e, consequentemente, obrigação do 

empregador, manter um ambiente de trabalho sadio, buscando a redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança 

(art. 7º, XXII da CF/88). 

Nesta linha de ideais, a empresa deverá fornecer Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), a fim de eliminar, minimizar ou 

controlar a exposição do empregado à agentes prejudiciais. 

No que tange à exposição do empregado ao agente ruído, a TNU editou a 

Súmula nº 9, segundo a qual “O uso de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não 

descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 664.335/SC, em 

4/12/2014, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou 

duas teses importantes: 



104 

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do 

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

capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à 

aposentadoria especial. 

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites 

legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para 

aposentadoria. 

Tal como sustentado em outra passagem deste texto, as aposentadorias 

concedidas pelo RGPS não implicam, por si mesmas, a extinção automática do 

contrato de trabalho, de modo que o empregado poderá continuar trabalhando, ou 

mesmo retornar à atividade após a jubilação. 

Especificamente no que tange à aposentadoria especial, é certo que os 

períodos reduzidos de trabalho (15, 20 ou 25 anos) em contato com agentes 

nocivos, objetivam, em última análise, a preservação da saúde e integridade física 

do trabalhador. 

Estamos a afirmar que, se o empregado decidir pela aposentadoria 

especial, não poderá continuar trabalhando em contato com agentes nocivos à 

saúde, sob pena de ter seu benefício “cancelado” (art. 56, § 8º do PBPS). 

Entretanto, isso não quer dizer que o obreiro deverá ficar ocioso após a jubilação, 

podendo exercer outras atividades que não ensejam contato com agentes 

prejudiciais à saúde ou integridade física. 

No mesmo sentido, o RPS contém regra específica a respeito do tema, 

declarando que, o segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação 

que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do Anexo IV, ou nele 

permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de 

prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da 

cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de sessenta 

dias contado da data de emissão da notificação, salvo comprovação, nesse prazo, 

de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado (parágrafo único do 

art. 69 do RPS). 
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O empregado que estiver recebendo aposentadoria especial e continuar 

ou retornar à atividade em contato com agentes nocivos, deverá devolver os 

valores recebidos indevidamente ao INSS (art. 255 da IN INSS/ PRES nº 

77/2015). 

Todavia, em que pese as disposições legais e regulamentares no sentido 

de vedar a continuidade do exercício de labor em atividade nociva, há decisões 

judiciais em sentido contrário. A sexta turma do TRF da 4ª Região127 decidiu pela 

inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 do PBPS, pelos seguintes argumentos:  

(a) por afronta ao princípio constitucional que garante o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII, da 
Constituição Federal de 1988);  

(b) porque a proibição de trabalho perigoso ou insalubre existente 
no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, só se destina 
aos menores de dezoito anos, não havendo vedação ao segurado 
aposentado;  

(c) e porque o art. 201, § 1º, da Carta Magna de 1988, não 
estabelece qualquer condição ou restrição ao gozo da 
aposentadoria especial.   

 

Da presente decisão, o INSS interpôs o Recurso Extraordinário – RE 

788092 RG / SC, alegando violação às normas contidas nos artigos 5º, inciso XIII; 

7º, inciso XXXIII; 201, caput, e parágrafo 1º, da Constituição Federal e 

sustentando a constitucionalidade do dispositivo da Lei 8.213/1991 que prevê o 

cancelamento da aposentadoria (§ 8º do art. 57). 

Em março de 2014 o STF manifestou-se pela existência de repercussão 

geral da matéria objeto do RE 788092, porém, até a conclusão desse estudo, não 

havia sido julgado o mérito do apelo. 

Assim como a maioria das aposentadorias do RGPS, o benefício em 

questão exige carência de 180 contribuições mensais. A renda mensal 

corresponde dessa aposentadoria corresponde a 100% do salário-de-benefício e 

não está sujeita a incidência do fator previdenciário. 

A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da 

aposentadoria por idade e o seu término se dá com a morte do segurado. 

                                                      
127 APELREEX 5006675-84.2011.404.7201 SC – Rel. Des. Néfi Cordeiro, Julgamento em 
31/07/2013. 
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Um último aspecto a ser destacado diz respeito à possiblidade de 

conversão de tempo de atividade especial em atividade especial, ou de atividade 

especial em atividade comum. 

A primeira hipótese diz respeito aos casos em que um mesmo empregado 

tenha exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais 

à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo 

exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão 

somados após conversão, devendo ser considerada a atividade preponderante 

para efeito de enquadramento. 

Essa conversão de tempo especial em especial deverá ser feita segundo 

a tabela abaixo:  

Tempo a Converter 
Multiplicadores 

Para 15 Para 20 Para 25 

De 15 anos - 1,33 1,67 

De 20 anos 0,75 - 1,25 

De 25 anos 0,60 0,80 - 

 

Exemplo: João das Pitangas trabalhou durante 8 anos em atividade 

sujeita a aposentadoria especial com 15 anos. Ao perceber a nocividade desta 

atividade, pediu demissão da empresa e conseguiu novo emprego. Na nova 

empresa, João trabalhou durante 13 anos em contato com agentes biológicos que 

ensejam aposentadoria com 25 anos. 

No exemplo acima, ao aplicarmos a tabela de conversão, termos: a) 

primeira atividade: para converter os 8 anos deve-se utilizar o fator 1,67 (de 15 

para 25 anos), ou seja, em tempo isso representa 13,36 (8 x 1,67); b) segunda 

atividade: trabalhou por 13 anos; Logo somando o tempo da primeira empresa 

13,36 com os 13 anos da segunda, João terá direito a aposentadoria especial, 

uma vez que a soma dos tempos corresponde a 26,36. 

Em termos práticos, normalmente ocorre de o empregado ter trabalhado 

por algum tempo em atividade especial e depois tenha exercido outros trabalhos 

em atividades comuns. Estamos diante da possibilidade de conversão de tempo 
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especial em tempo comum. Nesses casos, temos de recordar que o tempo de 

trabalho (contribuição) para o homem é de 35 anos e para a mulher 30 anos. 

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 

 

Exemplo: Lucia trabalhou na empresa Alfa durante 12 anos em atividade 

especial que enseja aposentadoria com 20 anos. Após este período, mudou de 

emprego e passou a trabalhar como atendente em uma loja de shopping por mais 

12 anos. Neste caso, Lucia já terá direito a se aposentar com 30 anos de 

contribuição. Vejamos: o trabalho especial na empresa alfa por 12 anos, após a 

conversão em tempo comum, mediante aplicação do fator 1,5 da tabela, 

representa em tempo o equivalente a 18 anos (12 x 1,5). Considerando que Lucia 

trabalhou por mais 12 anos em atividade comum, totaliza 30 anos de contribuição 

(18 + 12). 

A título de conclusão desse tópico do estudo, convém registrar que as 

mesmas regras acima mencionadas se aplicam aos servidores públicos, por força 

da Súmula Vinculante nº 33 do STF: 

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do 
regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial 
de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, 
até a edição de lei complementar específica. 

 

Referida Súmula é fruto do julgamento de inúmeros mandados de 

injunção e mudanças de entendimento dos Ministros do Supremo quanto a 

eficácia da decisão em tais ações mandamentais128.  

                                                      
128 Para aprofundamento do tema no que tange aos efeitos das decisões em Mandado de Injunção 
e as mudanças de entendimento STF, consultar MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 29 
ed. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 181-187. 
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O judiciário foi chamado a se manifestar em tais casos, uma vez que a 

aposentadoria especial do servidor público está condicionada a elaboração de lei 

complementar (art. 40, § 4º, III da CF/88), porém, até o presente momento o 

legislador ainda não regulamentou tal direito fundamental. 

 

3.1.1.4.2 Aposentadoria especial – portador de deficiência 

A aposentadoria especial do segurado portador de deficiência está 

prevista na parte final do art. 201, § 1º da CF/88, com redação dada pela EC 

47/2005. 

A regulamentação dessa modalidade ocorreu somente com a edição da 

Lei Complementar nº 142 de 8//52013, com vacatio legis de 6 meses, passando a 

produzir efeitos somente a partir de 9/11/2013. Referida LC foi regulamentada 

pelo Decreto nº 8.145 de 3/12/2013, o qual alterou o RPS. 

A contingência que está sendo tutelada é condição de deficiente, o que 

acarreta mais dificuldades ao obreiro nessas condições. 

A mens legislatoris repousa na ideia de proteção à pessoa com 

deficiência, em conformidade com os mais diversos mecanismos de proteção 

internacional, de que é exemplo a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, promulgada por meio do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009. 

Importa destacar que referida Convenção Internacional possui status 

jurídico de normal constitucional, eis que aprovada na forma do § 3º do art. 5º da 

CF/88, com redação dada pela EC 45/2004129. 

O art. 1º dessa Convenção apresenta seus propósitos, dentre os quais é 

possível extrair que 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.   

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

                                                      
129 Art. 5º, § 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
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quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas (grifamos). 

 

Ao conceituar pessoa com deficiência, o art. 2º da LC 142/2013 reproduz 

em sua literalidade o texto da Convenção, o qual também consta do art. 20 § 3º 

Lei Orgânica da Assistência Social130, com redação dada pela Lei nº 12.435/2011, 

tudo a fim de manter coerente o sistema de Seguridade Social. 

É importante que se deixe claro que a aposentadoria em questão 

pressupõe a existência de segurado da Previdência, ou seja, trata-se de pessoa 

com deficiência que contribuiu para o sistema, não havendo que confundir com o 

Benefício de Prestação Continuada – BPC previsto na Lei nº 8.742/93, no valor de 

um salário mínimo, destinado ao idoso ou ao deficiente que não tenham meios de 

prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família (art. 203, V da 

CF/88). 

Em verdade, estamos a falar de uma modalidade qualificada de 

aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, haja vista que a pessoa 

com deficiência poderá se aposentar por idade (60 anos o homem e 55 a mulher), 

bem como por tempo de contribuição, dependendo do grau de deficiência. 

O art. 3º da LC 142/2013 dispõe que: 

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS 
ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:  

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se 
homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com 
deficiência grave;  

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se 
homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de 
segurado com deficiência moderada;  

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se 
homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado 
com deficiência leve; ou  

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta 
e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de 
deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 
15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência 
durante igual período. 

                                                      
130 Lei nº 8.742/1993. 
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Percebe-se que em todas as situações há uma diferença de 5 (cinco) 

anos de contribuição entre homem e mulher, bem como em relação à idade, 

igualmente a diferença é de 5 (cinco) anos, tal como ocorre com a aposentadoria 

do segurado especial (rural). 

O grau de deficiência será atestado por perícia própria do INSS, por meio 

de instrumentos desenvolvidos para esse fim, sendo que a existência de 

deficiência anterior à data da vigência da referida Lei Complementar deverá ser 

certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, 

sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.  

O art. 7º da LC estabelece que, se o segurado, após a filiação ao RGPS, 

tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os 

parâmetros mencionados no art. 3º serão proporcionalmente ajustados, 

considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral 

sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência 

correspondente, nos termos do regulamento. 

A renda mensal do benefício é idêntica à da aposentadoria por tempo de 

contribuição (100% do salário-de-benefício), ou mesmo em relação à 

aposentadoria por idade (70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 

contribuições mensais até o máximo de 30%).  

Em ambos os casos, só haverá incidência do fator previdenciário se 

resultar em renda de valor mais elevado. 

Importa observar que o empregado deficiente que se aposentar em 

observância às regras da LC 142/2013, não está impedido de continuar 

trabalhando na mesma atividade, diferentemente do que ocorre com o empregado 

que se aposenta especial, em virtude da exposição a agentes nocivos à sua 

saúde ou integridade, ocasião em que deverá se afastar da atividade especial, 

conforme retratado no item precedente. 

Uma vez que referido benefício não repercute sobremaneira no contrato 

de trabalho, para mais detalhes acerca desse benefício, remetemos o leitor aos 

manuais de Direito Previdenciário mencionados ao final desta obra. 
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3.1.2 Auxílios 

Atualmente há três benefícios previdenciários denominados auxílios, a 

saber: a) auxílio-doença; b) auxílio-acidente e c) auxílio-reclusão. 

Passaremos a tratar apenas dos dois primeiros, em especial no que tange 

ao auxílio-doença, eis que se trata de benefício com grande repercussão no 

contrato de trabalho, na medida em que acarreta o afastamento do empregado, 

implicando suspensão contratual.  

Desde já cabe a advertência no que se refere aos auxílios, pois, seja por 

desatenção ou mesmo por falta de conhecimento de alguns operadores do direito, 

(e isto ocorre inclusive em sentenças proferidas por magistrados do trabalho) é 

comum que se faça confusão entre auxílio-doença e auxílio-acidente. 

Uma leitura apressada pode levar a erro e pensar que o auxílio-doença 

será concedido quando o trabalhador for acometido de alguma doença, ao passo 

que o auxílio-acidente será devido quando ocorrer algum acidente. Estas e outras 

questões atinentes a esses benefícios serão analisadas a seguir. 

 

3.1.2.1 Auxílio-doença 

Em que pese o art. 201, I da CF/88 fazer breve referência ao evento 

doença a ser coberto pela Previdência social, o risco social tutelado pelo auxílio-

doença é a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do 

segurado. 

Referido benefício está disciplinado nos arts. 59 a 63 do PBPS e arts. 71 

a 80 do Decreto 3.048/99, sendo assegurado a todos os segurados da 

Previdência. 

Este benefício já foi denominado seguro-doença ou mesmo auxílio-

enfermidade, daí porque a legislação trabalhista (art. 476 da CLT) fazer referência 

a essas duas expressões. A partir da Lei 3.807/60 a denominação passou a ser 

auxílio-doença. 

A nomenclatura atribuída ao benefício pode levar a erro. Há grande 

equívoco quando se imagina que o auxílio-doença objetiva amparar apenas 
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segurados que contraírem alguma doença, quando em verdade a contingência a 

ser coberta é a incapacidade para o trabalho ou para as atividades habituais por 

mais de 15 (quinze dias), conforme dicção do art. 59 da Lei nº 8.213/91131. 

Ao discorrer acerca da natureza deste benefício, Sergio Pinto Martins132 

observa que o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta 

duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É 

um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. 

Marisa Ferreira dos Santos133 destaca que a contingência se refere à 

incapacidade temporária, porque a incapacidade permanente é contingência que 

gera cobertura previdenciária de aposentadoria por invalidez. 

Tal como ocorre com a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença 

reclama carência de 12 contribuições mensais, sendo esta dispensada nos 

seguintes casos: 

a) acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do 

trabalho, 

b) segurado acometido de alguma das doenças e afecções especificadas 

em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada 

a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 

tratamento particularizado134. 

Importante notar que em caso de acidente (item “a” acima), não se exige 

que ocorra apenas acidente de trabalho, senão ao contrário, pois, o legislador 

ampliou as possibilidades de acidente, de modo a contemplar quaisquer 

acidentes, aí incluídos os de trabalho, bem como as doenças profissionais ou do 

trabalho, as quais são equiparadas a acidente de trabalho. 

                                                      
131 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. 
132 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 326. 
133 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 293. 
134 Conforme lista de doenças prevista no art. 151 do PBPS, alterado pela Lei 13.135/2015, já 
mencionada neste estudo quando abordamos a aposentadoria por invalidez. 



113 

Nesta linha de ideias, imaginemos a hipótese de um jovem empregado, 

com 18 anos de idade, sem nunca ter trabalhado, conseguiu emprego e passou a 

laborar com vínculo de empregatício em determinada empresa. Vindo este 

empregado a sofrer algum acidente de trabalho na primeira semana, terá direito 

ao auxílio-doença, uma vez que a carência está dispensada. No mesmo exemplo, 

se tivesse ocorrido acidente de trânsito em um final de semana, acarretando a 

incapacidade temporária para o trabalho, ainda assim o jovem empregado faria 

jus ao benefício, uma vez que não é exigida carência. 

Em outros termos, é possível concluir que somente será exigida a 

carência para este benefício, quando o empregado for acometido de alguma 

doença (portanto não se trata de acidente) e, mesmo assim, em sendo doença 

que não esteja elencada na lista específica, uma vez que se a doença constar da 

relação elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social, da mesma 

forma não será exigida carência. 

Quanto à discussão levada a efeito pela doutrina acerca da amplitude 

desta lista de doenças (rol taxativo ou exemplificativo), remetemos o leitor ao que 

se disse quando da análise da aposentadoria por invalidez. 

A legislação determina que não será devido auxílio-doença ao segurado 

que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social 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 

(parágrafo único do art. 59 do PBPS). 

A mesma regra incide com o reingresso do segurado ao RGPS, de 

maneira que não terá direito ao auxílio-doença caso retornar à atividade laborativa 

após algum tempo se trabalhar e sem contribuir. 

Nesse sentido é a Súmula 53 da TNU: “Não há direito a auxílio-doença ou 

a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é 

preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”. 

O empregado 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. Não obstante, caso o empregado, durante o gozo do 

benefício, passar a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, 
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deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. (§ 

§ 6º e 7º do art. 60 do PBPS, com redação da pela Lei nº 13.135/2015). 

 

3.1.2.1.1 Renda mensal inicial 

A renda mensal inicial do benefício sofreu mudanças ao longo do tempo. 

A mais recente alteração foi promovida pela MP 664, convertida na Lei nº 

13.135/2015 que alterou o art. 29, § 10 do PBPS. A regra até então vigente 

dispunha que o benefício seria calculado com base na média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período 

contributivo, multiplicada pelo coeficiente de 91%. 

A partir da nova regra, o auxílio-doença consistirá numa renda mensal 

correspondente a 91% do salário-de-benefício, não podendo exceder a média 

aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em 

caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a 

média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes. 

A nova sistemática no cálculo do auxílio-doença faz parte do ajuste fiscal 

levado a efeito pelo Governo Federal a fim de conter custos, tendo se utilizado da 

MP 664 que vem sendo referida ao longo desse estudo, a qual promoveu 

consideráveis alterações no benefício de pensão por morte, tornando mais rígidos 

os requisitos para sua concessão135. 

A nova regra de cálculo do auxílio-doença contida na MP 664 foi mantida 

quando da sua conversão na Lei nº 13.135/2015, a qual inseriu o § 10 no art. 29 

do PBPS136. 

Segundo o Governo, o raciocínio a ser considerado na nova regra de 

cálculo do auxílio-doença diz respeito ao fato de que, em muitos casos, pela regra 

anterior, o empregado poderia receber mais se estivesse em casa, em gozo de 

                                                      
135 Outra Medida Provisória – MP nº 665/2015, convertida na Lei nº 13.134 de 16/6/2015 
igualmente fez parte do ajuste fiscal. Essa MP tornou mais rígidas as regras para percepção do 
seguro-desemprego e do abono anual (PIS).  
136 § 10 - O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) 
salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o 
número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes. 
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benefício, do que se estivesse trabalhando, e isso era visto como uma forma de 

desestímulo de retorno ao trabalho. 

Exemplifiquemo-nos: um empregado com salário mensal de R$ 1.000,00 

em seu atual emprego, afastou-se do trabalho e vai perceber auxílio-doença por 5 

meses. Ao efetuar o cálculo do benefício, considerando a regra anterior, a 

Previdência levaria em conta a média dos maiores 80% salários-de-contribuição 

de todo o período contributivo, multiplicado por 91%. Impõe considerar que este 

empregado laborou por vários anos e teve diversos salários-de-contribuição, 

contribuindo com valores muito superiores ao seu salário na atual empresa. 

Ocorria, por exemplo, de a média deste trabalhador ter sido de R$ 3.500,00, valor 

este que multiplicado por 91% perfaz um total de R$ 3.185,00, ou seja, valor 

muito além do seu atual salário que é de R$ 1.000,00. 

Ao aplicarmos a nova regra de cálculo, caso este mesmo empregado 

tenha percebido nos últimos 12 meses o salário de R$ 1.000,00, ao fazermos o 

cálculo da média desses últimos 12 meses, obter-se-á exatamente este mesmo 

valor de R$ 1.000,00. Ao aplicarmos o coeficiente de 91% sobre a média de R$ 

1.000,00, ter-se-á o importe de R$ 910,00, ou seja, valor bem abaixo se 

comparado com cálculo anterior (R$ 3.185,00). 

Em que pese uma das justificativas ser a de que a regra anterior 

estimulava o empregado a não querer retornar ao trabalho137, uma vez que em 

gozo de benefício sua renda podia ser maior, acreditamos que tal raciocínio não 

se justifica, na medida em que não é o empregado quem decide se pretende ficar 

ou não em gozo de benefício, mas sim a perícia média do INSS é quem irá 

mantê-lo em benefício ou mesmo determinar seu retorno ao trabalho, acaso 

verificar que o obreiro já recuperou sua capacidade laborativa, devendo ser 

cessado o benefício. 

Ainda no que se refere à renda do benefício, há importante regra contida 

no parágrafo único do art. 63 do PBPS, o qual determina que a empresa que 

garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o 

período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância 

garantida pela licença. Essa diferença paga pela empresa não integra salário-de-

                                                      
137 Tal justificativa consta da exposição de motivos da MP 664 de 30.12.2014. 
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contribuição (portanto não incide contribuição previdenciária), caso este benefício 

seja concedido à totalidade de empregados da empresa (art. 214, § 9º, XIII do 

RPS). 

A situação versada no dispositivo retro diz respeito àqueles casos nos 

quais o empregador está obrigado, por força de contrato ou norma coletiva138, a 

complementar o rendimento do empregado se o valor do auxílio-doença for menor 

que seu salário efetivo. 

A nova sistemática de cálculo do auxílio-doença, limitando-o à média dos 

últimos 12 salários-de-contribuição trouxe prejuízo não somente ao empregado 

como também à empresa, quando esta for obrigada a fazer a complementação do 

benefício.  

À guisa de ilustração, consideremos a seguinte hipótese: Caio, 

empregado, sempre contribuiu sobre o teto do RGPS139. Após vários anos de 

trabalho na empresa Alfa, Caio foi dispensado sem justa causa e passou a 

contribuir como contribuinte individual por 12 meses, sobre o salário mínimo.140 

Em seguida, Caio conseguiu novo emprego na empresa Beta, passando a 

perceber um salário de R$ 3.000,00, sendo que já na primeira semana sofreu 

acidente de trabalho e precisou se afastar por auxílio-doença. 

No exemplo apresentado, considerando que a média dos últimos 12 

salários-de-contribuição será o salário mínimo (R$ 788,00), caso a empresa 

estiver obrigada a complementar a diferença, o valor desta complementação será 

de R$ 2.212,00 (R$ 3.000,00 – R$ 788,00). 

Conforme será melhor analisado no item seguinte, a empresa está 

obrigada a pagar o salário integral relativamente aos 15 primeiros dias de 

afastamento e, após este período, o empregado em gozo de auxílio-doença será 

considerado pela empresa como licenciado. 

É certo que o segurado que exercer mais de uma atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social, estará inscrito em relação a cada uma delas, 

                                                      
138 Dificilmente as empresas se obrigam contratualmente a complementar o valor do auxílio-
doença. Na maioria das vezes, referida obrigação ocorre por força de norma coletiva, porém, 
ainda assim, não é comum acordos ou mesmo convenções coletivas contemplarem tal direito. 
139 Apenas para lembrar, para o ano 2015 o teto é de R$ 4.663,75. 
140 Para o ano 2015 o salário mínimo é de R$ 788.00. 
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devendo verter contribuições em relação a todas, observando-se sempre os 

limites mínimo e máximo de salário-de-contribuição vigentes à época. 

Determina o art. 73 do RPS que o segurado que exercer mais de uma 

atividade abrangida pela Previdência Social, o auxílio-doença 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. 

Nestas situações, o auxílio-doença será concedido em relação à atividade 

para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se para efeito de 

carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Se nas várias 

atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o 

afastamento de todas. 

Exemplo: João das Pitangas é auxiliar administrativo em uma empresa 

(empregado) e também é cantor na noite em bares, restaurantes etc. (contribuinte 

individual). Nesse caso, João está inscrito em relação às duas atividades, uma 

como empregado e a outra como contribuinte individual. Considerando que veio a 

ter problemas nas cordas vocais, João não pode exercer sua atividade de cantor, 

de modo que se encontra incapaz apenas para essa atividade. Em função do 

ocorrido, o auxílio-doença será devido apenas em relação à atividade de cantor. 

No exemplo acima apresentado, se João ficar incapaz definitivamente 

para a atividade de cantor, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, 

não cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez, enquanto essa 

incapacidade não se estender às demais atividades (art. 74 do RPS). 

Conforme visto em outra passagem dessa obra, a legislação proíbe o 

pagamento de benefício inferior ao salário mínimo, quando este tiver por 

finalidade substituir o rendimento do trabalho (art. 201, § 2º da CF/88), tal como 

ocorre com o auxílio-doença. 

Entretanto, referida regra é excepcionada pelo § 4º do art. 73 do RPS, 

pois, caso ocorrer de o empregado (João) ficar incapaz de forma definitiva para a 

atividade de cantor, o auxílio-doença poderá ter valor inferior ao salário mínimo, 

desde que somado às demais remunerações recebidas resultar valor superior a 

este. 



118 

3.1.2.1.2 Início e término do benefício (perícias médicas) 

O art. 59 do PBPS, determina que 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 consecutivos141. 

 Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da 

atividade por motivo de doença, acidente de trabalho ou de qualquer natureza, 

caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral142, 

acarretando a interrupção do contrato de trabalho (§ 3º do art. 60 do PBPS). 

 

Esta regra consta do art. 476 da CLT que está localizado 

topograficamente no Capítulo IV, o qual regula a “suspensão e interrupção” do 

contrato de trabalho. Esse dispositivo assevera que em caso de seguro-doença 

ou auxílio-enfermidade143, o empregado é considerado em licença não 

remunerada, durante o prazo desse benefício. 

Para o segurado empregado, o benefício terá início a partir do 16º 

primeiro dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do 

requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento 

decorrerem mais de 30 dias. É a partir do 16º que será devido o benefício, 

acarretando, a partir de então, a suspensão do contrato de trabalho, impedindo, 

inclusive, a cessação do pacto durante este período144. 

                                                      
141 A MP 664 aumentou de 15 para 30 dias o período de afastamento, obrigando o empregador a 
pagar o dobro de dias que até então vigorava. Ocorre que, por ocasião da publicação da Lei de 
conversão da referida MP, a nova regra não foi aprovada, de modo que foi restabelecida a regra 
anterior de 15 dias. 
142 Conforme já mencionado em outra parte deste estudo, o Superior Tribunal de Justiça tem 
entendimento consolidado no sentido de que os 15 primeiros dias de afastamento pagos pela 
empresa não integram o salário-de-contribuição, ou seja, não incidirá contribuição previdenciária 
sobre remuneração desses dias (STJ – 1ª Turma - AgRg no REsp 1270301/ DF – Dje 11.5.2015 – 
Rel. Min. Regina Helena Costa) 
143 Apenas para recordar o que já se disse anteriormente, essas nomenclaturas não mais 
subsistem, uma vez que cederam lugar ao termo “auxílio-doença”. 
144 CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. NULIDADE DA RESCISÃO. O empregado que 
tenha o contrato de trabalho suspenso, em razão de afastamento concedido pela Previdência 
Social, não pode ser dispensado pelo empregador, durante esse período. Na suspensão do 
contrato de trabalho, os direitos e obrigações dele decorrentes não podem ser alterados ou 
suprimidos. (TRT 12ª Região, Ac. 3ª Turma, - RO 0001252-56.2014.5.12.0012 – Rel. Des. Jose 
Ernesto Manzi, publ. 02/06/2015) 
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O art. 72, § 1º do RPS determina que quando o acidentado não se afastar 

do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela 

sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. 

Ao se fazer uma análise sistemática, percebe-se que o intuito do 

legislador é promover a proteção previdenciária do empregado somente após o 

decurso de certo lapso temporal, até porque seria inviável e contraproducente 

pretender a caracterização do auxílio-doença em decorrência de afastamentos do 

trabalho por períodos muito exíguos. 

Assim sendo, mesmo que o empregado venha a sofrer algum acidente 

que justificar seu afastamento do trabalho, somente será devido o auxílio-doença 

se o afastamento for superior ao prazo legal (15 dias). 

Em termos práticos, o empregado deve apresentar ao empregador 

atestado médico que indique necessidade de afastamento por período superior a 

15 dias, a fim de que a empresa esteja ciente de suas obrigações legais e 

contratuais, permitindo, inclusive, que faça o monitoramento do afastamento de 

seus empregados, evitando surpresas, como é o caso da aplicação, pela perícia 

médica do INSS, do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), 

impossibilitando até mesmo questionamento de sua aplicação pela empresa145. 

Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio 

o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de 

afastamento, devendo ser encaminhado à perícia médica do INSS somente 

quando a incapacidade ultrapassar este período. 

Ao analisar a regra de pagamento dos 15 primeiros dias pelo empregador, 

Cláudia Salles Vilela Vianna se posiciona no sentido de que o empregador não 

deve ser compelido ao pagamento desses dias de afastamento, por ausência de 

previsão legal específica, vejamos: 

É certo, portanto, que não há qualquer fundamento legal que leve 
à interpretação de que sejam as empresas responsáveis pelo 
pagamento dos salários de quaisquer dias de falta por 
incapacidade laborativa. Pelo texto legal vigente, a obrigação de 
pagamento dos salários se encontra vinculada à obrigação, pela 
Previdência Social, de conceder e pagar o benefício de Auxílio-
Doença ao segurado empregado, sendo apenas uma divisão de 

                                                      
145 Adiante explicaremos de maneira mais detalhada a aplicação do NTEP. 
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responsabilidade em razão da capacidade econômico-contributivo 
das empresas. Note-se que se a Previdência Social, parte de um 
sistema de proteção social denominado Seguridade Social, cujo 
objetivo constitucional abrange a cobertura dos eventos de 
doença e invalidez opta por não conceder proteção aos 
afastamentos de duração inferior a quinze dias (exigência contida 
no art. 59 da Lei n. 8.213/91, como visto) não deveria ser a 
empresa a arcar com tal proteção, exceto por sua própria 

liberalidade146. 

 

Diversamente do entendimento da autora supracitada, entendemos que o 

texto legal é taxativo ao impor ao empregador a responsabilidade pelo pagamento 

dos 15 primeiros dias (§ 3º do art. 60) conforme acima mencionado, de modo que 

tal ônus decorre de imposição legal. 

Impõe lembrar que a Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade (art. 194 da CF/88), de 

modo que as empresas, considerando indeclinável dever social que lhes toca, 

também devem ser copartícipes na promoção do bem-estar social, sobretudo 

porque estamos a falar de trabalhador que volta sua força de trabalho em prol 

empregador. 

Ademais, conforme dito anteriormente, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença somente será implementado após afastamento superior a 15 dias 

por motivo de incapacidade laborativa. Ou seja, os 15 primeiros dias de 

afastamento não constituem benefício previdenciário, daí porque entendemos ser 

razoável que tal encargo recaia sobre o empregador. 

Quanto ao requerimento do benefício, é facultado à empresa protocolar 

requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de seu empregado. 

Se a empresa adotar tal procedimento terá acesso às decisões administrativas a 

ele relativas (art. 76-A do RPS), fato que permitirá o controle efetivo dos 

afastamentos de seus empregados, bem como impugnar eventual aplicação 

indevida do NTEP. 

                                                      
146 VIANNA, Cláudia Salles Vilela. A relação de emprego e os impactos decorrentes dos benefícios 
previdenciários. São Paulo: LTr, 2007, p.68. 
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Caso o empregado se afastar por doença durante 15 (quinze) e retornar 

ao trabalho sem que tenha sido implementado o auxílio-doença é certo que a 

empresa deverá pagar esses 15 dias de afastamento (interrupção do contrato). 

Entretanto, dúvida pode surgir se esse mesmo empregado, após seu 

retorno ao trabalho, houver necessidade de se afastar novamente por motivo de 

doença ou acidente. O § 3º do art. 75 do RPS regula esta hipótese, esclarecendo 

que: 

§ 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. 

 

Portanto, a empresa ficará desobrigada do pagamento de novo período 

de 15 dias, desde que o empregado tenha sido acometido da mesma doença 

dentro de 60 dias contados do término do auxílio-doença anterior, sendo que o 

novo benefício será concedido a partir da data do novo afastamento. 

Se o retorno à atividade tiver ocorrido antes de 15 dias do afastamento, o 

empregado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que completar 

aquele período. 

Quanto à realização de perícias médicas a fim de constatar a 

incapacidade do empregado, a legislação impõe ao segurado em gozo de auxílio-

doença, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, 

a obrigatoriedade de submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social 

e processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e a tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e transfusão de sangue, que são 

facultativos. 

Não cessará o benefício até que seja o segurado dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Em muitos casos de cessação de auxílio-doença, o empregado ainda se 

considera incapaz de retornar ao trabalho e, portanto, precisa se socorrer das vias 

legais para tentar manter o benefício. As possibilidades de tentativa de 
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manutenção do auxílio-doença perpassam as seguintes fases: a) pedido de 

prorrogação; b) reconsideração; c) recurso administrativo perante a Junta de 

Recursos, ou mesmo d) ação judicial em face do INSS. 

Em tais situações, o empregado deixa de retornar ao trabalho por não 

estar apto, aguardando os trâmites administrativos para ter seu benefício 

restabelecido. Ocorre que sua ausência ao trabalho por prazo superior a 30 dias 

consecutivos a contar do término do benefício, pode acarretar sua dispensa por 

justa causa, nos termos as Súmula nº 32 do TST147. 

Muitas empresas levam a “ferro e fogo” as ausências do trabalhador, 

mesmo ciente de que ele está tentando o restabelecimento do benefício perante o 

INSS, ou mesmo na via judicial. A consequência prática, nessas situações, é a 

despedida por justa causa. 

É certo que a aplicação da justa causa constitui medida excepcional de 

cessação de contrato de trabalho.  

Maurício Godinho Delgado148 define justa causa como sendo o motivo 

relevante, previsto legalmente, que autoriza a resolução do contrato de trabalho 

por culpa do sujeito comitente da infração – no caso, o empregado. Trata-se, pois, 

da conduta tipificada em lei que autoriza a resolução do contrato de trabalho por 

culpa do trabalhador. 

A fim de configurar a dispensa por justa causa, há necessidade de 

verificação do elemento objetivo que se traduz pela ausência injustificada ao 

trabalho, bem como o elemento subjetivo, caracterizado pelo animus 

abandonandi, ou seja, a intenção de não mais retornar ao trabalho149. 

Sempre que o empregado comunica ao empregador que está tentando a 

manutenção de seu benefício previdenciário perante a autarquia ou mesmo na via 

judicial, ainda que posteriormente venha a ser indeferido o seu pleito de 

manutenção do benefício, não resta evidenciado o elemento subjetivo 

                                                      
147 Súmula nº 32 - ABANDONO DE EMPREGO - Presume-se o abandono de emprego se o 
trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício 
previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer. 
148 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 
1288-1285. 
149 Cf. TRT 12ª Região – Ac. 3ª Turma. - RO 0001428-05.2014.5.12.0022 – Des. Lilia Leonor 
Abreu – Publicação 24.02.2015. 
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caracterizador da justa causa, uma vez que não há interesse do obreiro em se 

desligar do emprego. 

Em ocorrendo a dispensa por justa causa na hipótese ventilada, deverá 

ser declarada sua nulidade, com a consequente reintegração do empregado, bem 

como o pagamento dos salários relativos ao período de afastamento. 

 

3.1.2.1.2.1 “Alta programada” 

Outro aspecto que merece destaque relativo às perícias médicas diz 

respeito ao que se convencionou chamar de “alta programada”.  

O Decreto nº 5.844/2006 acrescentou o § 1º ao art. 78 do RPS, dispondo 

que o INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que 

entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do 

segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia. 

Tal como observa Ibrahim150, a intenção da Previdência Social é reduzir o 

número de perícias médicas, já estabelecendo o perito, por ocasião da avaliação 

médico-pericial, o tempo necessário de recuperação, aferível com base na 

expertise do profissional. 

Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o 

segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica (Pedido de 

Prorrogação)151, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social (§ 

2º), a qual poderá ser feita pela internet ou por meio telefônico152.  

Sempre que o médico perito manter a decisão anterior, o segurado 

poderá apresentar Pedido de Reconsideração. Caso a nova perícia médica 

atestar que o empregado já está apto a retornar ao trabalho, este ainda poderá 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 30 dias, à Junta de Recursos do 

                                                      
150 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 
2014, p. 657. 
151 O Pedido de Prorrogação poderá ser feito 15 dias antes do término do benefício, podendo ser 
repetida tal prorrogação sempre que o segurado se achar incapaz quando do término do novo 
prazo. 
152 O contato telefônico pode ser feito pelo 135 que é número da Previdência Social. 
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Conselho de Recursos da Previdência social, a qual proferirá decisão final sobre a 

questão.  

A dinâmica da “alta programada” tem acarretado inúmeros problemas aos 

segurados que agendam pedidos de prorrogação, na medida em que a nova 

perícia médica tem levado muito tempo para acontecer. Isso ocorre pelo fato de a 

legislação não estabelecer um prazo máximo para a realização das perícias 

médicas pela autarquia federal, associado a falta de peritos em número suficiente 

para dar conta da demanda. 

Imaginemos a situação de um empregado que tenha como “alta 

programada” o dia 30.5.2015 e com seu pedido de prorrogação tenha sido 

agendado uma nova perícia somente para o dia 10.8.2015153. É comum chegar o 

dia da nova perícia e o médico do INSS entender que o empregado está apto a 

retornar ao trabalho, não tendo direito a manutenção do benefício. Eis o dilema do 

empregado: quem irá pagar o período entre o dia 30.5.2015 (término do benefício 

originário) e o dia 10.8.2015 (data da nova perícia)? 

A empresa não está obrigada a pagar tal período, uma vez que o 

empregado não estava trabalhando, ou seja, estamos diante de ausência 

injustificada, na medida em que a legislação trabalhista não garante o abono 

dessas faltas154. De outro lado, o INSS também não irá pagar este período, pois, 

constatou que o empregado estava apto ao trabalho. 

Certamente estamos diante de problema social que está disseminado 

pelo país, fazendo com que o trabalhador fique sem seu sustento durante o lapso 

temporal em que aguarda a nova perícia médica e, conforme assinalado, em 

muitos casos, quando comparece à perícia, se vê diante de indeferimento do 

pedido de prorrogação. 

No exemplo apresentado, chega a ser razoável pensar que o empregado 

esteja apto ao trabalho após quase três meses de espera para realização da 

perícia. Entretanto, quando da cessação do benefício em 30.5.2015, caso um 

novo exame tivesse sido realizado logo em seguida, provavelmente constataria a 

manutenção da incapacidade laborativa. 

                                                      
153 Este exemplo se apresenta de certa forma otimista, uma vez que em algumas regiões do país o 
prazo entre o término do benefício e a realização da nova perícia tem levado muito mais tempo. 
154 A maior parte das ausências justificadas estão elencadas no art. 473 da CLT. 
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A questão que se coloca é a seguinte: quem deu causa à demora no 

agendamento da nova perícia? A resposta é simples: o INSS, logo, igualmente 

plausível pensar que é este quem deve arcar com o ônus da demora, sob pena de 

se beneficiar da própria torpeza. 

Atento ao problema, a 14ª Vara Federal de Salvador (Bahia) proferiu 

decisão na Ação Civil Pública – ACP nº 2005.33.00.020219-8, que levou o INSS a 

editar a Resolução INSS/PRES nº 97 de 19.7.2010, a qual estabelece que: 

Considerando a necessidade de definir a forma de pagamento dos 
benefícios de auxílio-doença, conforme determina a sentença nº 
263/2009 relativa à Ação Civil Pública - ACP nº 
2005.33.00.020219-8, resolve: 

Art. 1º Estabelecer que no procedimento de concessão do 
benefício de auxílio-doença, inclusive aqueles decorrentes de 
acidente do trabalho, uma vez apresentado pelo segurado pedido 
de prorrogação, mantenha o pagamento do benefício até o 
julgamento do pedido após a realização de novo exame médico 
pericial. 

 

Nesta mesma linha de ideias, o TRF da 4ª Região proferiu decisão no 

Agravo de Instrumento nº 5013845-45.2012.404.0000, 6ª Turma, Relator Celso 

Kipper, de 09/07/2013, no sentido de determinar ao Instituto Previdenciário a 

concessão e implantação automática e provisória do benefício de auxílio-doença, 

independentemente de realização da perícia médica, no prazo máximo de 45 dias 

a contar do requerimento administrativo. Tal prazo foi aplicado analogicamente, 

na medida em que este é o prazo legal que a autarquia tem para efetuar o 

pagamento do primeiro benefício. 

Devido à importância do tema, acreditamos ser de interesse do leitor 

verificar ao menos trecho do acórdão, vejamos: 

7 - Conquanto os dispositivos legais que tratam diretamente dos 
benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença não 
determinem prazo para a realização da perícia médica, o § 5º do 
art. 41-A da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/1991), incluído pela 
Lei nº 11.665/2008, dispõe expressamente que o primeiro 
pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da 
apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua 
concessão, disposição que claramente tem o escopo de imprimir 
celeridade ao procedimento administrativo, em observância à 
busca pela eficiência dos serviços prestados pelo INSS, até 
porque se trata de verba de caráter alimentar. No caso de 
benefício por incapacidade, o segurado logicamente deve ser 
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considerado responsável apenas pelos documentos que estão em 
seu poder, não podendo ser prejudicado pela demora da 
Administração Pública em realizar o exame médico que tem por 
objetivo a comprovação da existência de incapacidade laboral. Em 
razão disso, o prazo de 45 dias pode ser entendido como limite 
máximo para a realização da perícia médica oficial. 
 
8 - A rigor, nos casos de requerimento de benefícios por 
incapacidade, a lei não exige que o segurado apresente exames e 
atestados médicos referentes à sua doença e incapacidade; no 
entanto, para que o segurado seja beneficiário da implantação 
automática e provisória do benefício de auxílio-doença, antes de 
realizada a perícia médica, razoável a exigência, em atendimento 
à segurança do sistema previdenciário, de que apresente 
documentação médica que informe o motivo e o início da 
incapacidade. 
 
9 - Parcial provimento ao agravo para determinar ao Instituto 
Previdenciário a concessão e implantação automática e provisória 
do benefício de auxílio-doença, independentemente de 
realização da perícia médica, no prazo máximo de 45 dias a 
contar do requerimento administrativo, inclusive com o 
pagamento dos atrasados entre a DER e a efetiva implantação, 
desde que preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e 
carência mínima, quando necessária, e seja apresentada 
documentação médica informadora do motivo e do início da 
incapacidade. (grifamos) 

 

A adoção do sistema de “alta programada” é de validade duvidosa, tendo 

levado alguns tribunais155 a se posicionar em sentido contrário, uma vez que a 

legislação determina que o auxílio-doença será mantido enquanto o segurado 

“permanecer incapaz” (art. 60 da Lei 8.213/91). 

As Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro editaram, em 

12.5.2010 o Enunciado nº 85 que dispõe o seguinte: 

É incabível a cessação administrativa do auxílio-doença em razão 
de alta programada, ou seja, sem que seja feita reavaliação 
médica, uma vez que esse procedimento viola o art. 60 da Lei 
8.213/91. 

 

Ao discorrer acerca dessa nova sistemática, Ibrahim observa que 

Não obstante a necessária busca da eficiência administrativa, que 
beneficia o próprio segurado do sistema, a nova regra é 

                                                      
155 Exemplo desse entendimento consta da decisão proferida pelo TRF4 na AC 5001811-
02.2013.404.7211/SC, 6ª Turma, relator Celso Kripper, DE 13.5.2014. 
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inadequada. É fato que muitas incapacidades comuns podem ter 
seu prazo de duração razoavelmente previsto pelo profissional 
competente, mas cada caso é um caso. Ademais, o segurado, 
muitas vezes assintomático, considera-se apto novamente para o 
trabalho, mas ainda não está verdadeiramente habilitado, 
trazendo consequências funestas em razão do retorno 

indevido156. 

 

De nossa parte, entendemos que não há ilegalidade em se utilizar da “alta 

programada”, contanto que o INSS fique responsável pelo pagamento dos dias 

entre a alta originária e a marcação da nova perícia, conforme acima exposto. 

Seria possível cogitar que o longo período de espera por parte do 

segurado para realização de perícia médica acarretaria dano moral? 

Acerca do pagamento de indenização por danos morais, em 6.8.2014, a 

Turma Nacional de Uniformização – TNU, no processo nº 2010.72.52.001944-1, 

de relatoria do Juiz Federal Paulo Ernane Moreira Barros, manteve decisão da 3ª 

Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina que condenou o INSS ao 

pagamento de danos morais no importe de 3 mil reais, por haver suspenso o 

benefício de segurada, em razão de demora na marcação da perícia. 

O relator da TNU, Paulo Ernane Moreira Barros, reforçou o entendimento 

da Turma Recursal de Santa Catarina, aduzindo que a “simples suspensão do 

pagamento atenta contra a dignidade do segurado, que fica refém de um sistema 

insuficiente e incapaz de realizar o fim a que se propõe”. 

Convém mencionar que o ingresso na via judicial a fim de ter 

restabelecido o auxílio-doença, independe do pedido de prorrogação na via 

administrativa, na medida em que a cessação administrativa do benefício já 

configura o interesse de agir, haja vista que a alta dada pelo INSS equivale à 

negativa da pretensão. 

A este respeito, decidiu a TNU  

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO 
DEJURISPRUDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-
DOENÇA. ALTAPROGRAMADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA 
CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO DE 

                                                      
156 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 
2014. p. 657/658. 
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PRORROGAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de 
pedido de restabelecimento de auxílio-doença, suspenso pelo 
regime de alta programada, dispensável se faz o prévio pedido de 
prorrogação, por configurar o ato de cancelamento manifesta 
negativa da Administração quanto ao direito postulado. 
Precedente desta Turma Nacional (PEDILEF 200972640023779). 
2. Pedido de Uniformização de Jurisprudência provido, com 
determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às 
Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, 
do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão 
recorrida. (TNU, PEDILEF 200770500165515 PR - Relatora: Juíza 
Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, data de 
Julgamento: 06/09/2011). 

 

Ainda no que se refere à cessação do auxílio-doença, diferentemente do 

que ocorria quando da vigência da LOPS (Lei 3.807/60) que previa um prazo 

máximo de duração do auxílio-doença de 24 meses, a legislação atual não 

estipula prazo máximo para manutenção do benefício. 

Desse modo, o auxílio-doença pode cessar por várias circunstancias: a) 

pela recuperação da capacidade para o trabalho, b) pela transformação em 

aposentadoria por invalidez ou c) auxílio-acidente de qualquer natureza, neste 

caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 

Cumpre consignar interessante regra contida no art. 76 do RPS, o qual 

determina que a Previdência Social deve processar de ofício o benefício, quando 

tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio-

doença. 

A fim de concluir a análise acerca das perícias médicas e da “alta 

programada”, é oportuno fazer referência ao disposto no art. 60, § 5º do PBPS, 

inserido pela Lei 13.135/2015 que permite a realização de perícias médicas por 

outros órgãos e não apenas o próprio INSS: 

§ 5º Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica 
pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva 
incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e 
de atendimento adequado à clientela da previdência social, o 
INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar, nos termos 
do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, 
termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou 
acordos de cooperação técnica para realização de perícia médica, 
por delegação ou simples cooperação técnica, sob sua 
coordenação e supervisão, com: 
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I - órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único 
de Saúde (SUS); 
 
II - (VETADO); 
 
III - (VETADO).    

 

Conforme já mencionado em outras passagens desta obra, a Lei nº 

13.135/2015 que inseriu o § 5º supra é fruto da conversão da MP 664. Os dois 

incisos II e III foram vetados quando da sua conversão. Tais dispositivos 

permitiam que além de entidades públicas, poderiam ser feitos convênios com 

entidades privadas de serviço social e formação profissional, vinculadas ao 

sistema sindical, bem como com entidades privadas de comprovada idoneidade 

financeira e técnica, desde que não empreguem o segurado. 

 

3.1.2.1.3 Empregador que impede empregado de retornar ao trabalho 

Não bastassem os problemas enfrentados pelo empregado relativos à 

“alta programada”, é comum de o trabalhador receber alta da Previdência, porém, 

quando do retorno ao trabalho, ser impedido de trabalhar pelo médico da 

empresa. 

Em outras palavras, a perícia médica do INSS considera o empregado 

apto a retornar ao trabalho, entretanto, o médico da empresa entende que o 

obreiro não reúne condições para voltar ao trabalho. 

Consideremos a seguinte hipótese: Joaquim Peluso, motorista, 

empregado da Construtora Laje de Pedra Ltda., esteve em gozo de auxílio-

doença previdenciário até 30 de junho, quando teve “alta programada”. Ao se 

apresentar no trabalho, todavia, o médico da empresa o impediu de trabalhar, 

alegando que permanecia incapaz. Joaquim, no entanto, se considera apto para o 

trabalho, pois sua enfermidade – epilepsia – está controlada por medicamentos. O 

médico da empresa alega que Joaquim não pode dirigir veículos da empresa, 
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alegando que a medicação pode lhe causar sonolência, com risco de 

acidentes157.  

No caso apresentado, o empregado poderia ajuizar reclamação 

trabalhista em face da empresa, com pedido de natureza cominatória, a fim de 

obrigar o empregador a mantê-lo em seu posto de trabalho. O fundamento da 

demanda, guardadas as peculiaridades de cada caso, se assemelha ao lock out. 

A este respeito, há julgado do TST: 

RECURSO DE REVISTA – REINTEGRAÇÃO – APTIDÃO PARA 
O TRABALHO - EMPRESA QUE REJEITA O RETORNO DO 
TRABALHADOR AO EMPREGO – MATÉRIA FÁTICA. O Tribunal 
a quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório, 
consignou que os documentos acostados, notadamente o laudo 
pericial a fls. 73-80, comprovaram que o reclamante, estando apto 
ao trabalho e com contrato em vigor, não foi acolhido pela 
empresa, sendo devida a reintegração pleiteada (...) (TST-RR-
1492-94.2011.5.04.0231, 7ª Turma, Rel. Min. Vieira de Mello 
Filho, publ. 31/5/2013). 

 

Certamente o juízo trabalhista deverá determinar a realização de perícia a 

fim de verificar a real situação do empregado, para poder fundamentar sua 

decisão.  

Quanto aos salários relativos ao período em que o empregado não 

trabalhou por motivo alheio à sua vontade, deve ser tal ônus atribuído ao 

empregador, conforme já decidiu o TRT da 4ª Região: 

RETORNO AO TRABALHO OBSTADO PELO EMPREGADOR. 
SALÁRIOS. O atestado emitido por médico conveniado da 
empresa reclamada, no sentido de que o empregado estava 
inapto para o trabalho, constitui prova de que foi impedido de 
retornar à atividade, mesmo quando se encontrava apto conforme 
decisão do órgão previdenciário, confirmada, posteriormente, por 
decisão exarada em decisão judicial transitada em julgado. Não 
tendo havido prestação de trabalho durante o período por motivo 
alheio à vontade do empregado, faz ele jus ao pagamento do 
salário e demais verbas consectárias. (TRT-4 - RO: 
00008957020115040023 RS 0000895-70.2011.5.04.0023, 
Relator: GEORGE ACHUTTI, Data de Julgamento: 22/11/2012, 
23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre). 

 

                                                      
157 Este exemplo foi apresentado em curso ministrado na Associação dos Magistrados do Trabalho 
de Santa Catarina, pelo mesmo autor referido ao longo desta obra e consta da bibliografia 
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de).  
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De outro lado, por parte da empresa, a tese defensiva pode se basear no 

fato de que o empregado ainda permanece incapaz, devendo ser promovida 

reabilitação profissional pelo INSS, na forma do que dispõe o art. 89 da Lei 

8.213/91. 

Quando o médico da empresa entender que o empregado está inapto 

para o trabalho, mesmo com decisão favorável de retorno pelo INSS, entendemos 

ser cabível o ajuizamento de ação declaratória, por parte da empresa, na justiça 

do trabalho, a fim de que fique caracterizada a real condição do obreiro (apto ou 

inapto), pois, a uma, a empresa poderá ser condenada futuramente a ter de pagar 

os salários do período em que este não trabalhou e, a duas, porque poderá ser 

responsabilizada por aceitar o empregado ao seu posto de trabalho, quando em 

verdade ainda estava incapaz para o trabalho. 

 

3.1.2.1.4 Auxílio-doença comum e acidentário 

Em que pese não haver distinção no que se refere à nomenclatura, 

doutrina e jurisprudência convencionaram diferenciar o benefício de auxílio-

doença em comum e acidentário, a depender da origem que ensejou a concessão 

do benefício158. 

Será devido auxílio-doença acidentário (código B91), sempre que a causa 

da incapacidade laborativa tiver origem no trabalho, ou seja, nos casos em que o 

empregado159 sofrer acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho, 

conforme arts. 19 e 20 da 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 Lei Complementar nº 150, de 2015) 
 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo 
anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

                                                      
158 O auxílio-doença comum também é conhecido como auxílio-doença previdenciário, porém, 
parece-nos inadequada tal denominação uma vez que ambos são previdenciários. 
159 Interessante notar que a Lei Complementar nº 150 de 1.6.2015 alterou o texto do art. 19 do 
PBPS a fim de contemplar os empregados domésticos. Ou seja, a partir do novel texto normativo, 
empregado doméstico também está compreendido no conceito de acidente de trabalho. 
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I - doença profissional, assim entendida a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 
 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante 
da relação mencionada no inciso I. 

 

Ocorrendo incapacidade laborativa temporária sem relação com o 

trabalho, o empregado receberá auxílio-doença comum (código B31). 

Tais distinções se fazem necessárias, na medida em que a concessão do 

acidentário (B91) implica maior afetação ao contrato de trabalho, ao passo que o 

comum (B31), terá como característica básica a suspensão contratual.  

A concessão do auxílio-doença acidentário sempre dispensará a carência, 

ao passo que o comum exige 12 contribuições mensais. 

No acidentário, o empregador está obrigado a depositar o FGTS, 

enquanto durar o benefício, por expressa disposição do § 5º do art. 15 da Lei 

8.036/90. 

Mesmo na hipótese de reconhecimento judicial da natureza acidentária do 

infortúnio, será devido o recolhimento do FGTS, conforme jurisprudência: 

DOENÇA DO TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. DEPÓSITO DO 
FGTS. Empregado que se afasta da atividade laboral percebendo 
auxílio doença, mas que em processo judicial obtém o 
reconhecimento do nexo causal da doença com o trabalho 
executado, tem direito ao depósito do FGTS, porquanto, como 
exige a legislação que o empregador emita a comunicação de 
acidente de trabalho até na hipótese objeto de suspeita, a 
omissão de quem estava obrigado a cumprir a lei não deve 
beneficiá-lo e em contrapartida prejudicar a outra parte. (TRT 12ª 
Região – Ac. 1ª Câmara - RO 01753-2011-012-12-00-8 – Juíza 
Águeda Maria L. Pereira - Publicado no TRTSC/DOE em 17-07-
2012) 

 

Tal como afirmado quando tratamos da aposentadoria por invalidez, outro 

direito que deve ser garantido ao empregado em gozo de auxílio-doença 

acidentário é a manutenção do seu plano de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 

444 do TST: 



133 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR IN-
VALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 
RECO-NHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE 
PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de 
assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não 
obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-
doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. (grifamos) 

 

Ainda, há substancial distinção entre um e outro, na medida em que a 

percepção do auxílio-doença acidentário assegura ao empregado o direito a 

garantia provisória de emprego, pelo prazo mínimo de 12 meses, após a 

cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 118 da Lei 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. (grifamos) 

 

O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 378 estabelecendo 

os requisitos a serem preenchidos a fim de caracterizar a estabilidade acidentária: 

SÚMULA 378 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO 
TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991.  
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. 
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. 
(...) 

 

Referida súmula vai ao encontro do que dispõe o art. 118 do PBPS, uma 

vez que, a princípio, só há que falar em estabilidade acidentária se o empregado 

estivesse percebendo auxílio-doença, fato que ocorre somente após o 

afastamento por 15 dias consecutivos. 
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Dito de outro modo, caso o empregado sofrer acidente de trabalho cujo 

afastamento tenha sido por apenas 5 dias, não terá direito ao auxílio-doença, nem 

tampouco fará jus à garantia provisória de emprego. 

Em ocorrendo a dispensa sem justa causa de empregado detentor de 

garantia provisória de emprego, este poderá ajuizar ação trabalhista objetivando 

sua reintegração. 

Nos casos de despedida sem justa causa de empregado acidentado e 

com garantia provisória de emprego, pergunta-se: o que ocorre se o empregado 

deixar expirar o prazo da estabilidade sem que tenha promovido a respectiva 

ação judicial pretendendo sua reintegração? Poderá fazê-lo posteriormente? 

Inúmeras decisões judiciais se firmaram no sentido de não assegurar a 

reintegração em razão do decurso do prazo estabilitário, nem tampouco qualquer 

indenização substitutiva, tudo ao argumento de que o empregado deveria ter 

ingressado com a demanda ainda dentro do período da estabilidade, uma vez que 

o objetivo da lei é garantir o emprego. 

Ocorre que o TST editou a Súmula nº 396, assegurando o direito de 

ingresso com ação judicial, mesmo após expirado o prazo de estabilidade. 

Nesses casos, não será devida a reintegração, porém, o empregado fará jus ao 

pagamento dos salários devidos desde a data da despedida, até o término da 

estabilidade. Vejamos o teor da súmula: 

SÚMULA 396 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE 
REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DO SALÁRIO RELATIVO AO 
PERÍODO DE ESTABILI-DADE JÁ EXAURIDO. INEXISTÊNCIA 
DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 106 e 116 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 
20, 22 e 25.04.2005 
I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado 
apenas os salários do período compreendido entre a data da 
despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo 
assegurada a reintegração no emprego.  
II - Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que 
deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os 
termos do art. 496 da CLT.  

 

Outro aspecto de relevo no que diz com a garantia provisória de emprego 

é o fato de tal direito subsistir (ou não) mesmo em se tratando de contrato por 

tempo determinado. Garantia de emprego em contratos a termo sempre foi objeto 
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de debate na doutrina e jurisprudência, uma vez que, quando o contrato atinge 

seu termo, não há dispensa propriamente dita, mas sim, terminação normal do 

contrato. 

O jurista e Ministro do TST Maurício Godinho Delgado sempre se 

posicionou de modo favorável à garantia de emprego mesmo em se tratando de 

contrato por tempo determinado, quando a causa fosse decorrente de acidente de 

trabalho. Nas palavras do autor, 

De fato, aqui, a causa do afastamento integra a essência 
sociojurídica de tal situação trabalhista, já que se trata de 
suspensão provocada por malefício sofrido pelo trabalhador em 
decorrência do ambiente e processo laborativos, portanto em 
decorrência de fatores situados fundamentalmente sob ônus e 
risco empresariais. (...) Em tal quadro, a garantia de emprego de 
um ano, que protege trabalhadores acidentados ou sob doença 
profissional, após seu retorno da respectiva licença acidentária 
(art. 118, da Lei 8.213/91), incide, sim, em favor do empregado, 

ainda que admitido, na origem, por pacto empregatício a termo160. 

(grifos no original) 

 

Após longos anos e sob certa influência do Ministro acima referido, em 

setembro/2012 a Corte Trabalhista inseriu o item III na Súmula 378 já mencionada 

neste texto, o qual preceitua que: “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”. 

Mesmo após a edição do item III na Súmula nº 378, o cenário ainda não 

está pacificado, uma vez que continuam sendo proferidas decisões161 e mesmo 

entendimentos na doutrina no sentido de que nos contratos a termo, quando estes 

atingem seu prazo final, o empregador não está dispensando o empregado sem 

justa causa, mas sim dando por encerrado o pacto do qual as partes já estavam 

cientes da data de término. 

                                                      
160 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 
588-589 
161 TRT1 – Ac. 10ª Turma - RO 0000208-85.2012.5.01.0203 – Relator Des. Flavio Ernesto 
Rodrigues Silva, Data de Julgamento: 03/04/2013. 
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Aliás, esse era o entendimento do TST até a edição do item III na Súmula 

nº 378, bem como antes da inserção do item III na Súmula nº 244162 que versa 

sobre a estabilidade da gestante.   

Há na doutrina vozes desfavoráveis a estabilidade em contratos a termo, 

como é o caso da Juíza do Trabalho Vólia Bonfim Cassar, que em artigo 

publicado pela revista LTr comenta algumas súmulas do TST, dentre elas a 244 e 

378. Vejamos: 

Ainda adotamos a tese de que a estabilidade, qualquer que seja o 
tipo, é adquirida até o fim do contrato por prazo determinado, mas 
não depois de seu prazo, pois não há despedida e sim 
caducidade do contrato. O contrato nasce com dia ou momento 
certo para romper, cláusula ajustada legalmente ou 
contratualmente desde a admissão. Não surpreende as partes e 
não viola direitos.  
Explico. 
Implementado o termo final, o contrato rompe-se naturalmente, 
dispensando a declaração das partes ou qualquer notificação 
neste sentido. Isto porque, na verdade, não há dispensa ou 
pedido de demissão. Há morte natural do contrato. A estabilidade, 
a suspensão ou a interrupção do contrato restringem o exercício 
do poder potestativo do empregador e, por isso, impedem a 
despedida imotivada. Porém, quando o contrato chega ao seu 
termo final, não há despedida, pois as partes já tinham ciência, 
desde seu início, do momento ou data da terminação. Há morte 

natural163. 

 

Em que pese todo respeito que merecem os entendimentos em sentido 

contrário, acreditamos que não há incompatibilidade entre contratos a termo e a 

garantia de emprego, uma vez que o legislador não criou nenhuma distinção entre 

as modalidades contratuais quando assegurou tal direito ao empregado após a 

cessação do auxílio-doença acidentário (art. 118 do PBPS). 

É de se notar que a estabilidade acidentária prevista na norma tem o fim 

maior de proteger o cidadão trabalhador, aliado ao fato de que estamos diante da 

necessidade de observância da função social do contrato, conforme exposto por 

                                                      
162 Antiga redação do item III da Súmula nº 244: III - Não há direito da empregada gestante à 
estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a 
extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou 
sem justa causa. 
163 CASSAR, Vólia Bomfim. Breves comentários sobre as novas súmulas e orientações 
jurisprudenciais do TST. LTr Suplemento Trabalhista. São Paulo, v. 48, n. 138, p. 709-717, nov. 
2012. 
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Renato Rua de Almeida em artigo já mencionado neste texto, no qual comenta a 

redação do novel item III da Súmula nº 378:  

(...) o princípio da função social do contrato, consubstanciado nos 
artigos 421 e 187 do Código Civil de 2002 constitucionalizado pela 
dimensão objetiva e pela força irradiante dos direitos 
fundamentais, prevalece na redação das novas súmulas do TST 
sobre os princípios da liberdade contratual e do pacta sunt 
servanda, que, numa visão positivista, encontram-se subjacentes 
no artigo 444 da CLT, mas que uma visão pós-positivista da força 
normativa dos princípios constitucionais sobre os direitos 
fundamentais impõe uma releitura do mencionado dispositivo 
consolidado a partir das cláusulas gerais do Código Civil de 

2002164. 

 

Sem perder de vista as diferenças entre o auxílio-doença comum e 

acidentário, esse último exige a emissão de Comunicação de Acidente de 

Trabalho – CAT, ao passo que o aquele não requer tal formalidade. 

Conforme destaca Sebastião Geraldo de Oliveira165, o primeiro passo 

para o reconhecimento de qualquer direito ao empregado que sofreu acidente de 

trabalho, ou situação legalmente equiparada, é a comunicação da ocorrência à 

Previdência Social, cuja legislação, no Brasil, incorporou a infortunística do 

trabalho. Com o objetivo de facilitar a concessão rápida dos benefícios e, ainda, 

diante do caráter social do seguro acidentário, a norma legal atribui ao 

empregador a obrigação de expedir a comunicação do acidente, ficando 

dispensada, assim, a vítima ou seus dependentes da iniciativa do requerimento. 

A CAT está regulada no art. 22 da Lei 8.213/91, o qual teve sua redação 

alterada pela Lei Complementar nº 150 de 1.6.2015, a fim de incluir na sua 

tipificação legal os empregados domésticos, ou seja, somente a partir da edição 

desta norma é que a definição de acidente de trabalho passou a abranger a figura 

do empregado doméstico. 

Vejamos o que determina o art. 22 da Lei 8.213/91 acerca da CAT: 

Art. 22.  A empresa ou o empregador doméstico deverão 
comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 

                                                      
164 A função social do contrato e a nova redação do item III, da Súmula n. 244, a inserção do item 
III, na Súmula n. 378, e a edição das Súmulas ns. 440 e 443, do TST. LTr. Suplemento 
Trabalhista, v. 137/13, p. 741-743, 2013. 
165 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional. 7. 
ed. rev. e atual. São Paulo: LTr, 2013, p. 62. 
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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 Lei Complementar nº 
150, de 2015) 
 
§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia 
fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a 
que corresponda a sua categoria. 
 
§ 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. 
 
§ 3º A comunicação a que se refere o § 2º não exime a empresa 
de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste 
artigo. 

 

§ 4º Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão 
acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas 
previstas neste artigo. 
 
§ 5º A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do 

caput do art. 21-A. 

 

O dispositivo legal exige que a CAT deva ser emitida pelo empregador no 

prazo de até o 1º dia útil seguinte ao acidente ou, em caso de morte, deve ser 

emitida de imediato, sob pena de multa. 

Importante observar que a emissão da CAT é obrigatória sempre que 

ocorrer acidente de trabalho, aí incluídas as doenças profissionais e do trabalho 

elencadas no art. 20 citado alhures, bem como todas as situações que se 

equiparam a acidente de trabalho e que estão arroladas no art. 21 da mesma lei: 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para 
efeitos desta Lei: 
 
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua 
recuperação; 
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II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de: 
 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho; 
 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada ao trabalho; 
 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro 
ou de companheiro de trabalho; 
 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
 
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou 
decorrentes de força maior; 
 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do 
empregado no exercício de sua atividade; 
 
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e 
horário de trabalho: 
 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 
autoridade da empresa; 
 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando 
financiada por esta dentro de seus planos para melhor 
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de 
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 
segurado; 
 
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado. 
 
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por 
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local 
do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no 
exercício do trabalho. 
 
§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do 
trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se 
associe ou se superponha às consequências do anterior. 

 

Quando a lei exige a emissão da CAT, não faz nenhuma ressalva quanto 

ao número mínimo de dias de afastamento do empregado, ou seja, o documento 

deve ser emitido ainda que não ocorra afastamento, é dizer, mesmo que o obreiro 
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não venha a se afastar por auxílio-doença. Tal situação se justifica, na medida em 

que tal comunicação serve para fins estatísticos e epidemiológicos, conforme 

preceitua o art. 336 do Decreto 3.048/99. 

O parágrafo segundo do art. 22 dispõe que além da empresa, há outros 

legitimados a emitir a CAT, tais como: o próprio acidentado, seus dependentes, a 

entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade 

pública. 

Cumpre deixar claro que a obrigação legal é da empresa, sendo os 

demais apenas legitimados secundários. Mesmo estando o próprio segurado apto 

a emitir a CAT, ao chegar na perícia médica do INSS sem que esta tenha sido 

emitida pela empresa, é muito provável que o perito irá conceder o auxílio-doença 

comum (B31), caso entender que há incapacidade para o trabalho. 

É possível encontrarmos na própria CLT dispositivo similar àquele 

previsto na legislação previdenciária, no tocante à comunicação de doenças 

oriundas do trabalho. Estamos a falar do art. 169 da CLT, com redação dada pela 

Lei 6.514/1977, segundo o qual: 

Art. 169 - Será obrigatória a notificação das doenças profissionais 
e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, 
comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as 
instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. 

 

É certo que a subnotificação por parte das empresas não pode ser óbice 

a concessão do benefício na modalidade acidentária, nem tampouco ser 

impeditivo à garantia provisória de emprego, eis que se trata de culpa do 

empregador que pretendeu, por meio de subterfúgios, impedir o gozo do benefício 

na modalidade acidentária, tal como já decidiu o TST: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. 
ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 118 DA 
LEI Nº 8.213/1991. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO 
EMPREGADOR AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO QUE OBSTA A 
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA 
ACIDENTÁRIO.SÚMULA 378/TST. Esta Corte tem reiteradamente 
manifestado o entendimento de que a não-fruição do benefício do 
auxílio-doença acidentário, por culpa do empregador, não obsta o 
direito do empregado à estabilidade provisória prevista no artigo 
118 da Lei nº 8.213/1991. Incidência do artigo 896, § 4º, da CLT, 
combinado com a Súmula 333/TST. Agravo de instrumento 
desprovido. (TST - AIRR: 643402520015020005 64340-
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25.2001.5.02.0005, Relator: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 
Data de Julgamento: 05/04/2006, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DJ 28/04/2006.) 

 

Sebastião Geraldo Oliveira166 observa com clareza o problema relativo a 

não emissão da CAT pelo empregador, ao afirmar que o acidente do trabalho 

pode ser o fato gerador de diversas e sérias consequências jurídicas que se 

refletem no contrato de trabalho, na esfera criminal, nos benefícios acidentários, 

nas ações regressivas promovidas pela Previdência Social, nas indenizações por 

responsabilidade civil, na inspeção do Trabalho, no pagamento de indenização de 

seguros privados que cobre a morte ou invalidez permanente, e na reação 

corporativa do sindicato da categoria profissional. 

Em novembro de 2007 a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra) aprovou diversos enunciados na 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual na Justiça do Trabalho. Os verbetes nº 42 e 43 dizem 

respeito ao tema ora em debate, acentuando que há presunção acidentária ainda 

que a CAT não tenha sido emitida pelo empregador, in verbis: 

42. ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO TÉCNICO 
EPIDEMIOLÓGICO. 
Presume-se a ocorrência de acidente do trabalho, mesmo sem a 
emissão da CAT — Comunicação de Acidente de Trabalho, 
quando houver nexo técnico epidemiológico conforme art. 21-A da 
Lei 8.213/1991. 
 
43. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO 
DA CAT. 
A ausência de emissão da CAT — Comunicação de Acidente do 
Trabalho pelo empregador não impede o direito à estabilidade do 
art. 118 da Lei 8.213/1991, desde que comprovado que o 
trabalhador deveria ter se afastado em razão do acidente por 
período superior a quinze dias. 

 

Atento aos casos de subnotificação pelas empresas, o legislador inovou 

ao criar um mecanismo que visa a minimizar o problema. Referida metodologia é 

denominada Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP e está prevista 

no art. 21-A do PBPS, oriundo da MP 316 de 11.8.2006, convertida na Lei 

11.430/2006. Mais recentemente, o art. 21-A foi alterado pela LC nº 150/2015 que 

                                                      
166 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional. 7. 
ed. rev. e atual. São Paulo: LTr, 2013, p. 63. 
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fez incluir na redação desse dispositivo a possibilidade de aplicação do NTEP aos 

empregados domésticos. 

Art. 21-A.  A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social 
(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. 

 

Nas palavras de Rocha e Baltazar Junior167, o dispositivo surge para criar 

uma presunção de incapacidade acidentária quando for estabelecido o nexo 

técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, considerando-se o ramo de 

atividade da empresa e a entidade mórbida elencada na Classificação 

Internacional de Doenças – CID – motivadora da incapacidade, em conformidade 

com o que dispuser o Regulamento, o que foi objeto do D. 6.042/07, que alterou a 

redação do art. 337 do RPS. 

Na exposição de motivos da MP 316/2006, convertida na Lei 

11.430/2006, é possível observar claramente o intuito da implantação do NTEP: 

(...) 
7. Diante do descumprimento sistemático das regras que 
determinam a emissão da CAT, e da dificuldade de fiscalização 
por se tratar de fato individualizado, os trabalhadores acabam 
prejudicados nos seus direitos, em face da incorreta 
caracterização de seu benefício. Necessário, pois, que a 
Previdência Social adote um novo mecanismo que segregue os 
benefícios acidentários dos comuns, de forma a neutralizar os 
efeitos da sonegação da CAT. 
 
8. Para atender a tal mister, e por se tratar de presunção, matéria 
regulada por lei e não por meio de regulamento, está-se 
presumindo o estabelecimento do nexo entre o trabalho e o 
agravo, e consequentemente o evento será considerado como 
acidentário, sempre que se verificar nexo técnico epidemiológico 
entre o ramo de atividade da empresa e a entidade mórbida 
relacionada na CID motivadora da incapacidade. 
 
(...) 
 

                                                      
167 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à lei de 
benefícios da previdência social. 10. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: 
Esmafe, 2011, p. 111. 
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10. Assim, denomina-se Nexo Técnico Epidemiológico a relação 
entre Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e 
o agrupamento CID-10. É, na verdade, uma medida de 
associação estatística, que serve como um dos requisitos de 
causalidade entre um fator (nesse caso, pertencer a um 
determinado CNAE-classe) e um desfecho de saúde, mediante 
um agrupamento CID, como diagnostico clinico. Por meio desse 
nexo, chega-se a conclusão de que pertencer a um determinado 
segmento econômico (CNAE-classe) constitui fator de risco para o 
trabalhador apresentar uma determinada patologia (agrupamento 
CID-10). 

 

Sendo certo que a perícia médica do INSS pode aplicar o NTEP e 

caracterizar a natureza acidentária do benefício, tanto mais correto é supor que 

muitas vezes a incapacidade não decorre de causa relacionada ao trabalho, ainda 

que, em tese, a aplicação do NTEP seja nesse sentido. 

A fim de evitar prejuízos e injustiças em desfavor do empregador e 

mesmo por uma questão de ordem constitucional, o legislador previu a 

possibilidade de contestação de aplicação do NTEP. O art. 21-A, § 2º da Lei 

8.213/91 prevê que:  

A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá 
recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador 
doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da 
Previdência Social. 

 

O Decreto nº 3.048/99 contém as regras atinentes à impugnação da 

empresa, prevendo que a impugnação acima referida poderá ser apresentada no 

prazo de quinze dias da data para a entrega da GFIP que registre a 

movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em 

instância administrativa (art. 337, § 8º do RPS). 

Em caso de desconhecimento pelo empregador da aplicação do NTEP e, 

consequentemente, a inobservância do prazo para impugnação, dispõe o § 9º do 

mesmo artigo que o requerimento poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da 

data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia médica do INSS. 

A empresa pode apresentar as alegações e as provas que possuir 

demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo (§ 10), sendo 

que a documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, 
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evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, 

podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da 

empresa, que possuam responsável técnico legalmente habilitado (§ 11). 

O segurado igualmente tem o direito de se manifestar acerca da 

contestação da empresa, apresentando suas alegações e provas, sempre que a 

instrução do pedido da empresa evidenciar a possibilidade de reconhecimento de 

inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo (§ 12). 

Da decisão do requerimento de que trata caberá recurso, no prazo de 30 

dias, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do 

segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos arts. 

305 a 310 do RPS. 

Uma observação final quanto ao auxílio-doença diz respeito à perda do 

direito às férias pelo empregado, caso ficar afastado por mais de 6 (seis) meses 

dentro do período aquisitivo. 

Esta regra trabalhista consta do art. 133, segundo o qual: 

Art. 133 – Não terá direito a férias o empregado que, no curso do 

período aquisitivo:  

(...) 

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente 

de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, 

embora descontínuos. 

 

Há de ressaltar que o afastamento superior a 6 (seis) meses deve ter 

ocorrido dentro do período aquisitivo para justificar a perda do direito a férias. De 

outro lado, caso determinado empregado tenha se afastado por auxílio-doença 

durante 7 (sete) meses, porém, 4 meses dentro do período aquisitivo e os outros 

3 meses no período concessivo, não terá perdido suas férias, eis que o total de 

sete meses de afastamento não ocorreu dentro do período aquisitivo. 

Caso ocorrer de o empregado perder direito às férias na hipótese acima 

ventilada, quando este retornar ao serviço, terá início o decurso de novo período 

aquisitivo (art. 133, § 2º). 
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3.1.2.1.5 Contrato por tempo determinado e aviso prévio indenizado 

Tal como visto em outro momento, os 15 primeiros dias pagos pelo 

empregador são hipótese de interrupção contratual, na medida em que não há 

trabalho, porém, o empregador está obrigado ao pagamento desses dias de 

afastamento.  

Após a efetiva concessão do benefício de auxílio-doença, ocorre a 

suspensão dos efeitos do contrato, uma vez que não há trabalho, nem tampouco 

há obrigação do empregador ao pagamento do período. 

Nesse ritmo argumentativo, pergunta-se: o que ocorre com o contrato de 

trabalho por tempo determinado caso o auxílio-doença seja concedido, de modo 

que o fim do contrato seja anterior ao término do benefício? É possível ocorrer a 

extinção normal do contrato durante o afastamento? Ou seria necessário 

aguardar o término do benefício a fim de proceder com as formalidades no que 

tange à rescisão contratual? 

O fundamento aos questionamentos formulados acima pode ser 

encontrado no art. 472, § 2º da CLT, segundo o qual “Nos contratos por prazo 

determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes 

interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva 

terminação”. 

Ao que tudo indica, há pelo menos duas alternativas possíveis. Maurício 

Godinho Delgado168 sustenta que a primeira de tais alternativas hermenêuticas 

entende ocorrer a extinção peremptória do contrato em seu termo final prefixado, 

independentemente do fator interruptivo ou suspensivo em curso169. A segunda 

linha hermenêutica sustenta que o fator interruptivo ou suspensivo teria o condão 

de apenas adiar a data de extinção do contrato, não alterando, porém, sua 

natureza de contrato a termo. 

Ou seja, uma vez havendo o ajuste nesse sentido, o período de auxílio-

doença não será computado no prazo do contrato, tendo como consequência a 

                                                      
168 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 
1186. 
169 O autor afirma que tal posição ressoa dominante na jurisprudência e em parte expressiva da 
doutrina, fazendo menção a autores como Amauri Mascaro Nascimento e Mozart Victor 
Russomano. 
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prorrogação do termo final do contrato para o dia seguinte ao fim da causa 

suspensiva ou interruptiva. De outro lado, inexistindo referida pactuação, a 

extinção contratual ocorreria no termo original prefixado, independentemente da 

duração do fator suspensivo (auxílio-doença). 

O mesmo autor acima apontado conclui seu raciocínio acerca do tema se 

posicionando favoravelmente à segunda vertente, a dizer que esta interpretação 

atende melhor aos fins objetivados pelo ramo justrabalhista e a seus princípios 

retores, razão pela qual deveria merecer aguda atenção dos operadores jurídicos. 

E se ocorrer a suspensão dos efeitos do contrato (auxílio-doença) durante 

a vigência do aviso prévio? Neste particular o TST parece já ter assentado que os 

efeitos do contrato suspenso só se concretizam após expirado o benefício 

previdenciário, assegurando, no entanto, as vantagens econômicas no período do 

pré-aviso. Tal entender encontra respaldo na Súmula nº 371 do TST:  

Súmula 371 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. 
SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTE - 
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 auxílio-
doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os 
efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. 

 

3.1.2.2 Auxílio-acidente  

O auxílio-acidente (de qualquer natureza) é benefício previdenciário que 

já passou por inúmeras alterações legislativas, estando disciplinado singelamente 

em apenas um artigo da Lei nº 8.213/91 (art. 86) e no art. 104 do Decreto nº 

3.048/99. 

A exemplo do salário-família, o auxílio-acidente não reclama carência, 

tem como destinatário direto o segurado empregado170 e não objetiva substituir o 

                                                      
170 Além do empregado, faz jus ao auxílio-acidente o trabalhador avulso e o segurado especial. 
Com a edição da LC nº 150/2015, o benefício também foi estendido ao empregado doméstico, na 
medida em que a partir de então, o empregador pagará mensalmente uma alíquota equivalente a 
0,8% a título de Seguro Acidente de Trabalho (SAT), restando, portanto, satisfeito o requisito 
constitucional no que tange a prévia fonte de custeio haverá prévia fonte de custeio exigida pelo § 
5º do art. 195 da CF/88 
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rendimento do trabalho, tendo natureza indenizatória, na forma do que dispõe o 

art. 86 do PBPS: 

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. 

 

A partir da leitura desse dispositivo, é possível extrair várias regras e 

condicionantes atinentes à concessão do benefício em questão.  

A primeira delas diz respeito ao seu caráter indenizatório. Trata-se de 

benefício que tem por finalidade “indenizar” o segurado pelo fato de ter sofrido 

acidente de qualquer natureza de que tenha resultado sequelas quem impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 

Haja vista não pretender substituir os salários-de-contribuição ou os 

ganhos habituais do obreiro, poderá ter valor inferior ao salário mínimo, na 

medida em que o empregado receberá o salário do empregador, acrescido do 

auxílio-acidente que será pago pela Previdência. 

Dito de outro modo, o empregado está apto a retornar ao trabalho, porém, 

com redução na capacidade laborativa. Importante observar que o benefício será 

devido independentemente do grau de limitação decorrente da consolidação das 

lesões, ou seja, o que de fato importa é a redução da capacidade laborativa, 

ainda que seja em grau mínimo171. 

O parágrafo único do art. 118 da Lei nº 8.213/91 permitia que a 

remuneração do segurado reabilitado fosse menor do que a da época do 

acidente, desde que compensada pelo valor do auxílio-acidente. A simples leitura 

do dispositivo induz a conclusão que a empresa poderia reduzir o salário do 

reabilitado que passasse a receber auxílio-acidente. Em boa hora, a Lei nº 

9.032/1995 revogou aquele dispositivo do art. 118. 

Neste particular cabe fazermos uma análise conjunta das regras 

trabalhistas acerca da proteção do salário. A Constituição da República prevê 

                                                      
171 STJ – REsp 1109591/SC, 3ª Seção, Relator Celso Limongi, DJe 8.9.2010. 
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como um dos princípios do Direito do Trabalho a irredutibilidade salarial, salvo se 

esta ocorrer mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 7º, VI).  

Estamos a afirmar que a regra contida no parágrafo único do art. 118 era 

inconstitucional, haja vista contrariar a Constituição. Assim sendo, o empregado 

não poderá receber remuneração menor do que àquela da época do acidente, 

nem mesmo poderá haver compensação com o auxílio-acidente. 

A redação original do art. 86 dispunha que o auxílio-acidente seria devido 

apenas em caso de ocorrência de acidente de trabalho. A partir da promulgação 

da Lei nº 9.032/1995, o benefício será devido pela Previdência Social172, em 

decorrência de acidente de qualquer natureza, não se limitando àquele ocorridos 

por força do trabalho. 

Ao mencionar acidente de qualquer natureza ao invés de acidente de 

trabalho, certamente houve ampliação das hipóteses fático-jurídicas de 

concessão do benefício, cujo conceito pode ser extraído do parágrafo único do 

art. 30 do Decreto nº 3.048/99: 

Parágrafo único – Entende-se como acidente de qualquer 
natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a 
agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a 
perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade 
laborativa. 

 

A partir do novo regramento, temos que o conceito é abrangente e abarca 

acidentes domésticos, automobilísticos ou esportivos. 

Tal alteração legislativa foi bem compreendida por Hermes Arrais Alencar, 

quando este afirma que 

Na verdade, a alteração buscou a harmonia na lógica na 
concessão dos benefícios, uma vez que os benefícios 
previdenciários stricto sensu auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte, possuem homônimos acidentários. 
O auxílio-acidente (INSS b/94) era a exceção; era o único 
benefício concedido tão só em decorrência de acidente de 
trabalho (e de mesopatias e tecnopatias). A exclusividade cessou 
com a Lei n. 9.032 de 1995. O auxílio-acidente, agora, possui 
homônimo previdenciário. Em suma, o auxílio-acidente é devido 
em decorrência de acidente do trabalho, já por ocasião da Lei n. 

                                                      
172 A concessão do benefício está condicionada a confirmação pela perícia médica do INSS. 
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8.213, de 1991, redação original, bem como em virtude de 

acidente de qualquer natureza, desde a Lei n9.032/95173. 

 

Em resumo, os requisitos apontados no art. 86 do PBPS, são: a) acidente 

de qualquer natureza; b) sequelas que reduzam a capacidade laborativa e c) nexo 

de causalidade entre o acidente e a sequela174. O STJ entende que não é 

imprescindível que a moléstia seja irreversível para a concessão do benefício 

(REsp 1.112.866, de 25.11.09).  

Há uma situação de redução da capacidade laborativa que somente será 

tutelada caso decorrer de doença relacionada ao trabalho, qual seja, a perda da 

audição. Esta regra está contida no § 4º do art. 86 do PBPS, a saber: 

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente 
proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do 
reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, 
resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade 
para o trabalho que habitualmente exercia. 

 

Cumpre observar que não há que se confundir auxílio-acidente com 

auxílio-doença ou mesmo aposentadoria por invalidez. Sergio Pinto Martins175 

esclarece que o primeiro é pago quando forem consolidadas as lesões ou 

perturbações que ocorreram com o acidentado. No segundo, o segurado está 

temporariamente incapaz de exercer seu trabalho. 

Acrescentaríamos que no auxílio-doença, a incapacidade para o trabalho 

é temporária, porém, passível de recuperação, enquanto na aposentadoria por 

invalidez a incapacidade é total e permanente. 

Afora a hipótese de falecimento do segurado que é hipótese genérica de 

extinção de qualquer benefício previdenciário (assim também em relação auxílio-

                                                      
173 ALENCAR, Hermes Arrais. Benefícios Previdenciários. 4. ed. São Paulo: Livraria e Editora 
Universitária de Direito, 2009, p. 391. 
174 O anexo III do RPS arrola as situações que ensejam o pagamento do auxílio-acidente, as quais 
estão separadas em 9 quadros, aí incluídos: aparelho visual (quadro 1), aparelho auditivo (quadro 
2), aparelho da fonação (quadro 3), prejuízo estético (quadro 4), perdas de segmentos de 
membros (quadro 5), alterações articulares (quadro 6), encurtamento de membro inferior (quadro 
7), redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros (quadro 8) e outros aparelhos e 
sistemas (quadro 9). 
175 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 428. 
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acidente), dúvida pode surgir quanto ao tempo de duração do benefício. Seria 

vitalício e passível de incorporação ou mesmo cumulação com outros benefícios? 

Ivan Kertzman176 responde às questões ventiladas, afirmando que até 

antes da Lei 9.528/97 o benefício de auxílio-acidente era vitalício, podendo 

inclusive ser cumulado com as aposentadorias do RGPS. Esta lei, no entanto, 

alterou a forma de cálculo da aposentadoria precedida de auxílio-acidente, 

incorporando o valor desse benefício no salário-de-contribuição para cálculo do 

valor da aposentadoria. Em contrapartida, vedou a acumulação destes dois 

benefícios, salvo direito adquirido. 

O conceito de direito adquirido para efeito de acumulação do auxílio-

acidente com aposentadoria pode ser extraído da Súmula nº 507 de 31/3/2014 do 

STJ, segundo a qual: 

A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe 
que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 
11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 
para definição do momento da lesão nos casos de doença 
profissional ou do trabalho. 

 

Portanto, atualmente, o auxílio-acidente será devido a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer 

remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação 

com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2º do PBPS). 

Tal como já sucedeu com o salário-maternidade, o auxílio-acidente não 

era devido durante o período de graça. Ocorre que o Decreto nº 6.722 de 

30/12/2008 alterou a redação do § 7º do art. 104 do RPS, de modo a permitir a 

concessão do benefício durante a manutenção da qualidade de segurado, desde 

que atendidas às condições inerentes à espécie177. 

O art. 336 da IN INSS/ PRES nº 77/2015 estabelece que, quando o 

segurado em gozo de auxílio-acidente fizer jus a um novo auxílio-acidente, em 

decorrência de outro acidente ou de doença, serão comparadas as rendas 

                                                      
176 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 427. 
177 O art. 15, § 3º da Lei nº 8.213/91 igualmente prevê que durante o período de graça, 
conservam-se todos os direitos perante a Previdência Social. 



151 

mensais dos dois benefícios e mantido o benefício mais vantajoso, ou seja, não é 

possível a cumulação de dois auxílios-acidente. 

Destaca-se que o auxílio-acidente será suspenso quando da concessão 

ou da reabertura do auxílio-doença, em razão do mesmo acidente ou de doença 

que lhe tenha dado origem, conforme art. 338 da IN INSS/ PRES nº 77/2015. 

O auxílio-acidente terá como valor mensal o equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, 

corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a 

véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado 

(art. 86, § 1º do PBPS e art. 104, § 1º do RPS). 

São oportunas as palavras de Sergio Pinto Martins178 quando este afirma 

que o § 1º do art. 86 da Lei nº 8.213/91 não faz distinção quanto à espécie de 

aposentadoria, que poderá ser acidentária, excepcional do anistiado, por tempo 

de contribuição, idade, especial. Ao se fazer referência a qualquer aposentadoria, 

significa aposentadoria de qualquer regime, tanto público como privado. O que a 

lei não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo apenas para a aposentadoria do 

Regime Geral de Previdência Social. 

Convém ressaltar que o auxílio-acidente levará em conta o salário-de-

benefício de forma indireta, na medida em que o benefício corresponde a 50% do 

salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença precedente.  

É dizer, caso o valor do salário-de-benefício do auxílio-doença tenha sido 

de R$ 1.000,00, multiplicado por 91%, obter-se-á o importe de R$ 910.00 (este é 

o valor do auxílio-doença). Entretanto, ao ser implementado o auxílio-acidente, 

este será equivalente a R$ 500,00 (R$ 1.000,00 x 50%), podendo ser inferior ao 

salário mínimo. 

 

3.1.3 Salários 

Há dois benefícios previdenciários cuja nomenclatura compreende a 

expressão salário, sendo eles: a) salário-família e b) salário-maternidade. 

                                                      
178 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 428. 
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Embora a expressão utilizada pelo legislador seja “salário” para se referir 

a tais benefícios, não se trata de salário propriamente dito, uma vez que estamos 

a falar de benefício previdenciário e não de direito trabalhista179. 

Os dois “salários” pagos pela Previdência repercutem diretamente no 

contrato de trabalho, razão pela qual serão objeto de análise minuciosa nas linhas 

que seguem. 

 

3.1.3.1 Salário-família 

O salário-família foi instituído pela Lei nº 4.266 de 3.10.1963 e era 

concedido basicamente ao segurado empregado180. Somente com a edição da Lei 

nº 5.480 de 10.8.1968 foi estendido aos trabalhadores avulsos e, mais 

recentemente, com a promulgação da Lei Complementar nº 150 de 1.6.2015, 

também é devido aos empregados domésticos. 

O art. 7º da CF/88 que versa sobre os direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais contém o seguinte mandamento: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador 
de baixa renda nos termos da lei; 

 

Em matéria previdenciária, a CF/88 arrola o salário-família no art. 201, o 

qual possui a seguinte redação: 

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, a: 

                                                      
179 Amauri Mascaro Nascimento, em seu Curso de Direito do Trabalho (2011, p. 815), esclarece 
com propriedade que “Salário é a contraprestação fixa paga pelo empregador pelo tempo de 
trabalho prestado ou disponibilizado pelo empregado, calculada com base no tempo, na produção 
ou em ambos os critérios, periodicamente e de modo a caracterizar-se como o ganho habitual do 
trabalhador”. 
180 Art. 1º. O salário-família, instituído por esta lei, será devido, pelas empresas vinculadas à 
Previdência Social, a todo empregado, como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, 
qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração, e na proporção do respectivo número de 
filhos. 
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(...) 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

 

Tanto o art. 7º, XII quanto o art. 201, IV da Carta Magna foram alterados 

pela Emenda Constitucional nº 20/1998181. 

Em sua redação primitiva, o inciso XII do art. 7º dispunha que são direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros que visem a melhoria da sua 

condição social, “salário-família para os dependentes”. 

A partir da alteração levada a efeito pela EC 20/98 restou corrigido um 

equívoco no Texto Maior, uma vez que o salário-família, desde sua origem dada 

pela Lei nº 4.266/63, sempre foi destinado ao empregado, não ao seu 

dependente. Ou seja, a redação atual do inciso XII é correta quando assevera que 

o salário-família será devido em razão do dependente. 

De outra parte, o equívoco permaneceu no inciso IV do art. 201, uma vez 

que lá permanece a ideia de que o salário-família e o auxílio-reclusão são para os 

dependentes. De fato, este último é devido ao dependente do segurado, porém, 

àquele (salário-família), conforme visto, destina-se ao trabalhador. 

Outra alteração promovida pela EC 20/98 diz respeito ao fato de o salário-

família ser devido apenas ao trabalhador de baixa renda182, requisito que não 

constava do texto da lei que instituiu o benefício. 

Ao se referir à limitação feita pela Emenda quanto ao benefício ser devido 

apenas ao trabalhador de baixa renda, Castro e Lazzari se posicionam de forma 

contrária, argumentando que 

A limitação do benefício perpetrada pela Emenda em questão se 
afigura como inconstitucional, em razão de não haver 
razoabilidade no discrímen utilizado pelo constituinte derivado. 
Com efeito, diante da regra modificada, um trabalhador que, ao 
tempo da promulgação da Emenda, tivesse renda de R$ 361,00 e 
cinco filhos de até 14 anos de idade, ficará sem o benefício, 

                                                      
181 Redação original do art. 7º, XII -  salário-família para os seus dependentes; e art. 201. 
182 O art. 13 EC 20/98 dispunha que: Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-
reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos 
apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e 
sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
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enquanto que outro trabalhador, que ganhasse R$ 359,00 na 
época, e tivesse um só filho, teria direito ao benefício, passando 

inclusive a ter uma renda familiar superior à do outro segurado183. 

 

Referidos autores concluem sustentando que afronta o bom senso e 

causa retrocesso inaceitável a regra da Emenda Constitucional n. 20/98, devendo 

a nosso ver ser banida da ordem jurídica a expressão “aos segurados de baixa 

renda”, incluída no inciso XII do art. 7º da Constituição. 

O regramento atual do salário-família está previsto nos arts. 65 a 70 do 

PBPS e arts. 81 a 92 do Decreto nº 3.048/99.  

Conforme destaca Martinez184, trata-se benefício de pagamento 

continuado, temporário, com duração definida, não substituidor dos salários, não 

se acresce ao salário do trabalhador para qualquer fim laboral. 

Para Alfredo Ruprecht185, a finalidade do benefício é a constituição ou o 

desenvolvimento normal da família, com o aporte de uma contribuição regular e 

permanente para a manutenção das pessoas cujo encargo é assumido pelo chefe 

da família. 

Por não se destinar a substituir o rendimento do trabalho, pode ter valor 

inferior ao salário mínimo, não representando afronta ao disposto no art. 201, § 2º 

da CF/88. O salário-família serve como complementação da renda do empregado, 

a fim de auxiliar nas despesas com filhos ou equiparados menores de 14 anos ou 

inválidos de qualquer idade e não será incorporado para qualquer efeito ao seu 

salário186. 

O benefício em questão repercute sobremaneira no contrato de trabalho, 

uma vez que o destinatário por excelência desse benefício é o empregado 

(inclusive o doméstico). 

                                                      
183 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 
17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 856. 
184 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito previdenciário. 6 ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 
918. 
185 RUPRECHT, Alfredo J. Direito da seguridade social. São Paulo: LTr, 1996, p. 274. 
186 O art. 70 da Lei 8.213/91 dispõe expressamente que a cota do salário-família não será 
incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Tal como mencionado alhures, esta 
regra vale para os benefícios em geral, é dizer, benefício previdenciário não se confunde com o 
salário do empregado que é um direito trabalhista. 
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Apesar da nomenclatura, não se trata propriamente de salário (direito 

trabalhista), mas sim de benefício previdenciário pago ao trabalhador que esteja 

empregado. Ocorrendo a cessação do contrato de trabalho, o benefício não mais 

será devido, contrariando a regra de concessão (ou manutenção) de benefícios 

enquanto o desempregado estiver no período de graça. 

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, 

inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso187, na proporção do 

respectivo número de filhos ou equiparados188 de qualquer condição, até 14 anos 

de idade ou inválidos189 de qualquer idade. 

Interessante notar que, quando o pai e a mãe são segurados empregados 

(seja na mesma empresa ou não), ambos têm direito ao salário-família, desde que 

sejam de baixa renda (art. 82, § 3º do RPS). A apuração da renda para esse 

efeito será o salário-de-contribuição de cada empregado, não a soma da renda 

familiar como ocorre, por exemplo, no benefício assistencial de prestação 

continuada regulado pela Lei 8.742/93. 

Nos termos do que determina o RPS, o pagamento do salário-família será 

devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da 

documentação relativa ao equiparado190, estando condicionado à apresentação 

anual de atestado de vacinação obrigatória, até 6 anos de idade, e de 

comprovação semestral de frequência à escola191 do filho ou equiparado, a partir 

dos 7 anos de idade (art. 84). 

O § 2º do art. 361 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de 

janeiro de 2015 - DOU de 22/1/2015 prescreve que a manutenção do benefício 

está condicionada à apresentação dos documentos acima referidos, observados 

os seguintes períodos: 

                                                      
187 O parágrafo único do art. 65 do PBPS, também garante tal direito ao aposentado por invalidez 
ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do 
sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, 
pago juntamente com a aposentadoria. 
188 Os equiparados a filhos são: enteado e menor sob tutela. 
189 A invalidez do filho maior de quatorze anos deverá ser comprovada exclusivamente através da 
perícia médica do INSS (art. 85 do RPS). 
190 O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 67 do PBPS, com redação dada pela LC nº 150/2015. 
191 A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido 
pela escola, na forma de legislação própria, em nome do aluno, onde consta o registro de 
freqüência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da 
matrícula e freqüência escolar do aluno (§ 4º do art. 84 do RPS). 
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a)  anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação dos filhos 
e equiparados até os seis anos de idade; e 

b)  semestral, nos meses de maio e novembro, de frequência escolar 
para os filhos e equiparados a partir dos sete anos completos. 

 

Se o empregado não apresentar a documentação nos prazos acima, o 

benefício do salário-família será suspenso, até que a documentação seja 

apresentada, não sendo devido o benefício no período entre sua suspensão 

motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, 

salvo se provada a frequência escolar regular no período. 

Se após a suspensão do pagamento do benefício, o empregado 

comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de prazo, caberá o pagamento das 

cotas relativas ao período suspenso. 

O art. 87 do Decreto nº 3.048/99 estabelece que, em caso de divórcio, 

separação judicial192 ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente 

caracterizado ou perda do pátrio-poder193, o salário-família passará a ser pago 

diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se 

houver determinação judicial nesse sentido. 

Há várias hipóteses de cessação do salário-família, as quais estão 

elencadas no art. 88 do RPS: 

a)   por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do 
óbito; 

b)  quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, 
salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do 
aniversário; 

c)  pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a 
contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou 

d)  pelo desemprego do segurado. 

 

                                                      
192 Maria Berenice Dias, em seu Manual de Direito das Famílias (2015, p. 86), observa que após a 
promulgação da EC nº 66/2010, admite-se exclusivamente a dissolução do vínculo conjugal por 
meio do divórcio, não havendo mais prazos nem perquirição de culpas para qualquer dos 
cônjuges, a qualquer tempo, buscar o divórcio. 
193 A denominação atual adotada pelo Código Civil é “poder familiar”, em substituição ao antigo 
termo “pátrio poder”. 
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Além dos documentos necessários a concessão e manutenção do 

benefício, o empregado deverá firmar perante o empregador um termo de 

responsabilidade194 no qual se compromete a comunicar à empresa ou ao INSS 

qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, 

ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e trabalhistas. 

O empregado que deixar de comunicar fato que implique cessação do 

salário-família, ou mesmo incorrer em fraude de qualquer natureza para o seu 

recebimento, estará sujeito a ter descontado dos pagamentos de cotas devidas 

com relação a outros filhos ou, na falta delas, do próprio salário, o valor das cotas 

indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.195 

 

3.1.3.1.1 Renda mensal 

Antes mesmo de verificar o valor do benefício, mister recordar que o 

salário-família é devido ao trabalhador de baixa renda, tal como mencionado 

anteriormente. 

O critério de baixa renda para efeito desse benefício é alterado 

anualmente e fornecido por Portaria Interministerial MPS/MF, a qual realiza os 

reajustes a serem concedidos aos benefícios pagos pelo INSS.  

Para o ano de 2015, a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 09 de 

janeiro de 2015 - DOU de 12/01/2015, apresentou como reajuste dos benefícios 

previdenciários, a partir de 1º de janeiro de 2015, o equivalente a 6,23% (seis 

inteiros e vinte e três décimos por cento). 

O valor considerado como baixa renda para o ano de 2015 segundo a 

Portaria acima referida é de R$ 1.089,72, ou seja, o salário-família será devido 

apenas àqueles empregados cuja remuneração, no mês, estiver dentro dessa 

faixa. 

                                                      
194 Referido termo consta da Portaria MPAS 3.040/1982 
195 O § 2º do art. 154 do RPS determina que a restituição de importância recebida indevidamente 
por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá 
ser atualizada nos moldes do art. 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento 
na forma do art. 244, independentemente de outras penalidades legais. 



158 

Considera-se remuneração mensal do empregado o valor total do 

respectivo salário-de-contribuição, ainda que resultante da soma dos salários-de-

contribuição correspondentes a atividades simultâneas, sendo devido em razão 

da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do 

número de dias efetivamente trabalhados. 

Exceção se faz em relação aos meses de admissão e dispensa do 

empregado, uma vez que nessas situações, a quota do benefício será 

proporcional aos dias trabalhados. 

Todas as importâncias que integram o salário-de-contribuição serão 

consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o décimo 

terceiro salário e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da 

Constituição, para efeito de definição do direito à quota do salário-família (§ 3º do 

art. 4º da Portaria Interministerial acima referida). 

Considerando a sistemática de concessão do benefício levar em conta um 

valor específico (R$ 1.089,72) teremos duas situações distintas se considerarmos 

dois empregados com padrão salarial similar. Exemplo: Fernando recebe salário 

de R$ 1.089,71 e Maurício R$ 1.089,73. Nessa situação, por diferença de 

centavos, apenas Fernando teria direito ao salário-família, ao passo que Maurício, 

por ter salário-de-contribuição acima do teto considerado baixa renda, nada 

receberia de salário-família. 

Superada a questão alusiva ao critério baixa renda como fator 

determinante a identificação do empregado que terá direito ao benefício, importa 

saber o valor efetivo a ser pago ao obreiro. 

Diferentemente do que ocorre com a maioria dos benefícios 

previdenciários, o salário-família não tem sua renda mensal calculada com base 

no salário-de-benefício. 

O valor do salário-família também é definido pela mesma Portaria 

Interministerial já mencionada e, igualmente é reajustado todos os anos. 

A parir de 1º de janeiro de 2015, o salário-família é pago de acordo com a 

tabela abaixo: 
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Salário-de-contribuição 

(R$) 

Salário-família 

(R$) 

até R$ 725,02 37,18 

de R$ 725,02 até 1.089,72 26,20 

 

É a partir da tabela acima que se verifica o valor máximo para que seja 

definido trabalhador de baixa renda (R$ 1.089,72). Outro aspecto interessante é o 

fato de que mesmo o empregado que recebe um salário mínimo mensal (R$ 

788,00 em 2015), não terá direito a quota de salário-família de maior valor, uma 

vez que o limite para esta quota é de R$ 725,02.  

Para ter direito a quota no valor de R$ 37,18 por filho, o empregado que 

receber salário mínimo deverá estar sujeito a jornada parcial ou, mesmo que 

tenha salário hora superior ao salário mínimo, só nos casos em que laborar 

poucas horas no mês. Exemplo: salário hora de R$ 5,00 com carga horário 

mensal de apenas 120 horas. O valor total do mês será de R$ 600,00, justificando 

o valor da quota de R$ 37,18 por filho ou equiparado até 14 anos. 

 Com base nos valores apresentados acima, é possível inferir uma gama 

diversificada de possibilidades em termos de percepção do salário-família196: 

Exemplo 1 – João percebe salário no valor de R$ 1.000,00 e possui 5 

filhos (Carlos com 3 anos, Matheus com 5 anos, Flávia com 9 anos, Rafael com 

11 anos e Lúcia com 13 anos). Nesse caso, João terá direito a 5 quotas no valor 

de R$ 26,20 cada uma, totalizando R$ 131,00. 

Exemplo 2 – Caso o salário de João fosse de R$ 700,00, teria direito a 5 

quotas no valor de R$ 37,18 cada, totalizando R$ 185,90. 

Exemplo 3 – Caso João fosse casado com Raquel, ambos recebendo 

salário de R$ 700,00, cada qual receberia 5 quotas no valor de 37,18 cada uma, 

perfazendo R$ 185,90 para cada um; a soma do valor de João e Raquel seria de 

R$ 371,18 no mês. 

                                                      
196 Os exemplos adiante mencionados tomam por base os valores referentes à tabela do ano de 
2015, de modo que o leitor deverá verificar quais os valores vigentes nos anos anteriores ou 
mesmo posteriores a 2015. 
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Exemplo 4 – retomando o “Exemplo 1”, caso João recebesse no mês, a 

título de horas extras, o valor de R$ 100,00, deixaria de receber as 5 quotas de 

salário-família (R$ 131,00), uma vez que seu salário-de-contribuição naquele mês 

seria de R$ 1.100,00 e, portanto, estaria fora do critério baixa renda. Voltando a 

receber o mesmo salário de R$ 1.000,00 no mês seguinte (sem as horas extras), 

voltaria a receber as 5 quotas de salário-família. 

Ainda quanto aos valores a serem pagos ao empregado, determina a Lei 

de Benefícios que, quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-

família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. 

 

3.1.3.1.2 Sistemática de pagamento 

Por se tratar de benefício previdenciário, é certo que o encargo com o 

pagamento do salário-família recai sobre os cofres públicos, não podendo ser 

transferido ao empregador tal ônus. 

A fim de facilitar a vida do trabalhador, o art. 68 da Lei nº 8.213/91 

determina que 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. 

Em que pese a lei se referir a “pagamento” pela empresa ou empregador 

doméstico, o que de fato ocorre é uma antecipação ao empregado, uma vez que 

os valores não são “pagos” efetivamente pelo empregador, na medida em que 

este realizará a compensação dos valores pagos a título de salário-família, 

quando do pagamento da quota patronal. 

Referida dinâmica de repasse e dedução dos valores pagos a título de 

salário-família estão regulados nos arts. 37-40 da Instrução Normativa RFB nº 

1300, de 20 de novembro de 2012. O art. 37 da instrução normativa da Receita 

Federal disciplina a matéria nos seguintes termos: 

Art. 37. O reembolso à empresa ou equiparada, de valores de 
quotas de salário-família e salário-maternidade pagos a segurados 
a seu serviço, poderá ser efetuado mediante dedução no ato do 
pagamento das contribuições devidas à Previdência Social, 
correspondentes ao mês de competência do pagamento do 
benefício ao segurado, devendo ser declarado em GFIP. 
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Assim sendo, caso o empregador tiver que pagar à Previdência Social o 

importe de R$ 10.000,00 (INSS do empregador) e tenha repassado aos 

empregados o equivalente a R$ 1.000,00 de salário-família, poderá deduzir tal 

valor, transferindo à Previdência apenas R$ 9.000,00197. 

Dúvida recorrente diz respeito àquelas hipóteses em que o montante a 

deduzir é superior ao valor devido pelo empregador a título de quota patronal198.   

Nessas situações, determina o § 2º do art. 37 que, quando o valor a 

deduzir for superior às contribuições previdenciárias devidas no mês, o sujeito 

passivo (empregador, inclusive doméstico) poderá compensar o saldo a seu favor 

no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes, ou requerer o 

reembolso.  

Por fim, importante observar que empresa ou o empregador doméstico 

conservarão durante 10 (dez) anos os comprovantes de pagamento e as cópias 

das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social (art. 68, § 

do PBPS, com redação dada pela LC nº 150/2015). 

 

3.1.3.2 Salário-maternidade 

O salário-maternidade encontra respaldo constitucional no art. 201, II da 

Carta da República, o qual determina que a Previdência Social dará proteção à 

maternidade, em especial à gestante. 

Outra referência feita pela Constituição de 1988 está contida no inciso 

XVIII do art. 7º, o qual determina que será devida a licença à gestante, sem 

prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. 

Importante observar que licença à gestante e salário-maternidade são 

expressões que objetivam designar direitos distintos.  

                                                      
197 Em regra, a contribuição das empresas (quota patronal) equivale a 20% sobre a folha de 
salários e deverá ser paga até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, devendo 
antecipar o pagamento caso não houver expediente bancário. 
198 Dificilmente tal circunstância irá ocorrer em relação aos valores de salário-família, uma vez que 
os valores das quotas são ínfimos, porém, tal operação também ocorre quando do pagamento do 
salário-maternidade que será analisado adiante. 
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Nesta linha de ideias, temos que a licença à gestante é um direito 

trabalhista que corresponde ao período de afastamento da empregada199 de suas 

atividades laborativas em decorrência de parto ou mesmo adoção ou guarda 

judicial para fins de adoção, ao passo que o salário-maternidade corresponde ao 

benefício pago pela Previdência Social enquanto a empregada estiver afastada do 

trabalho – logo, trata-se de benefício previdenciário.  

Em termos práticos, para falarmos de salário-maternidade, 

necessariamente temos de perquirir suas implicações no contrato de trabalho, daí 

porque a ressalva feita inicialmente, no sentido de que este é um dos benefícios 

previdenciários que mais repercussão acarreta no contrato, dadas as 

indissociáveis conexões entre os institutos. 

No plano infraconstitucional, o benefício está regulado nos arts. 71 a 73 

do PBPS e nos arts. 93 a 103 do Decreto nº 3.048/99. Quanto à legislação 

trabalhista, a CLT dedica capítulo próprio destinado à “proteção à maternidade” 

(art. 391 e seguintes do texto obreiro). 

Atualmente, não há dúvidas quanto ao salário-maternidade ser um 

benefício previdenciário, porém, outrora, já foi considerado um benefício 

trabalhista e, portanto, pago pelo empregador. Somente com a promulgação da 

Lei nº 6.136 de 7/11/1974 é que o legislador transmudou a natureza de direito 

trabalhista para prestação tipicamente previdenciária, não mais sendo obrigação 

do empregador pagar tal direito. Este é o motivo porque o salário-maternidade 

ainda compor o salário-de-contribuição, sendo o único benefício com tal 

particularidade. 

A sistemática de concessão e pagamento do benefício que vigorava 

anteriormente explica a razão pela qual ainda alguns empregadores têm certo 

preconceito na contratação de empregadas mulheres, pois, além de ter a 

empregada afastada do trabalho, teria de pagar 84 dias de licença (28 dias antes 

                                                      
199 Em momento oportuno será demonstrado que este direito também é estendido ao empregado 
homem que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção ou, ainda, quando ocorrer o 
falecimento da genitora, caso em que 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, salvo se ocorrer falecimento do filho ou de seu abandono. 
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– quatro semanas) e 56 dias depois do parto (oito semanas), totalizando 12 

semanas. 

Tal raciocínio não tem mais sentido e deve ser abominado, sendo certo 

que o legislador lançou mão de vários instrumentos normativos à fim de proteger 

a mulher no mercado de trabalho. 

Em âmbito internacional, vigora a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a mulher, a qual foi ratificada pelo 

Brasil, dispondo em seu art. 11, nº 2 que 

2. A fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de 
casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu 
direito a trabalhar, os Estados-partes tomarão as medidas 
adequadas para: 

a – proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou de 
licença-maternidade e a discriminação nas demissões motivadas 
pelo estado civil;  

b – implantar a licença-maternidade, com salário pago ou 
benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, 
antiguidade ou benefícios sociais; 

 

Em ambiente doméstico, a legislação igualmente é farta no que se refere 

à proteção do trabalho da mulher, dispondo a Carta Magna que é um direito social 

a proteção à maternidade (art. 6º). Adiante, no art. 7º há algumas disposições 

protetivas à mulher, tais como: (...) XX – proteção ao mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; (...) XXX - proibição de 

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo. 

O art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

disciplina a garantia do emprego da gestante, direito esse que inicia com a 

confirmação da gravidez e segue até cinco meses após o parto, impedindo, 

portanto, a despedida sem justa causa200. 

Referidos dispositivos devem ser compreendidos sob um olhar 

sistemático quando cotejados com outros princípios constitucionais, tais como: a) 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); b) valor social do trabalho (art. 1º, IV); 

                                                      
200 A garantia de emprego decorrente da gestação será adiante melhor analisada. 
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construção de uma sociedade livre, justa e solidária; c) promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, IV).  

A CLT também contém importantes regras protetivas ao trabalho da 

mulher, em especial no que tange à gestante, dentre as quais destacam-se: 

a) não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da 

mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de 

gravidez (art. 391); 

b) não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza 

contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao 

seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez (parágrafo único); 

c) garantia, durante a gravidez, de transferência de função, quando as 

condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente 

exercida, logo após o retorno ao trabalho (art. 392, § 4º, I); 

d) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a 

realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames 

complementares (art. 392, § 4º, II); 

e) mediante atestado médico, à mulher grávida é facultado romper o 

compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja 

prejudicial à gestação (art. 394); 

f) para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses 

de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) 

descansos especiais, de meia hora cada um, podendo ser dilatado este período, 

quando o exigir a saúde do filho (art. 396). 

Há outras garantias destinadas à empregada gestante, as quais serão 

objeto de análise detalhada nos itens seguintes desse estudo. 

 

3.1.3.2.1 Data de início e término 

O salário-maternidade é devido a todas as seguradas e não exige 

carência para as seguradas empregada, empregada doméstica ou trabalhadora 
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avulsa201. A dispensa da carência para as seguradas mencionadas equivale dizer 

que, caso uma gestante, com 7 meses de gestação, vier a formalizar vínculo 

empregatício como empregada, terá direito a receber o benefício, mesmo sem 

nunca ter contribuído para a Previdência.  

Conforme visto em rápida passagem anteriormente, a Constituição 

garantiu um período de licença gestante equivalente a 120 (cento e vinte) dias, 

sem prejuízo do emprego e do salário (art. 7º, XVIII).  

Em respeito ao comando constitucional, a CLT e a Lei nº 8.213/91 contém 

regra idêntica, ao prever que o período da licença será de 120 dias (art. 392 da 

CLT e 71 do PBPS). 

O art. 71 do PBPS determina que  

O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 
(vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, 
observadas as situações e condições previstas na legislação no 
que concerne à proteção à maternidade. (Redação dada pala Lei 

nº 10.710, de 5.8.2003) 202. 

 

Houve um aumento significativo dos dias de licença, haja vista que este 

período já foi de 12 semanas – 28 dias antes (quatro semanas) e 56 dias após o 

parto (oito semanas), totalizando 84 dias. 

Sergio Pinto Martins203 lembra que na Argentina a licença à gestante é de 

90 dias, no Paraguai e no Uruguai, de 84 dias. Na Argentina, são 45 dias antes e 

45 dias depois do parto, pagos pelo empregador e compensados pela Previdência 

Social. No Paraguai são seis semanas antes e seis semanas depois do parto, 

pagas pela Previdência Social. No Uruguai o sistema é o mesmo do Paraguai. 

O art. 40 do Código de Trabalho Português disciplina a matéria, 

assegurando um período de licença inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, 

podendo ser divididos entre o pai e a mãe.  

                                                      
201 Para as demais seguradas (contribuinte individual, facultativa e segurada especial) o período 
de carência é de 10 meses. Em caso de parto antecipado, este período de carência será reduzido 
em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. 
202 O Decreto nº 3.048/99, dispõe em seu art. 93 que: o salário-maternidade é devido à segurada 
da previdência social, durante cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e término 
noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 3º. 
203 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 377. 
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Artigo 40.º 

Licença parental inicial 

1 – A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de 
filho, a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, 
cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos 
da mãe a que se refere o artigo seguinte. 

2 – A licença referida no número anterior é acrescida em 30 dias, 
no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um 
período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias 
consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe a que 
se refere o n.º 2 do artigo seguinte. 

3 – No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença 
previsto nos números anteriores é acrescido de 30 dias por cada 
gémeo além do primeiro. 

4 – Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai 
informam os respectivos empregadores, até sete dias após o 
parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um, 
entregando para o efeito, declaração conjunta. 

5 – Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e pelo 
pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o artigo 
seguinte, o progenitor que gozar a licença informa o respectivo 
empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e 
do início do respectivo período, juntando declaração do outro 
progenitor da qual conste que o mesmo exerce actividade 
profissional e que não goza a licença parental inicial. 

6 – Na falta da declaração referida nos nºs 4 e 5 a licença é 
gozada pela mãe. 

7 – Em caso de internamento hospitalar da criança ou do 
progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos nºs 1, 2 ou 3 
durante o período após o parto, o período de licença suspende-se, 
a pedido do progenitor, pelo tempo de duração do internamento. 

8 – A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é 
feita mediante comunicação ao empregador, acompanhada de 
declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar. 

9 – Constitui contra-ordenação muito grave a violação do disposto 
nos n.os 1, 2, 3, 7 ou 8. 

 

O art. 41 do mesmo diploma legal dispõe que a mãe pode gozar até 30 

dias da licença parental inicial antes do parto, sendo-lhe obrigatório o gozo de 

seis semanas de licença a seguir ao parto. 

Retomando a dinâmica de concessão da licença gestante em terra 

brasilis, a fim de usufruir dos 120 dias de direito, a empregada deverá notificar o 

empregador, mediante atestado médico, o qual poderá ocorrer entre o 28º dia 
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antes do parto e a ocorrência deste204. Referidos períodos podem ser 

aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico (§ 2º do 

art. 392 da CLT). 

O período de 120 dias de licença será computado no tempo de serviço 

para fins de férias, não podendo ser considerado tal período como falta ao serviço 

(art. 131, II da CLT); também será considerado para efeito de aposentadoria. 

É possível perceber que o legislador utilizou como marco definidor do 

período de licença a data do parto. Ocorre que há casos nos quais pode ocorrer 

parto antecipado, natimorto205 ou aborto. Em tais circunstâncias, igualmente há 

regramento legal. 

Ordinariamente, o INSS considera parto o evento ocorrido a partir do 6º 

mês (23ª semana de gestação), mesmo na hipótese de natimorto. Contudo, o art. 

343, § 3º IN INSS/ PRES nº 77/2015, considera parto o evento que gerou a 

certidão de nascimento ou certidão de óbito da criança. 

Tanto a CLT (art. 392, § 3º), quanto o Decreto nº 3.048/99 (art. 93, § 4º), 

asseguram o mesmo período de 120 dias de afastamento em caso de parto 

antecipado. Igualmente é assegurado o período de licença e, consequentemente, 

o pagamento do salário-maternidade em caso de natimorto, conforme art. 340 e § 

1º do art. 343 da IN INSS/ PRES nº 77/2015206. 

Nos termos do que determina o art. 395 da CLT, em caso de aborto não 

criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso 

remunerado de 2 (duas) semanas207, ficando-lhe assegurado o direito de retornar 

à função que ocupava antes de seu afastamento. 

Dúvida pode surgir nos casos de mãe substituta, ou seja, aquela que 

cede o útero para gerar uma criança de outrem. Deve ser assegurado o direito ao 

salário-maternidade? Para Sergio Pinto Martins, a resposta é afirmativa: 

                                                      
204 O início do afastamento do trabalho da segurada empregada será determinado com base em 
atestado médico ou certidão de nascimento do filho (art. 96 do RPS). 
205 O natimorto ou nadomorto são denominações dadas ao feto que morreu dentro do útero ou 
durante o parto. 
206 Art. 340. O salário-maternidade será devido na forma do art. 343 desta IN, inclusive nos casos 
de natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção (...). – art. 343, 
§ 1º Considera-se fato gerador do salário-maternidade, o parto, inclusive do natimorto, o aborto 
não criminoso, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção. 
207 Esta mesma regra consta do art. 93, § 4º do RPS. 
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A avó que cede o útero para gerar a criança, mediante 
inseminação do óvulo de sua nora, tem direito ao salário-
maternidade, pois houve gestação e precisa se recuperar. (...) A 
segurada mãe substituta que teve a criança, faz jus ao benefício, 
pois houve gestação nos nove meses e parto. Embora o filho não 
seja seu, pois o espermatozoide e o óvulo são de outras pessoas, 

faz jus ao benefício208. 

 

Segundo o autor, a mãe biológica não deveria ter direito ao benefício, por 

falta de previsão legal e porque seriam devidos dois benefícios em decorrência de 

um só fato gerador, violando a regra da contrapartida. 

Ainda, oportuno consignar que no caso de empregos concomitantes, a 

segurada fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego (art. 98, RPS). 

Do mesmo modo, caso esta mesma empregada exercer simultaneamente outra 

atividade como contribuinte individual, ou mesmo como empregada doméstica, 

fará jus ao benefício em relação a cada atividade, na forma do que dispõe o art. 

207 da Instrução Normativa INSS PRES 77/2015. 

O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por 

incapacidade. Caso ocorrer incapacidade em concomitância com o pagamento do 

salário-maternidade, o benefício por incapacidade deverá ser suspenso enquanto 

perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro 

dia seguinte ao término do período de 120 dias (art. 102 do RPS). 

Imaginemos a hipótese de uma empregada ter contraído doença grave 

durante a gestação que implique o afastamento do trabalho e a concessão do 

respectivo auxílio-doença. Caso o afastamento perdurar até a data do parto, o 

benefício por incapacidade deverá ser suspenso, a fim de que a obreira possa 

receber o salário-maternidade.  

Nessa situação, em regra, o salário-maternidade terá valor superior ao 

auxílio-doença, haja vista que aquele corresponde à sua remuneração integral 

equivalente a um mês de trabalho, podendo ser superior ao teto do RGPS, ao 

passo que este (auxílio-doença), será calculado com base na média dos últimos 

12 salários-de-contribuição, multiplicados por 91%. 

                                                      
208 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 378. 
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O prazo máximo para requerer o benefício é de 5 (cinco) anos, a contar 

da data do fato gerador (parto, adoção, ou guarda judicial para fins de adoção), 

conforme art. 354 da Instrução Normativa INSS PRES 77/2015, eis que a partir 

desse período opera-se a prescrição quinquenal. 

Questão pertinente diz respeito ao direito de receber o salário-

maternidade nos casos de empregadas aposentadas, sejam porque continuaram 

a trabalhar após a aposentadoria, seja porque retornaram à atividade após a 

jubilação. 

A regra contida no § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91, prescreve que o 

aposentado pelo RGPS que permanecer em atividade 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. 

Curiosamente, o art. 103 do Decreto nº 3.048/99 garante o pagamento do 

salário-maternidade à segurada aposentada que retornar à atividade.  

Utilizando o mesmo critério acima exposto quanto ao regulamento dizer 

mais do que disse a lei, a princípio, não há outro caminho senão reconhecer sua 

ilegalidade209, uma vez que inexiste previsão legal de pagamento do salário-

maternidade para a empregada aposentada que retornar à atividade ou nela 

permanecer. 

Registra-se que tramita no STF o Recurso Extraordinário - RE 381.367, 

que tem por objetivo aferir a inconstitucionalidade do art. 18, § 2º, da Lei nº 

8.213/91, frente ao disposto no artigo 201, § 11, da Carta da República210. 

 

3.1.3.2.2 Recebimento no período de graça 

Conforme estudado anteriormente quando abordamos os períodos em 

que o segurado mantém esta qualidade (período de graça), verificamos que 

                                                      
209 Este também é o posicionamento de Rocha e Baltazar Júnior, nos seus comentários à Lei de 
Benefícios da Previdência Social (2011, p. 104). 
210 Referido RE versa sobre o que se convencionou chamar de “desaposentação”, é dizer, a 
possiblidade de o segurado que retorna à atividade, poder fazer contar seu tempo de contribuição 
após a aposentadoria, para o fim de implementar no novo benefício, com renda de valor maior. 
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durante este período, conservam-se todos os direitos perante a Previdência 

Social (art. 15, § 3º da Lei nº 8.213/91). 

Entretanto, em flagrante violação ao dispositivo legal acima, o art. 97 do 

RPS dispõe que o salário-maternidade da segurada empregada será devido pela 

Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras 

quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. 

O parágrafo único do mesmo art. 97 prevê que durante o período de 

graça, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses 

de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o benefício será pago 

diretamente pela Previdência Social. 

Dito de outro modo, quis o legislador regulamentar dizer que se a 

empregada seja dispensada sem justa causa, não fará jus ao benefício. Tal regra 

tem por fundamento o fato de que, caso a obreira for dispensada sem justa causa 

pelo empregador durante a gestação, quem deve arcar com tal encargo é o 

empregador, na medida em que a obreira é detentora de garantia provisória de 

emprego (art. 10, II, “b” do ADCT). 

Em parecer favorável à não concessão do benefício à empregada que foi 

dispensada sem justa causa, Cardone defende que 

Dispensada, ela não pode buscar ao INSS o pagamento do 
salário-maternidade porque ela está titulada a ingressar com 
reclamação trabalhista para haver do empregador os salários de 
todo o período de garantia de emprego, que abrange os 120 dias. 
Não fosse assim, a empregada teria o salário-maternidade do 
INSS e ainda os salários do período de garantia de emprego, o 

que geraria bis in idem211. 

 

Acreditamos que está com razão Ibrahim, o qual se posiciona nos 

seguintes termos: 

No entanto, me parece que tal concepção é equivocada, pois a 
rescisão indevida não tem o condão de transmudar o benefício 
previdenciário em indenização trabalhista. Assim como o 
empregador poderia deduzir de sua guia de recolhimento o 

                                                      
211 CARDONE, Marly Antonieta. Salário-maternidade na rescisão de contrato de trabalho: 
constitucionalidade do art. 97 do RPS. in Revista de Previdência Social, v. 29, n 291, p. 69-71, fev. 
2005, p. 71 
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salário-maternidade da empregada gestante, o adequado seria, 
em caso de rescisão indevida, ter o empregador a 
responsabilidade pelo período de estabilidade, mas excluindo o 
prazo do salário-maternidade, que, neste caso, seria pago 
diretamente pelo INSS. Não é razoável que em momento de 
dificuldade, após rescisão indevida do contrato, ainda venha a 

segurada a ser abandonada pela previdência social212. 

 

Imperioso observar que a lei não faz qualquer distinção no que se refere à 

percepção de benefícios durante o período de graça, senão ao contrário, 

determina que serão mantidos todos os direitos perante a previdência social 

durante tal período (15, § 3º do PBPS). Ou seja, o Decreto nº 3.048/99 extrapolou 

sua função de regulamentar a lei, daí porque ser inválido neste particular. 

Acerca do tema, o Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS 

editou o Enunciado nº 31, de 7 de maio de 2007, publicado no DOU de 

1º/06/2007: 

Nos períodos de que trata o artigo 15 da Lei 8.213/91, é devido o 
salário-maternidade à segurada desempregada que não tenha 
recebido indenização por demissão sem justa causa durante a 
estabilidade gestacional, vedando-se, em qualquer caso, o 
pagamento em duplicidade. 

 

Em âmbito jurisprudencial, o STJ tem entendimento no sentido de que é 

de responsabilidade do INSS o pagamento do salário-maternidade, no período de 

graça, mesmo em caso de dispensa sem justa causa, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-
MATERNIDADE. VIOLAÇAO DO ART. 535 DO CPC. NAO 
CARACTERIZAÇAO. DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇAO 
DA CONDIÇAO DE SEGURADA. PAGAMENTO PELO INSS DE 
FORMA DIRETA. CABIMENTO NO CASO. PROTEÇÃO À 
MATERNIDADE. VIOLAÇAO DO ART. 267, V E DO ART. 467, 
DO CPC. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NAO PROVIDO. 

(...) 

3. O salário-maternidade foi instituído com o objetivo de proteger a 
maternidade, sendo, inclusive, garantido constitucionalmente 
como direito fundamental, nos termos do art. 7º. da CF; assim, 
qualquer norma legal que se destine à implementação desse 

                                                      
212 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 
2014, p. 671. 
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direito fundamental deve ter em conta o objetivo e a finalidade da 
norma. 

4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência 
Social, durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes 
do parto e data da ocorrência deste. 

5. A legislação previdenciária garante a manutenção da qualidade 
de segurado, até 12 meses após a cessação das contribuições, ao 
segurado que deixar de exercer atividade remunerada. 

6. A segurada, ora recorrida, tem direito ao salário-maternidade 
enquanto mantiver esta condição, pouco importando eventual 
situação de desemprego. 

7. O fato de ser atribuição da empresa pagar o salário-
maternidade no caso da segurada empregada não afasta a 
natureza de benefício previdenciário da prestação em discussão, 
que deve ser pago, no presente caso, diretamente pela 
Previdência Social. 

8. A responsabilidade final pelo pagamento do benefício é do 
INSS, na medida que a empresa empregadora tem direito a 
efetuar compensação com as contribuições incidentes sobre a 
folha de salários e demais rendimentos. 

9. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não 
provido. (grifamos) 

 

Pelo exposto, acreditamos ser abusiva e inconstitucional a regra contida 

no parágrafo único do art. 97 do Decreto nº 3.048/99, uma vez que tal comando 

viola o texto legal, em prejuízo da segurada empregada. 

Normalmente, o valor do benefício da empregada será igual ao da sua 

remuneração (art. 7º, XVIII da CF/88 e art. 72 do PBPS). Entretanto, quando o 

benefício for pago à desempregada, durante a manutenção da qualidade de 

segurada, determina o art. 101, III do RPS que seu valor será calculado da 

mesma forma que o devido à contribuinte individual e facultativa, correspondente 

a 1/12 da soma dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, apurados em 

período não superior a quinze meses. 

 

3.1.3.2.3 Programa Empresa Cidadã 

No ano de 2008 foi editada a Lei nº 11.770 de 9 de setembro, tendo 

implementado no ordenamento jurídico o “Programa Empresa Cidadã”, destinado 

a prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no 
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inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal, totalizando, portanto, um 

período de 180 (cento e oitenta) dias de licença. 

A Lei que instituiu o programa foi regulamentada somente em 23 de 

dezembro de 2009 por meio do Decreto nº 7.052, de modo que a possibilidade de 

efetiva adesão ao programa se deu somente a partir de 1º de janeiro de 2010, 

data em que o decreto passou a produzir efeitos. 

Importante ressaltar que se trata de uma faculdade da empresa aderir ao 

programa, ou seja, o legislador conferiu ampla liberdade às empresas aderir ou 

não ao programa, de acordo com sua livre conveniência. 

Em contrapartida, a lei concede incentivo fiscal a pessoa jurídica tributada 

com base no lucro real, a qual poderá deduzir do imposto de renda devido, em 

cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada pago 

nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a 

dedução como despesa operacional. 

Durante o período de prorrogação (60 dias), a empregada terá direito à 

sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção 

do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social. É dizer, o 

empregador deverá arcar com o ônus do pagamento dos dias alusivos à 

prorrogação, podendo fazer a dedução do imposto devido, conforme dito 

anteriormente. 

A sistemática instituída pela lei deixa claro que o período de 60 dias de 

prorrogação não se trata de benefício previdenciário, daí porque não ser correto 

dizer que o salário-maternidade é prorrogado de 120 por mais 60 dias, nem 

tampouco que a licença passou de 4 para 6 meses, uma vez que a apuração se 

dá em dias. 

Para fazer jus ao benefício, a empregada deve formular requerimento ao 

empregador, até o final do primeiro mês após o parto, sendo o benefício 

concedido imediatamente após a fruição dos 120 (cento e vinte dias) 

constitucionalmente já assegurados. 

A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à 

empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança e 

também nas hipóteses de parto antecipado. 
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No período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada não 

poderá exercer qualquer atividade remunerada, salvo nos casos de contrato de 

trabalho simultâneo firmado previamente, e a criança não poderá ser mantida em 

creche ou organização similar, sob pena de perda do direito à prorrogação. 

Apesar da boa intenção do legislador, acreditamos que se trata de uma lei 

que “não pegou”, uma vez que só poderão se beneficiar do incentivo fiscal as 

empresas tributadas pelo lucro real, as quais representam um número 

inexpressivo se comparado com o número de empresas tributadas pelo lucro 

presumido ou mesmo àquelas optantes pelo Simples. 

Nem mesmo a totalidade das empresas que podem se beneficiar da 

dedução do imposto de renda aderiram ao programa, haja vista o receio em arcar 

com um custo elevado, sem poder contar com a empregada por mais 60 dias e 

tendo de enfrentar a burocracia necessária. 

Basta imaginarmos que se uma empresa encerrar o ano no vermelho, não 

haverá o que deduzir de imposto de renda, devendo arcar com todo o custo da 

prorrogação concedido às empregadas. 

Ainda, cumpre mencionar que no âmbito da Administração Pública federal 

direta, autárquica e fundacional, o Decreto nº 6.690 de 11/12/2008 instituiu o 

programa de prorrogação da licença às servidoras, conforme permissivo legal 

previsto no art. 2º da Lei 11.770/2008. 

  

3.1.3.2.4 Sistemática de pagamento 

A forma de pagamento do salário-maternidade, sobretudo em relação à 

segurada empregada, já passou por diversas modificações ao longo do tempo, as 

quais podem ser resumidas em três fases: 

a) no texto original do art. 72 do PBPS, em caso de segurada empregada, 

o salário-maternidade era pago diretamente pelo empregador, o qual efetivava a 

compensação quando do recolhimento das contribuições sobre a folha. 
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b) a Lei nº 9.876/99 estabeleceu que o benefício seria pago diretamente 

pelo INSS a todas as seguradas ou, mediante convênio podendo ser pago pela 

empresa, sindicato ou entidade de aposentados. 

c) entretanto, a Lei nº 10.710 de 5 de agosto de 2003 retomou a 

sistemática inicial de pagamento, inserindo o § 1º no art. 72 do PBPS, 

estabelecendo que  

Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva 
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o 
disposto no art. 248 da Constituição Federal, 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. 

 

Quanto às demais seguradas, salvo existência de convênio, a forma de 

pagamento continua sendo por intermédio do INSS, inclusive no caso de 

benefício de corrente de adoção ou guarda judicial para fins de adoção213.  

Há, ainda, uma ressalva a ser feita quanto ao pagamento do salário-

maternidade de empregada contratada por microempreendedor individual – MEI. 

Neste caso, a Lei nº 12.470/11 alterou a forma de pagamento do benefício à 

empregada contratada por MEI, imputando tal responsabilidade diretamente à 

Previdência Social. 

Tal fato sucede, uma vez que seria inviável ao MEI efetuar o pagamento 

do benefício à sua empregada e depois reembolsar de tais valores, na medida em 

que o benefício terá montante muito superior àquele devido pelo MEI empregador 

em relação à sua contribuição previdenciária. 

Em suma, podemos afirmar que, em regra, a empregada recebe o salário-

maternidade do empregador, o qual efetuará o reembolso dos valores pagos, 

salvo a empregada do MEI que receberá da Previdência. 

O procedimento de reembolso a ser efetivado pelo empregador segue as 

mesmas regras já mencionadas quando tratamos do salário-família, as quais 

                                                      
213 Conforme será analisado no item seguinte, o segurado homem (empregado) que adotar, 
igualmente fará jus ao benefício e, neste caso, em regra, o benefício será pago diretamente pela 
Previdência. 
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estão dispostas nos arts. 37-40 da Instrução Normativa RFB nº 1300, de 20 de 

novembro de 2012.  

À guisa de ilustração, caso determinada empresa tenha efetuado o 

pagamento de 2 (dois) salários-maternidade no valor de R$ 2.000,00 cada um, 

poderá deduzir o equivalente a R$ 4.000,00 mil reais do valor relativo às 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou 

creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço214. 

Conforme visto, determina o § 2º do art. 37 da IN/RFB 1300 que, quando 

o valor a deduzir for superior às contribuições previdenciárias devidas no mês, o 

sujeito passivo (empregador, inclusive doméstico) poderá compensar o saldo a 

seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes, ou 

requerer o reembolso.  

Quanto à comprovação do efetivo pagamento, o art. 94, § 3º do RPS 

determina que a empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos 

mensais do salário-maternidade na própria folha de pagamento ou por outra 

forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada.  

A mesma lei acima referida inseriu o § 2º no art. 72, mantendo a regra 

anterior que obriga a empresa a conservar durante 10 (dez) anos os 

comprovantes de pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela 

fiscalização da Previdência215.  

Entretanto, em interessante estudo sistemático das normas aplicáveis à 

espécie, Ivan Kertzman sustenta que o prazo para conservação dos documentos 

não será 10 anos, mas sim de 5 anos, in verbis: 

Note-se que, de acordo com o art. 94, § 4º, do Regulamento da 
Previdência Social e com o art. 72, § 2º da Lei 8.213/91, o prazo 
obrigatório para guarda da documentação referente ao salário-
maternidade é de 10 anos. Ressalte-se, no entanto, que esses 
artigos foram revogados tacitamente pela Súmula Vinculante 
8/2008 do STF que considerou inconstitucional o prazo 
decadencial de 10 anos para que o fisco efetue a cobrança de 
seus créditos, definindo o novo prazo em 5 anos, conforme 
previsto no CTN. Ademais, o art. 32, § 11 da Lei 8.212/91 inserido 

                                                      
214 Em regra, a contribuição das empresas (quota patronal) equivale a 20% sobre a folha de 
salários e deverá ser paga até o dia 20 do mês subsequente ao da competência, devendo 
antecipar o pagamento caso não houver expediente bancário. 
215 Cumprindo sua função regulamentar, o art. 94, § 4º do Decerto 3.048/99 igualmente prevê o 
prazo de 10 anos para conservação dos documentos, 
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pós Súmula Vinculante 8 pela Lei 11.941/09, dispõe que em 
relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, devem ficar 
arquivados na empresa, até que ocorra prescrição relativa aos 

créditos decorrentes das operações a que se refiram216. 

 

Todas as regras referentes ao pagamento do salário-maternidade 

evidenciam se tratar de benefício tipicamente previdenciário, sendo o empregador 

apenas um facilitador no que tange ao repasse dos valores às empregas a seu 

serviço. Em outras palavras, queremos aqui reforçar a ideia de que não é possível 

transferir o ônus do pagamento do benefício ao empregador. 

A Convenção nº 103 da OIT de 1952 que versa sobre o Amparo à 

Maternidade, tendo sido ratificada pelo Brasil em 18/6/1965 e promulgada via 

Decreto nº 58.820 de 14/7/1966, dispõe que, “Em hipótese alguma, deve o 

empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações 

devidas às mulheres que ele emprega (art. IV – 8)”. 

Entendemos que tal encargo não deve ser transferido ao empregador, 

nem mesmo nas hipóteses em que o valor do benefício for superior ao subsídio 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 248 da CF/88)217. 

 

3.1.3.2.5 Valor do benefício 

Feitas as considerações no que tange à sistemática de pagamento, cabe-

nos investigar o valor do salário-maternidade, com enfoque na segurada 

empregada.  

Tal como afirmado em outras passagens desse texto, a maioria dos 

benefícios previdenciários têm sua renda calculada com base no salário-de-

benefício. Todavia, assim como ocorre com o salário-família, também o salário-

maternidade não levará em conta o salário-de-benefício, uma vez que tal 

benefício tem regras própria para cálculo de sua renda mensal. 

                                                      
216 KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2015, p. 406. 
217 A limitação do valor do salário-maternidade prevista o art. 248 da CF/88 será objeto de análise 
no tópica seguinte. 



178 

Há dois importantes diplomas normativos que regulam a matéria. A 

Constituição da República prevê expressamente que será garantido à emprega 

licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário (art. 7º, XVIII). 

No plano infraconstitucional, há regra prevista no art. 72 da Lei nº 

8.213/91, segundo o qual, o salário-maternidade da empregada consistirá numa 

renda mensal igual a sua remuneração integral218. A simples leitura do dispositivo 

confirma a tese segundo a qual o valor do salário-maternidade da empregada não 

está limitado ao teto dos benefícios concedidos pelo RGPS. 

Diante de tal constatação, temos que o salário-maternidade não pode ter 

valor mensal inferior ao salário mínimo, uma vez que objetiva substituir o 

rendimento do trabalho da empregada, como também não está limitado ao valor 

máximo pago pela Previdência Social219. 

Exemplo: Maria das Pitangas é empregada da Empresa ALFA e têm 

salário mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao se afastar de licença gestante, 

o valor do salário-maternidade de Maria deve corresponder à sua última 

remuneração, ou seja, 10 mil reais. 

Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada 

empregada, o salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do 

trabalho. Quando o salário for total ou parcialmente variável (p.ex. empregada 

comissionista), o valor do benefício será apurado com base na média aritmética 

simples dos seus seis últimos salários. 

Havendo empregos concomitantes, tal como já mencionado em outro 

momento, a empregada terá direito ao percebimento do salário-maternidade em 

relação a cada um deles, podendo superar o teto do RGPS. 

Será devido, ainda, juntamente com a última parcela paga em cada 

exercício, o abono anual (13º salário) do salário-maternidade, proporcional ao 

período de apuração do benefício220. 

Considerando que o salário-maternidade é o único benefício 

previdenciário que integra o salário-de-contribuição, quando do pagamento do 

                                                      
218 Este mesmo valor será devido à trabalhadora avulsa 
219 Lembrando que para o ano de 2015, o teto do RGPS é de R$ 4.663,75 
220 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 

2014, p. 669. 
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benefício à empregada, a empresa deverá efetuar a retenção da contribuição 

devida pela obreira. De outro lado, igualmente caberá contribuição pela empresa 

(art. 28, § 2º da Lei 8.212/91). Também deverá ser recolhido o FGTS. 

Com base no exemplo citado acima (salário-maternidade de 10 mil reais), 

a retenção a ser feita pela empresa em relação a contribuição da empregada será 

de 11% sobre o R$ 4.663,75, perfazendo um total de desconto de R$ 513,01. A 

contribuição do segurado sempre está limitada ao teto do RGPS. 

Entretanto, a contribuição da empresa será de 20% sobre os R$ 

10.000,00, uma vez que a quota patronal é calculada sobre o total da folha, pouco 

importando o valor do salário de cada empregado221. 

Ainda que o salário-maternidade não esteja limitado ao teto do RGPS, 

após alguns debates jurídicos acerca do tema, restou firmado o entendimento de 

que referido benefício encontra limite no subsídio mensal do Ministros do STF, 

nos termos do art. 248 da CF/88. 

Passemos à análise do debate desde o princípio. 

O art. 14 da EC 20/2008 fixou em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) o 

valor máximo a ser pago pela Previdência em relação aos benefícios 

previdenciários em geral222. Referida emenda abriu caminho para que o INSS 

passasse a adotar o entendimento de que o salário-maternidade, por se tratar de 

benefício previdenciário, igualmente deveria estar sujeito a tal limite223. 

A questão chegou até o STF via controle concentrado de 

constitucionalidade em ADI proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB (ADI 

1946/DF). A Suprema Corte se pronunciou no sentido de afastar o salário-

maternidade da empregada da aplicação do limite máximo do valor dos benefícios 

pagos pelo RGPS fixado pelo art. 14 da EC 20/98, por entender que aplicar tal 

                                                      
221 Cf. art. 195, I, “a” da CF/88 
222 EC 20/98 - Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a 
preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do regime geral de previdência social. 
223 Cf. art. 6º da Portaria nº 4.883 de 16 de dezembro de 1998 do Ministério da Previdência e 
Assistência Social. 
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limite ao salário-maternidade implicaria retrocesso histórico em matéria social-

previdenciária, que não se pode presumir desejado224. 

Dada a importância do tema, convém transcrever trecho do acórdão de 

Relatoria do Ministro Sydney Sanches: 

(...) 3. Na verdade, se se entender que a Previdência Social, 
doravante, responderá apenas por R$1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) por mês, durante a licença da gestante, e que o 
empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará 
sobremaneira, facilitada e estimulada a opção deste pelo 
trabalhador masculino, ao invés da mulher trabalhadora. Estará, 
então, propiciada a discriminação que a Constituição buscou 
combater, quando proibiu diferença de salários, de exercício de 
funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo (art. 7º, 
inc. XXX, da C.F./88), proibição, que, em substância, é um 
desdobramento do princípio da igualdade de direitos, entre 
homens e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º da Constituição 
Federal. Estará, ainda, conclamado o empregador a oferecer à 
mulher trabalhadora, quaisquer que sejam suas aptidões, salário 
nunca superior a R$1.200,00, para não ter de responder pela 
diferença. Não é crível que o constituinte derivado, de 1998, tenha 
chegado a esse ponto, na chamada Reforma da Previdência 
Social, desatento a tais conseqüências. Ao menos não é de se 
presumir que o tenha feito, sem o dizer expressamente, 
assumindo a grave responsabilidade. 4. A convicção firmada, por 
ocasião do deferimento da Medida Cautelar, com adesão de todos 
os demais Ministros, ficou agora, ao ensejo deste julgamento de 
mérito, reforçada substancialmente no parecer da Procuradoria 
Geral da República. 5. Reiteradas as considerações feitas nos 
votos, então proferidos, e nessa manifestação do Ministério 
Público federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgada 
procedente, em parte, para se dar, ao art. 14 da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15.12.1998, interpretação conforme à 
Constituição, excluindo-se sua aplicação ao salário da licença 
gestante, a que se refere o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição 
Federal. 6. Plenário. Decisão unânime. (STF - ADI 1946 DF, 
Relator Min. Sydney Sanches, Data de Julgamento: 03/04/2003, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 16-05-2003). 

 

Marisa Ferreira dos Santos225 observou com acerto que, nessa decisão, o 

STF aplicou não só princípios setoriais da seguridade social, como também 

                                                      
224 Oportuno recordar que o constituinte originário de 1988 determinou que, a empregada que se 
afasta de licença gestante, não terá prejuízo no seu salário (art. 7º, XVIII). Eis a razão pela qual o 
STF julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADI 1946 para dar ao art. 14 da 
EC 20/98, sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição, para excluir sua aplicação 
ao salário da licença à gestante a que se refere o art. 7º, XVIII da referida Carta. 
225 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 306-7) 
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garantiu que o sistema previdenciário não servisse de fator de discriminação para 

as mulheres, que, a vingar a pretensão do INSS de que o empregador pagasse o 

valor que superasse o limite máximo, acabariam mesmo prejudicadas na busca 

de emprego. 

Ocorre que a situação não restou integralmente resolvida, na medida em 

que a mesma EC 20/98 inseriu o art. 248 no Texto Constitucional, in verbis: 

Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável 
pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do 
Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor 
fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão 
os limites fixados no art. 37, XI. 

 

Em razão do disposto no art. 248 da CF/88, com redação dada pela EC 

20/98, temos que o salário-maternidade da empregada não está sujeito ao teto do 

RGPS, por força da decisão do STF proferida na ADI 1946.  

Entretanto, o art. 248 impôs outro limite aos benefícios pagos pelo RGPS, 

qual seja, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, uma vez 

que este é o limite dos valores pagos pelo Poder Público em âmbito federal. 

O art. 1º da Lei nº 13.091 de 12 de janeiro de 2015 dispõe que o subsídio 

mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, será de R$ 33.763,00 (trinta e 

três mil, setecentos e sessenta e três reais) a contar de 1º de janeiro de 2015. 

Retomando o exemplo anteriormente citado, o que ocorre com o salário-

maternidade de Maria das Pitangas caso seu salário fosse de R$ 50.000,00? 

Certamente não há que se falar em limitação do benefício ao teto do 

RGPS conforme já demonstrado. Entretanto, considerando que o subsídio mensal 

dos Ministros do STF é menor do que o salário pago à obreira, remanesce a 

dúvida: quem deve pagar a diferença? 

Para Fábio Zambitte Ibrahim226, caberá à empresa arcar com a diferença, 

pois à beneficiária é sempre assegurado o recebimento da integralidade da 

remuneração (art. 7º, XVIII da CRFB/88). Nestas situações, se for uma 

empregada gestante, a empresa deverá pagar à segurada toda a sua 

                                                      
226 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 19. ed. Rio de Janeiro: Ímpetus, 
2014, p. 669. 
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remuneração, mas somente poderá reembolsar-se, na GPS, do valor limite, 

idêntico ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Há praticamente consenso doutrinário227 no sentido de que a empresa 

deverá ficar responsável pelo pagamento da diferença do valor alusivo ao salário-

maternidade, quando a remuneração da empregada superar o valor máximo dos 

subsídios dos Ministros do STF. 

Com a devida venia que merecem os autores citados, acreditamos não 

ser correto transferir ao empregador o pagamento da diferença do salário-

maternidade nesses casos.  

Ora, dentre os fundamentos utilizados pelo STF ao dizer que o 

empregador não devesse ser responsável pelo pagamento da diferença do 

benefício quando superasse o teto do RGPS (há época no valor de R$ 1.200,00) 

foi justamente no sentido de que tal prática pudesse gerar discriminação no 

mercado de trabalho em relação às mulheres, contrariando aquilo que a própria 

CF visou a combater. 

Ademais, milita em favor das empresas um dos princípios mais caros ao 

ordenamento jurídico que é o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém 

estará obrigado a fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II da CF/88). 

Nesta linha de ideais, temos de reconhecer que não há previsão legal 

impondo ao empregador o pagamento dessa diferença. De outro lado, igualmente 

acreditamos que a empregada não poderá ter prejuízo no salário por expressa 

disposição constitucional (art. 5º, XVIII da CF/88), porém, tendo em vista que o 

valor pago enquanto ela estiver afastada de licença gestante é o salário-

maternidade (logo, benefício previdenciário), tal importe deve ser integralmente 

suportado pela Previdência. 

Acreditamos ser inconstitucional a limitação imposta pelo constituinte 

reformador (EC 20/98), ao impor como limite do salário-maternidade o teto dos 

subsídios dos Ministros do Supremo, eis que deixou de observar importante regra 

                                                      
227 Dentre outros, Wladimir Novaes Martines (Comentários à lei básica da previdência social. 
Plano de benefícios: Lei n. 8.213/91. 7. ed. São Paulo: LTr, 2006. Tomo 2.), Frederico Amado 
(AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 6. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2015), Ivan Kertzman (KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 12. 
ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2015). 
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já prevista pelo constituinte originário, quando este último previu que a empregada 

não poderá ter prejuízo no seu salário enquanto estiver afastada de licença 

gestante228. 

 

3.1.3.2.6 Adoção ou guarda para fins de adoção 

O ordenamento jurídico pátrio contém inúmeras normas que asseguram 

proteção à criança. 

A Constituição Federal de 1988 estende tal proteção, lato sensu, quando 

dispõe que um dos Fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III). Dentre os seus objetivos figuram a construção de uma sociedade 

solidária e que pretende a promoção do bem de todos (art. 3º, I e IV). 

Ao disciplinar os direitos sociais (art. 6º), a proteção à infância figura 

dentre tais direito. A assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas está 

assegurada no art. 7º, XXV. 

Em matéria de assistência social, a Constituição apresenta um rol de 

objetivos, dentre os quais está a proteção à infância (art. 203, I). 

Em capítulo próprio, a CF/88 trata da “Da Família, da Criança, do 

Adolescente e do Jovem”, dispondo que é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

O § 1º do mesmo artigo determina que o Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 

participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas. 

                                                      
228 Quanto ao estudo das normas constitucionais inconstitucionais, ver BACHOF, Otto. Normas 
Constitucionais Inconstitucionais? Trad. e nota prévia de José Manuel M. Cardoso da Costa. 
Coimbra: Almedina, 1994. 
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Relativamente à adoção, o § 6º garante que os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

Há âmbito infraconstitucional, a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) garante 

que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro (art. 2º). 

É certo que o mais importante diploma legal a disciplinar os direitos da 

criança e do adolescente é a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA). Referida lei prescreve inúmeras regras de 

proteção integral à criança e ao adolescente, dispondo que é considerado criança 

a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 

(doze) e 18 (dezoito) anos de idade. 

A adoção está regulada nos arts, 39 a 52 e a guarda nos arts. 33 e 35, 

dos da referida lei. 

O § 3º do art. 33 do ECA prevê expressamente que a guarda confere à 

criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, inclusive previdenciários. 

A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional 

à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 

terceiros, inclusive aos pais e destina-se a regularizar a posse de fato, podendo 

ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros (art. 33). 

O art. 41 do ECA prescreve que a adoção atribui a condição de filho ao 

adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o 

de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais, 

sendo o que o adotando deve contar com, no máximo 18 (dezoito) anos à data do 

pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Feitas essas considerações gerais acerca da criança e do adolescente, 

sobretudo no que tange aos institutos da adoção e guarda judicial para fins de 

adoção, interessa-nos investigar as normas trabalhistas e previdenciárias que 

regulam a matéria. 
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O Estatuto do Servidor Público Federal (Lei nº 8.112/91) desde sua 

promulgação, assegura uma licença de 90 dias para as servidoras adotantes ou 

que obtenham guarda judicial de crianças com até 1 (um) ano de idade e de 30 

(trinta) dias para crianças com idade superior a um ano (art. 210 e parágrafo 

único). 

Embora doutrina e jurisprudência já cogitassem da possiblidade de 

concessão do salário-maternidade em caso de adoção no âmbito do RGPS, o 

STF tinha entendimento em sentido contrário, ao fundamento de inexistir previsão 

legal específica (RE 197.807, Relator Min. Octávio Galloti, DJU 18.8.2000). 

Referido entendimento sempre foi passível de críticas, até porque o 

fundamento dado pelo Supremo era por demais simplista, haja vista que o Direito 

não é composto apenas de regras, mas também de princípios.  

Ainda que não houvesse lei específica, ao se fazer uma análise sistêmica 

do ordenamento jurídico, considerando todas as demais normas de proteção à 

criança, sobretudo as de envergadura constitucional, é certo que a extensão do 

salário-maternidade em caso de adoção já podia ser concebido mesmo sem lei 

específica. 

Atento aos reclamos da sociedade e da comunidade jurídica, o legislador 

ordinário editou a Lei nº 10.421 de 15 de abril de 2002, a qual estendia o salário-

maternidade à mãe adotiva. Referida lei alterou a CLT, bem como a Lei nº 

8.213/91. 

Apesar de merecedora de elogios, a inovação legislativa não passou 

imune às severas críticas ao garantir o direito ao benefício de forma escalonada, 

dependendo da idade da criança, tendo como limite, crianças com até 8 (oito 

anos) de idade. 

Na CLT foi inserido o art. 392-A, o qual tinha a seguinte redação: 

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança será concedida licença-
maternidade nos termos do art. 392, observado o disposto no seu 
§ 5º. 

§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) 
ano de idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) 
dias. 
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§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 
(um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será 
de 60 (sessenta) dias. 

§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 
(quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será 
de 30 (trinta) dias. 

 

Conforme dito acima, a inovação legislativa igualmente ocorreu no PBPS, 

o qual passou a ter o art. 71-A, com a seguinte redação: 

Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver 
guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-
maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança 
tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança 
tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, 
se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. 

 

Ainda que louvável do ponto de vista da iniciativa do legislador em criar 

condições mínimas no que tange à licença em caso de adoção, há duas críticas 

importantes a serem feitas à lei retro mencionada:  

a) A lei garantiu o direito à licença apenas à empregada, ou seja, 

segurada mulher, em flagrante afronta a princípios constitucionais básicos como é 

o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana. Não há razão justificável 

para discriminar o empregado (segurado homem) que adotar criança ou obtiver 

guarda judicial para fins de adoção. Convém lembrar que o período de licença 

objetiva, a um só tempo, permitir que o adotante se afaste de suas atividades 

laborais para se dedicar à criança (direito subjetivo do adotante), com também 

deve permitir à criança todo o cuidado e amparo necessários nos primeiros dias/ 

meses de contato com a nova família (direito subjetivo do adotado), ainda que 

estejamos a falar de família monoparental, a qual tem previsão legal contida no 

art. 226, § 4º do Texto Maior229. 

b) Quanto à segunda ressalva feita à nova lei que garante licença em 

caso de adoção, perfilhamos nosso entendimento ao de Frederico Amado230 

                                                      
229 O § 4º do art. 226 prescreve que: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. 
230 AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 6. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 689. 
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quando este afirma que dispositivo era bastante criticado, pois a adoção de 

crianças de idade mais avançada também demandava uma atenção especial, 

haja vista já terem convívios sociais anteriores, não tendo sido razoável se limitar 

a idade aos 08 anos de idade, especialmente no caso de deficientes físicos ou 

mentais adotados. 

Com efeito, é sabido que a adoção de uma criança com mais idade tende 

a ser mais complexa no que tange à adaptação desta ao novo seio familiar, na 

medida em que estamos a falar de relações interpessoais, devendo ser levado em 

conta do o histórico de vida da família adotiva e, principalmente, da criança a ser 

adotada. 

Oportunamente, a Lei nº 12.010 de 3 de agosto de 2009 revogou os 

parágrafos do art. 392-A da CLT que previam o fracionamento dos dias de 

afastamento em caso adoção, de modo que a adotante teria direito a 120 (cento e 

vinte) dias de licença, independentemente da idade da criança adotada. 

Apenas para recordar, havíamos dito que a Lei nº 10.421/2002 que 

instituiu a licença em caso de adoção, acrescentou dispositivos tanto na CLT 

quanto na Lei de Benefícios, ou seja, o legislador manteve o sistema coerente, 

pois, de nada adiantaria assegurar o direito trabalhista (licença) e não o 

previdenciário (salário-maternidade), pois, um implica a garantia do outro. 

Entretanto, caminhou mau o legislador quando a Lei nº 12.010/2009 

revogou os dispositivos da CLT, porém não o fez em relação a lei previdenciária. 

O ordenamento jurídico restou abalado, uma vez que do pondo de vista 

trabalhista, a empregada teria direito a se afastar do trabalho por 120 dias, 

independentemente da idade da criança. De outro lado, o INSS continuou a se 

basear no art. 74-A do PBPS que ainda previa a gradação de dias de licença 

conforme a criança. 

É dizer, ocorreu de a Autarquia negar benefícios a seguradas que 

adotaram crianças com mais de 8 anos de idade, ou mesmo aplicar a gradação 

de dias (120, 60 ou 30 dias), conforme a idade da criança que tivesse entre 0 e 8 

anos de idade. 

Após a revogação dos dispositivos celetistas relativos à gradação de dias 

de licença gestante, doutrina e jurisprudência já tinham entendimento no sentido 
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de que tal regra também devesse ser aplicada na esfera previdenciária, a 

exemplo do que ocorreu por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública – ACP 

nº 5019632-23.2011.404.7200 de lavra da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC. 

Devido a importância do tema, entendemos conveniente a transcrição de 

trecho do acórdão proferido na ACP: 

Com efeito, é indispensável que a criança adotada possua um 
contato e uma intimidade nos primeiros meses de adoção, a fim 
de que possa se adaptar à nova vida e se adequar à nova família. 
Se o pai ou mãe passar o dia no trabalho e não der a acolhida e o 
carinho necessário nos primeiros meses, é possível que a adoção 
não tenha sucesso, ficando o futuro da criança adotada perdido, 
podendo tal ser humano estar sujeito ao mundo da criminalidade e 
das drogas, o que seria extremamente prejudicial e indesejável 
para toda a sociedade. Assim, o legislador não pode transigir e 
conferir um tratamento diferenciado aos filhos adotados, pois 
estaria sendo irresponsável, desestimulando a adoção de crianças 
desamparadas e sem futuro, as quais poderiam ter um rumo com 
o acolhimento e educação em uma família estável.  

 

Na decisão, declarou-se a inconstitucionalidade incidental (incidenter 

tantum) do art. 71-A, caput, segunda parte da Lei nº 8.213/91, por ofensa a 

princípios e regras previsto no art. 6º, art. 203, I, e no art. 227, § 6º todos da 

CF/88, em relação ao fracionamento do salário-maternidade, a fim de assegurar o 

direito aos mesmos 120 dias, independentemente da idade da criança. 

Em 01.06.2012 a Previdência Social publicou notícia em sua página na 

internet231 dando conta da sentença prolatada na ACP mencionada, informando 

que a partir de então o INSS passaria a conceder o salário-maternidade 

independentemente da idade da criança232. 

                                                      
231 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/noticias/decisao-judicial-inss-publica-sentenca-
da-acp-no-5019632-23-2011-404-7200-sobre-salario-maternidade-para-maes-adotantes/ - Acesso 
em 10.4.2015. 
232 Íntegra da notícia: “O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS torna público que, 
em cumprimento à sentença de procedência proferida na ACP nº 5019632-23.2011.404.7200, em 
trâmite perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, os benefícios de salário-maternidade em 
manutenção ou concedidos com fundamento no art. 71-A da Lei nº 8.213/91 (casos de adoção ou 
obtenção de guarda judicial para fins de adoção), passarão a ser devidos pelo prazo de 120 (cento 
e vinte dias), independentemente da idade do adotado, desde que cumpridos os demais requisitos 
legais para a percepção do benefício. Nos casos de salário-maternidade em manutenção, a 
prorrogação do prazo para 120 dias será efetivada de ofício pelo INSS, independentemente de 
requerimento administrativo da segurada. Clique aqui para acessar a cópia integral da sentença”. 

http://www.previdencia.gov.br/noticias/decisao-judicial-inss-publica-sentenca-da-acp-no-5019632-23-2011-404-7200-sobre-salario-maternidade-para-maes-adotantes/
http://www.previdencia.gov.br/noticias/decisao-judicial-inss-publica-sentenca-da-acp-no-5019632-23-2011-404-7200-sobre-salario-maternidade-para-maes-adotantes/
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No ano seguinte foi editada a Medida Provisória nº 619, a qual alterou a 

redação do art. 71-A, para garantir direito ao salário-maternidade de 120 dias, 

independentemente da idade da criança. 

Posteriormente, quando da conversão da MP 619/2013 na Lei nº 

12.873/2013, foi mantida a regra dos 120 dias para todos os casos de adoção 

(pouco importando a idade da criança). Referida lei consertou outro problema, 

qual seja, estendeu o direito à licença ao segurado empregado, alterando, 

conjuntamente, dispositivo da CLT e do PBPS. 

O novel art. 71-A da Lei nº 8.213/91 passou a ter a seguinte redação: 

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 (cento e vinte) 
dias. 

 

O texto Celetista foi alterado, de modo a contemplar as seguintes 

mudanças: 

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança será concedida licença-
maternidade nos termos do art. 392. 

(...) 

Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 
392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção. 

 

Nesses casos, o pagamento do benefício será efetuado diretamente pela 

Previdência Social, mesmo em se tratando de segurado(a) empregado(a).  

O salário-maternidade não será devido quando o termo de guarda não 

contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do 

cônjuge ou companheiro (art. 93-A, § 2º do RPS). Para a concessão do salário-

maternidade é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da 

criança, ou do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou guardiã, bem 

como, deste último, tratar-se de guarda para fins de adoção (art. 93-A, § 3º do 

RPS). 
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Outra regra de fundamental importância criada pela Lei nº 12.873/2013 

diz respeito ao direito de o cônjuge ou companheiro empregado de usufruir da 

licença, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito à mãe, caso 

esta venha a falecer, salvo no caso de falecimento do filho ou de seu abandono 

(art. 392-B da CLT). 

Com a edição desta lei, foi acrescentado o art. 71-B no PBPS, 

assegurando que: 

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que 
fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, 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, observadas as normas aplicáveis ao salário-
maternidade. 

 

Novamente, em que pese a boa iniciativa do legislador, percebemos uma 

restrição indevida criada pela norma, uma vez que a extensão do benefício em 

caso de falecimento da segurada ou segurado é garantido apenas ao cônjuge ou 

companheiro e mais, desde que este(a) tenha qualidade de segurado. 

A crítica reside no fato de que, a nosso sentir, o benefício deveria ter sido 

garantido a qualquer pessoa que venha a ficar com a criança (p.ex. avós, tios, 

padrinhos etc.), mesmo que não tenham qualidade de segurado, uma vez que o 

custeio é feito com a renda do próprio benefício, não sendo razoável exigir que 

aquele que venha a amparar a criança seja também segurado. 

Nesses casos, conforme dispõe os §§ 1º e 2º do art. 71-B do PBPS, o 

pagamento do benefício deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto 

para o término do salário-maternidade originário e será pago diretamente pela 

Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do 

término do salário-maternidade originário, calculado dobre a remuneração 

integral, para o empregado e trabalhador avulso233. 

                                                      
233 Para os demais segurados, será calculado da seguinte forma: II - o último salário-de-
contribuição, para o empregado doméstico; III - 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) 
últimos salários-de-contribuição, apurados em um período não superior a 15 (quinze) meses, para 
o contribuinte individual, facultativo e desempregado; e IV - o valor do salário mínimo, para o 
segurado especial. 
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Determina o § 3º do art. 71-B do PBPS que se aplicam as regras acima 

ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. 

A percepção do salário-maternidade, inclusive aquele decorrente de 

falecimento da(o) segurada(o), está condicionada ao afastamento do segurado do 

trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. 

Mesmo que possa parecer perfumaria, acreditamos que em caso de 

adoção ou guarda judicial obtida por empregado (homem), não seria adequado 

falar em licença-maternidade, mas sim, licença-paternidade ou mesmo licença-

adotante. 

Ainda quanto ao pagamento do salário-maternidade decorrente de 

adoção ou guarda para fins de adoção, cumpre recordar que, ressalvado o 

pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B – 

falecimento da(o) segurada(o) –, 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 (art. 71-A, § 2º do PBPS). 

Por certo que assim como ocorre com o salário-maternidade da mãe 

biológica quando der à luz gêmeos (múltiplos), quando houver adoção ou guarda 

judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um único salário-

maternidade234. 

À guisa de conclusão, Frederico Amado235 apresenta uma questão 

extremamente peculiar e não tratada expressamente pela legislação 

previdenciária é a situação de uma gestante que está em gozo do salário-

maternidade e que, durante os 120 dias de cobertura do benefício, obtém adoção 

ou guarda judicial para fins de adoção de criança. 

Concordamos com o autor quando este afirma que, como são dois fatos 

geradores de salário-maternidade, ocorridos em períodos distintos, a segurada 

terá direito ao prazo integral de ambos os benefícios previdenciários. 

 

                                                      
234 Apenas para lembrar, em caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário-
maternidade relativo a cada emprego. 
235 AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 6. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2015, p. 693. 
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3.1.3.2.7 Garantia provisória de emprego 

Embora não se tratar de Direito Previdenciário, mas sim trabalhista, cabe-

nos tecer algumas considerações acerca da garantia provisória de emprego da 

empregada gestante (tal como fizemos em relação ao auxílio-doença acidentário 

e aposentadoria por invalidez), uma vez que esta produz efeitos enquanto a 

obreira está afastada de licença gestacional e, portanto, percebendo o salário-

maternidade (este sim tipicamente previdenciário, conforme já exposto). 

Ao disciplinar o tema ora em debate, Maurício Godinho Delgado, afirma 

que: 

(...) garantia de emprego é a vantagem jurídica de caráter 
transitório deferida ao empregado em virtude de uma 
circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial, de 
modo a assegurar a manutenção do vínculo empregatício por um 
lapso temporal definido, independentemente da vontade do 
empregador. Tais garantias têm sido chamadas, também, de 
estabilidade temporárias ou estabilidades provisórias (expressões 

algo contraditórias, mas que se vêm consagrando236. (destaques 

no original) 

 

A ordem jurídica assegura inúmeras garantias provisórias de emprego. 

Algumas com assento constitucional (do membro da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA) e da empregada gestante (art. 10, I. “a” e “b” do 

ADCT respectivamente), outras amparadas por normas infraconstitucionais 

A garantida de emprego da empregada gestante está prevista no art. 10, 

I, “b” do ADCT, o qual prescreve que: 

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se 

refere o art. 7º, I, da Constituição: 

(...) 

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

(...) 

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto. 

                                                      
236 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 
1352. 
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Ainda em sede Constitucional, conforme visto, o inciso XVIII do art. 7º 

garante licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração 

de 120 dias. As considerações acerca da garantia do salário já foram 

exaustivamente debatidas nos itens precedentes. Resta-nos apenas tecer 

algumas considerações acerca da garantia de emprego. 

A dispensa da empregada em desacordo com a norma constitucional 

contida no ADCT é nula. Com clareza e objetividade, Amauri Mascaro 

Nascimento237 observa a consequência da declaração da nulidade é a 

reintegração no emprego, continuando a proteção até o termo final da 

estabilidade. São assegurados todos os direitos do contrato de trabalho do 

período, dentro da estabilidade, em que o empregador, imotivadamente, obstou o 

desenvolvimento do vínculo jurídico. 

Alguns questionamentos surgiram ao longo do tempo tais como: a) a 

garantia de emprego da gestante é devida mesmo em caso de desconhecimento 

do seu estado gravídico pelo empregado? b) se ocorrer dispensa dentro do 

período estabilitário, a empregada teria direito à reintegração ou indenização? c) é 

devida a garantia nos contratos por tempo determinado? d) e no período alusivo 

ao aviso prévio indenizado? 

As respostas aos questionamentos acima não encontram respaldo legal, 

na medida em que não há regramento próprio da estabilidade da gestante, haja 

vista a inércia do legislador no particular. 

Tendo em vista a necessidade de assegurar a máxima efetividade dos 

direitos fundamentais, na medida em que possuem aplicação imediata (art. 5º, § 

1º da CF/88), o judiciário tem um papel de destaque nesse mister. Em razão 

disso, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 244, a qual possui três 

importantes itens que respondem aos questionamentos acima ventilados, in 

verbis: 

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III 
alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - 
Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

                                                      
237 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 915. 
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I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não 
afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração 
se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a 
garantia restringe-se aos salários e demais direitos 
correspondentes ao período de estabilidade. 

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado. 

 

A partir da alteração do Item III da Súmula em setembro/2012, a 

empregada gestante passou a ter estabilidade provisória mesmo nos contratos 

por tempo determinado, fato que não ocorria até a alteração desse item sumular. 

Ou seja, houve considerável avanço jurisprudencial no particular, haja vista que a 

antiga redação continha disposição exatamente em sentido contrário238. 

Caso ocorrer dispensa durante o período da gestação, a empregada 

poderá ajuizar reclamação trabalhista pleiteando sua reintegração, uma vez que o 

instituto objetiva garantir o emprego. 

Questão controvertida diz respeito ao fato de a empregada deixar 

transcorrer o prazo estabilitário, para só então ajuizar a referida ação judicial 

buscando unicamente indenização pelo período correspondente. 

Em sentido contrário à indenização nesses casos, Alice Monteiro de 

Barros239 pondera que: 

Se a empregada deixa transcorrer, injustificadamente, todo o 
período relativo à estabilidade provisória e ingressa em juízo, só 
posteriormente, inviabilizando a reintegração, não há como 
assegurar-lhe as vantagens pecuniárias correspondentes. A rigor, 
o que a empregada pretende, agindo dessa forma, não é o 
emprego, mas as vantagens pecuniárias advindas da estabilidade 
provisória, privando o empregador da prestação de serviços 
correspondente. Comportamento dessa natureza vem sendo 
considerado, com acerto, exercício abusivo do direito de ação, 
porque desvinculado de sua finalidade. 

                                                      
238 Antiga redação do item III - Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na 
hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de 
emprego, em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. 
239 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 880. 



195 

Esse, porém, não é o entendimento consubstanciado na Orientação 

Jurisprudencial – OJ-SDI1 nº 399 do TST, in verbis: 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 
APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA NO 
EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (DEJT 
divulgado em 02, 03 e 04.08.2010) 

O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de 
garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito 
de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional 
inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização 
desde a dispensa até a data do término do período estabilitário.  

 

Nos termos da OJ acima, inviabilizada a reintegração, tendo a ação sido 

proposta durante ou após o período estabilitário, a indenização corresponde aos 

salários devidos desde a data da despedida, até o término da estabilidade240. 

Há duas importantes inovações legislativas no que tange à garantia 

provisória de emprego da empregada gestante: 

A primeira delas diz respeito a garantia de emprego na fluência do aviso 

prévio. A Lei nº 12.8213 de 16 de maio de 2013 acrescentou o art. 391-A na CLT 

para determinar que:  

Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo no 
curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso 
prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a 
estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Com a promulgação da referida, restou pacificada a controvérsia quanto a 

concessão (ou não) da estabilidade provisória da gestante no curso do aviso 

prévio, inda que indenizado. 

A segunda e mais recente alteração no tocante a matéria diz respeito a 

extensão da garantia de emprego prevista no art. 10, II, “b” do ADCT a quem 

detiver a guarda da criança, caso ocorrer o falecimento da genitora (Lei 

Complementar nº 146 de 25 de junho de 2014). 

                                                      
240 No mesmo sentido é a súmula 396 do TST já referida quando nos pronunciamos acerca da 
estabilidade provisória daquele que sofre acidente de trabalho. 
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Importante observar que há três institutos distintos, porém, conexos entre 

si, quais sejam: a) licença à gestante; b) estabilidade da gestante (maternidade) e 

c) salário-maternidade, sendo os dois primeiros de matriz tipicamente trabalhista e 

este último de natureza previdenciária. 

Considerando que durante a fruição da garantia de emprego a empregada 

se afasta de licença gestante e passa a perceber o salário-maternidade, por 

ocasião do seu retorno ao trabalho já estaria apta a ser dispensada pelo 

empregador? 

É certo que ainda não poderá ocorrer a dispensa, pois a licença 

maternidade terá duração de 120 dias (o que se aproxima de 4 meses), enquanto 

a garantia se estende por 5 meses após o parto. Ou seja, quando do seu retorno 

ao trabalho, a empregada terá aproximadamente mais um mês de emprego 

garantido pela estabilidade. 

Em casos tais, é comum de a empresa conceder as férias da obreira tão 

logo termina a licença maternidade. A considerar a duração de férias de 30 dias, 

quando do retorno desse período, somados aos 120 dias da licença, é quase 

certo que terá transcorrido o prazo de cinco meses após o parto, permitindo, 

portanto, a despedida obreira. Impõe salientar que o aviso prévio só poderá ser 

concedido à empregada quando do seu retorno das férias, ou seja, quando voltar 

para a empresa, terá direito a cumprir o prazo do aviso, ou mesmo ser indenizada 

pelo empregador pelo prazo alusivo ao aviso. 

Questão ainda mais interessante diz respeito à prorrogação da licença 

maternidade por mais 60 dias, na forma da Lei nº 11.770/2008 já estudada em 

item precedente. 

Tendo a empresa prorrogado o período da licença maternidade em mais 

60 dias, é certo que durante este período já terá fluído o prazo de cinco meses 

após o parto e, portanto, não há mais que falar em estabilidade provisória 

decorrente da gestação (parto). 

Entretanto, mesmo que não haja norma legal específica, ainda assim não 

poderá ocorrer a dispensa da empregada, na medida em que seu contrato de 

trabalho está interrompido, inviabilizando, dessa forma, sua despedida. 
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CONCLUSÃO 

À medida em que eram finalizadas cada seção e respectivos tópicos 

constantes da presente dissertação, pôde-se constatar a riqueza de detalhes que 

o assunto oferece. 

Com efeito, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário guardam estreitas 

relação entre si e exigem um estudo interdisciplinar, a fim de permitir ao operador 

do Direito uma visão ampla desses ramos da Ciência Jurídica. 

Perpassando a doutrina especializada no assunto, constatou-se a 

independência e autonomia desses dois ramos, não havendo porque entender 

que um integra a dogmática do outro.  

De fato, ambos representam o que há de mais caro ao trabalhador 

empregado no que diz respeitos às normas de proteção social, seja em termos 

trabalhistas ou mesmo previdenciários. 

Tendo em vista que o Direito do Trabalho dedica sua atenção ao 

trabalhador subordinado, é certo que o contrato individual de trabalho é o 

instrumento que vincula as partes em uma relação de emprego (empregado e 

empregador). 

Referido contrato está sujeito a modificações ao longo de sua execução, 

uma vez que o status quo das partes se altera, sobretudo no que toca a pessoa 

do trabalhador. Dentre as vicissitudes que ocorrem durante a contrato, sua 

interrupção e suspensão ganham destaque quando está em debate os efeitos que 

os benefícios previdenciários implicam no contrato. 

Foi possível obter uma visão geral dos principais conceitos e institutos do 

Direito Previdenciário, os quais são úteis e necessários para uma melhor 

compreensão do que ocorre com o empregado diante de certas contingências 

como invalidez, idade avançada etc. 

Entender que a filiação ao Sistema de Previdência ocorre no exato 

momento em que o empregado inicia suas atividades laborais é de fundamental 

importância, na medida em que é a partir desse instante que estamos diante da 
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figura do empregado (sujeito de direitos trabalhistas), bem como de segurado 

(sujeito de direitos previdenciários). 

Constatou-se que, mesmo que o empregador não formalize o vínculo 

empregatício ou se formalizado, deixar de recolher as contribuições 

previdenciárias do seu empregado, ainda assim há relação jurídica previdenciária, 

devendo, inclusive, ser atribuído ao empregador o ônus de recolher as 

contribuições do empregado em eventual reclamação trabalhista. 

O período em que o empregado permanece protegido pela Previdência 

Social é igualmente relevante na dinâmica dos benefícios previdenciários, pois os 

períodos de carência variam de acordo com o caso, sendo certo que o 

empregado permanece protegido por, pelo menos, doze meses após a extinção 

do contrato de trabalho. 

A carência dos benefícios implica a exigência de contribuições mínimas 

para que o empregado faça jus a determinados benefícios, entretanto, em se 

tratando de benefícios por incapacidade (auxílio-doença, auxílio-acidente e 

aposentadoria por invalidez), quando a incapacidade laboral tiver sua origem no 

trabalho (acidente de trabalho lato sensu), o empregado não estará sujeito a 

qualquer prazo de carência. 

No que tange ao financiamento do Sistema Previdenciário, importa repisar 

que as parcelas de natureza salarial integram o salário-de-contribuição, ao passo 

que o mesmo não ocorre em relação às parcelas de natureza indenizatória. Neste 

particular, observou-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que o aviso prévio indenizado, o terço 

constitucional de férias e os 15 (quinze) dias que antecedem o auxílio-doença não 

possuem natureza salarial, daí porque não devem integrar o salário-de-

contribuição. 

A entendimento do que vem a ser o salário-de-benefício e seu reflexo na 

renda do trabalhador empregado foi de fundamental importância, na medida em 

que é com base nesse critério que são calculados a maioria dos benefícios 

previdenciários, à exceção do salário-maternidade e do salário-família que 

possuem valor específico para o segurado empregado. 
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A propósito dos benefícios previdenciários e seus reflexos no contrato de 

trabalho, pode-se verificar que cada qual demanda análise pormenorizada, uma 

vez que tutelam contingências específicas. 

Quanto às aposentadorias, interessante constatação é o fato de que 

nenhuma delas extingue o contrato de trabalho, cabendo particular atenção para 

a aposentadoria por invalidez que implica suspensão dos efeitos do contrato e 

não sua extinção. 

Relativamente à aposentadoria especial do empregado sujeito a agentes 

nocivos, como regra, exigem seu afastamento do trabalhador da atividade 

prejudicial à saúde (art. 57, § 8º do PBPS). Contudo, está pendente de julgamento 

Recurso Extraordinário que irá analisar a constitucionalidade do referido 

dispositivo legal, a fim de permitir o trabalho em atividade nociva mesmo em se 

tratando de empregado aposentado especial. 

No tocante ao auxílio-doença, foi possível verificar inovação legislativa no 

que tange ao cálculo do benefício, passando a ter como renda mensal a média do 

últimos 12 (doze) salários de contribuição, não mais se aplicando a regra até 

então vigente que era a média dos maiores 80% salários-de-contribuição de todo 

o período contributivo. 

Outra novidade em termos de auxílio-doença foi a inclusão do item III na 

Súmula 378 do TST que passou a assegurar a estabilidade provisória no emprego 

daquele que sofre acidente de trabalho, mesmo em contratos por tempo 

determinado. 

Também se verificou a tentativa do Governo Federal, via Medida 

Provisória, em tentar elevar de 15 (quinze) para 30 (trinta) dias o afastamento do 

empregado, para só então ser implementado o auxílio-doença. Referida tentativa 

não obteve sucesso no Congresso Nacional, tendo em vista que a MP não foi 

aprovada neste particular, retornando a regra anterior que prevê serem 

necessários apenas 15 dias consecutivos de afastamento do trabalho. 

Quanto ao salário-família, constatou-se que a dinâmica de pagamento do 

benefício é a mesma do salário-maternidade, no sentido de que o empregador 

“paga” o benefício ao empregado e depois se compensa (reembolsa) do valor que 

teria que pagar a título de contribuição previdenciária, podendo fazer referida 



200 

compensação nos meses seguintes, caso o valor a compensar seja superior ao 

devido em relação à sua quota parte para a previdência. 

Por fim, o salário-maternidade propiciou uma série de análises e 

conclusões, sobretudo em relação ao valor máximo do benefício que está limitado 

apenas ao teto dos vencimentos dos Ministros do STF, não se lhes aplicando o 

teto do RGPS. 

Ademais, outra importante mudança diz respeito à estabilidade provisória 

da gestante, na medida em que o TST alterou o item III da Súmula 244 para o fim 

de assegurar a garantia provisória de emprego mesmo em contratos por tempo de 

terminado. 

Em linhas gerais, acreditamos ter alcançado o objetivo deste estudo no 

sentido de verificar as diversas implicações dos benefícios previdenciários no 

contrato de trabalho, exigindo, para tanto, uma visão interdisciplinar do operador 

do Direito. 
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