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introdução

Reconhecendo a importância da dimensão pragmática do Direito, o pre-
sente texto materializa um trabalho voltado eminentemente ao estudo e à prática 
do direito previdenciário. 

A opção por uma abordagem pragmática do direito previdenciário decor-
re da percepção de que o conhecimento desse campo jurídico é alargado quando 
se tem como alicerce os problemas concretos que emanam da interação do siste-
ma normativo com a realidade do mundo em que vivemos. 

Certamente que o conhecimento do direito de proteção social exige o do-
mínio de seu sistema normativo, isto é, do conjunto de regras e princípios que 
conformam o sistema de seguridade social. E isso já é um verdadeiro desafio, em 
um contexto de constantes alterações e reformas de que é objeto nossa previdên-
cia social. Esse saber pressupõe, também por certo, o conhecimento das catego-
rias elementares do direito da previdência e da assistência social.

Sem embargo, embora reclame o cumprimento espontâneo de suas impo-
sições normativas, o Direito apenas deixa transparecer seu real significado no 
momento em que é aplicado a um determinado caso concreto, mediante atuação 
de um órgão jurisdicional. 

Isso porque a norma é o sentido do texto legal após o ato de interpretação. 
A norma não diz, senão com a interpretação e a aplicação. A interpretação que 
determina a norma apenas é alcançada por meio da concreta resolução dos pro-
blemas jurídicos nela fundamentada. Em última análise, o Direito não é (não é 
Direito) sem se manifestar na prática e como uma prática1. 

O domínio dos textos legais, por isso, está longe de oferecer conhecimento 
suficiente à complexidade do direito fundamental de proteção social. Conhecer 
os atos normativos é um ponto de partida, mas jamais uma linha de chegada. 

Com efeito, é impensável conhecer o direito previdenciário sem se atentar 
para as soluções judiciais que são oferecidas aos mais diversos problemas que 
surgem, pelo só fato da não-onipotência do legislador, pelo só fato de que o Di-
reito não é um conjunto de normas, mas o produto da constituição da norma no 

1 NEVES, Antonio Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra. 
1993. p. 25.
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caso concreto. Bem compreendido, “a realização concreta do direito não se con-
funde com a mera aplicação de normas pressupostas, embora possa ter nessas 
normas os seus imediatos critérios”2.

Com isso em mente, projetou-se um esforço intelectual que se prestasse 
como imediato apoio aos profissionais da área previdenciária, oferecendo acesso 
ao texto legal entremeado com as principais decisões judiciais, muitas das quais 
já representam a última palavra às inquietações mais presentes no cotidiano do 
previdenciarista.

O texto congrega os mais importantes textos legislativos em matéria pre-
videnciária e a jurisprudência consolidada a ele correlata. Não se trata de uma 
legislação anotada, para que cada artigo fosse objeto de apontamento jurispru-
dencial, mas de um inventário de orientações jurisprudenciais que se pode per-
ceber como definitivas e que oferecem respostas aos temas mais importantes, 
transversais e estruturais. 

O objetivo deste livro é contextualizar profissionais e estudantes no uni-
verso das problemáticas já suscitadas para a melhor compreensão do sistema 
normativo da previdência social. 

O direito previdenciário segue sendo alterado pelo legislador em nível 
constitucional e infraconstitucional. Ele também segue sendo construído pela 
jurisprudência, naquilo que o define e lhe dá mais precisão, ainda que ao tempo 
em que ela ofereça resposta definitiva a determinadas questões, outras pergun-
tas apareçam. 

O presente trabalho espelha, portanto, o atual direito previdenciário, esse 
terreno movediço, de conhecimento por vezes espinhoso, mas sedutor, cujo aces-
so com essa obra pretendemos favorecer.

2 NEVES, Antonio Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra. 
1993. p. 17.
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Seção II  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

...
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

| 1. Os proventos são regidos pela legislação vigente ao tempo do cumprimento 
dos requisitos necessários para a inatividade.

STF. “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela 
lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos neces-
sários”. (Súmula 359)

STF. “Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposentado”. 
(Súmula 38)

STF. “1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimô-
nio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 
2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião 
dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que 
preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante 
a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas 
nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os 
servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria 
quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo 
regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente 
alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstituciona-
lidade julgada improcedente”. (ADI 3104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 
26.09.2007, DJe 09.11.2007)

| 2. É constitucional a contribuição previdenciária sobre os proventos dos servi-
dores públicos inativos e pensionistas, introduzida pela EC 41/03.
“Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pen-
sões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido 
no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial 
de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta”. (ADI 
3105, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 
18.08.2004, DJ 18.02.2005)

| 3. Incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que se 
afastou regularmente do serviço, após haver formulado pedido de aposentadoria.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (AI 764703 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, 
j. 17.09.2009, DJe 16.10.2009 – Repercussão Geral – Tema 199).

| 4. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos pro-
ventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
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STF. “1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, 
c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de 
cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 
“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se 
incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incom-
patível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 
qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da 
solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tribu-
to. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, 
‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” (RE 593068, Rel. Min. Roberto Bar-
roso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019 – Repercussão Geral – Tema 163)

| 5. Discute-se a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 
9.784/1999 para a Administração Pública anular ato de concessão de aposen-
tadoria.

STF. Repercussão Geral reconhecida. (RE 636553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
23.06.2011, DJe 25.06.2012 – Repercussão Geral – Tema 445).

Aguarda-se julgamento.

| 6. Discute-se o critério constitucional para a majoração de alíquota de contribui-
ção previdenciária de regime próprio de previdência social.

STF. Repercussão Geral reconhecida. (ARE 875958 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 
16.02.2017, DJe 24.02.2017 – Repercussão Geral – Tema 933).

Aguarda-se julgamento.

| 7. Direito de servidor que teve regime jurídico alterado, de celetista para esta-
tutário, à contagem em dobro do período correspondente ao da licença especial 
não-gozada.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (RE 575526 RG, Rel. Min. Cármen Lú-
cia, j. 16.10.2008, DJe 31.10.2008 – Repercussão Geral – Tema 122).

| 8. Discute-se se o labor prestado à Administração Pública, sob contratação re-
putada nula pela falta de realização de prévio concurso público, produz efeitos 
previdenciários.

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0502656-69.2018.4.05.8404, 
j. 23.05.2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 209).

Aguarda-se julgamento.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º 
e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

| 1. Responsabilidade civil do Estado por indenização pela demora excessiva e 
injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (RE 584186 RG, Rel. Min. Menezes 
Direito, j. 15.05.2008, DJe 27.06.2008 – Repercussão Geral (STF) – Tema 83).
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2. A concessão de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, so-
mente se aperfeiçoando com o registro perante o Tribunal de Contas.
“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o ato concessivo de aposen-
tadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente 
ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. 
Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 so-
mente se opera a partir da publicação do referido registro”. (MS 26132 AgR, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18.11.2016, DJe 01.12.2016)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribui-
ção, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41, 19.12.2003)

| 1. É taxativo o rol de doenças que permite a concessão de aposentadoria por 
invalidez com proventos integrais.

STF. A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos 
integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação 
de regência.

“1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abran-
gidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por inva-
lidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido 
com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 2. 
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e molés-
tias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segun-
do a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860, Rel. 
Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014, DJe 18.09.2014 – Repercussão 
Geral – Tema 524)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei comple-
mentar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015)

| 1. O servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, por idade.

STF. “Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade”. 
(Súmula 36)

| 2. Os titulares de serventias judiciais privadas não estão sujeitos à aposentado-
ria compulsória, desde que não sejam ocupantes de cargo público ou recebam 
remuneração dos cofres públicos.

STF. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, 
inciso II, da Constituição Federal aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, 
desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remunera-
ção proveniente dos cofres públicos. (RE 675228 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
15.02.2017 – Repercussão Geral – Tema 571)

| 3. Não se aplica a regra de aposentadoria compulsória ao servidor público ocu-
pante exclusivamente de cargo em comissão. É possível ao servidor público 
aposentado compulsoriamente exercer cargos ou funções comissionadas.
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STF. 1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem 
à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Fe-
deral, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, 
também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2. Ressal-
vados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o 
servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que 
já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, 
uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Admi-
nistração. (RE 786540 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.12.2016 , DJe 
15.12.2017 – Repercussão Geral – Tema 763)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exer-
cício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 15/12/98)

| 1. Contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas atesta-
das por médicos como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponi-
bilidade de servidor público.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 1177289, Rel. Min. Presidente, j. 
15.02.2019 – Repercussão Geral – Tema 1029).

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não po-
derão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 
aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

| 1. Inexistência de direito à paridade dos proventos de aposentadoria ou à in-
tegralidade da pensão por morte de servidor público celetista aposentado ou 
falecido antes da Lei nº 8.112/90.

STF. Não se aplicam ao servidor público submetido ao regime da CLT, que se aposentou 
ou faleceu antes do advento da Lei nº 8.112/1990, as regras parágrafos 4º e 5º do 
artigo 40 da CF/88, em sua redação originária.
“PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA 
CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. RE-
VISÃO DE PROVENTOS. EQUIVALÊNCIA. ARTIGO 40, § 4º, NA REDAÇÃO ANTERIOR 
À EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE”. (RE 627294 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2012, 
DJe 04.10.2012 – Repercussão Geral – Tema 594)

| 2. O auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.
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STF. “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. (Súmula 680)

| 3. Extensão de gratificação de desempenho aos servidores inativos, com os 
mesmos critérios de cálculo estabelecidos para os servidores em atividade, en-
quanto não sobrevier avaliação de desempenho dos servidores ativos.

STF. “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, ins-
tituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspon-
dentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 
2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período 
de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se 
refere o artigo 1º da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 
60 (sessenta) pontos”. (Súmula Vinculante 20)

STF. “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Traba-
lho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no 
valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 
198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade 
constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005)”. (Súmula Vinculante 34)

STF. É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos, dos 
critérios de cálculo da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde 
e Trabalho — GDPST estabelecidos para os servidores públicos em atividade.
“Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – 
GDPST. Critérios de cálculo. Extensão. Servidores públicos inativos. Repercussão geral 
reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É com-
patível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos, dos critérios 
de cálculo da GDPST estabelecidos para os servidores públicos em atividade”. (RE 
631880 RG, Rel. Min. Presidente, j. 09.06.2011, R DJe 31.08.2011 - Repercussão 
Geral - Tema 409)

STF. “(I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho 
entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das ava-
liações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do 
resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos 
e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. 
(ARE 1052570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018 – Repercussão Geral 
– Tema 983)

| 4. Realinhamento salarial de servidores públicos inativos, em face de modifica-
ções no regime próprio de previdência social.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 652235 RG, Rel. Min. Cezar Pelu-
so, j. 23.08.2012, DJe 11.09.2012 – Repercussão Geral – Tema 566).

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)

| 1. Enquanto não editada lei complementar específica, as regras do RGPS sobre 
aposentadoria especial são aplicáveis ao servidor público.

STF. “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da pre-
vidência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso 
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III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. (Súmula 
Vinculante 33)

| 2. Compete ao STF o julgamento de mandado de injunção para suprir omissão 
referente à lei complementar que estabeleça critérios para a concessão de apo-
sentadoria especial no âmbito do Regime Próprio da Previdência Social.

STF. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mandado de injunção referente à omis-
são quanto à edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4º, da Constituição 
de 1988.
“Reafirmação de jurisprudência. A omissão referente à edição da Lei Complementar a 
que se refere o art. 40, §4º, da CF/88, deve ser imputada ao Presidente da República 
e ao Congresso Nacional. 2. Competência para julgar mandado de injunção sobre a 
referida questão é do Supremo Tribunal Federal”. (RE 797905 RG, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, j. 15.05.2014, DJe 29.05.2014 – Repercussão Geral – Tema 727)

| 3. Discute-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de pre-
vidência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades 
exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de 
servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante con-
tagem diferenciada.

STF. Repercussão Geral reconhecida. (RE 1014286 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.04.2017, 
DJe 18.05.2017 – Repercussão Geral – Tema 942)

Aguarda-se julgamento.
“1. O Supremo firmou entendimento vedando a conversão de tempo de serviço espe-
cial em comum para fins de aposentadoria de servidor público, a teor do disposto nos 
§§ 4º e 10 do artigo 40 da Constituição Federal, diante da impossibilidade legal de 
contagem de tempo ficto. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de 
deficiência é assegurada mediante a aplicação da Lei Complementar 142/2013, até 
que editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal”. 
(MI 1474 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2015, DJe 
22.02.2016)

| 4. Foi recepcionada pela CF/88 a norma de aposentadoria voluntária ao policial, 
com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte com 
pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial3.

STF. “1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de In-
constitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. 
I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo 
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial 
prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos 
exigidos pela lei”. (RE 567110, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.10.2010, 
DJe 11.04.2011 – Repercussão Geral – Tema 26)

3 Essa disposição foi alterada pela Lei Complementar 144/2014, que previu a possibilidade 
de concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, independentemente da 
idade, ao servidor público policial: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, 
pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos 
de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher (LC 51/85, art. 1º, II, a e b).
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| 5. Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, indepen-
dentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucio-
nais 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com 
base na integralidade e na paridade.

STF. Repercussão Geral reconhecida. (RE 1162672 RG, Rel. Min. Presidente, j. 
22.11.2018, DJe 30.11.2018 – Repercussão Geral – Tema 1019).

Aguarda-se julgamento.

I - portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

| 1. O exercício da atividade de oficial de justiça não assegura a concessão de 
aposentadoria especial.

STF. “1. O risco a que podem estar sujeitos eventualmente os Oficiais de Justiça e, de 
resto, diversas categorias de servidores públicos não garante direito subjetivo constitu-
cional à aposentadoria especial. 2. É que esta Corte, concluindo o julgamento dos MIs 
833 e 844, nos quais se veiculou suposta omissão na regulamentação da aposentado-
ria especial dos servidores que exercem atividade de risco, firmou o entendimento no 
sentido de que somente há falar em mora legislativa nos casos em que a periculosida-
de é inequivocamente inerente ao cargo”. (MI 4899 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz 
Fux, Tribunal Pleno, j. 16/06/2016, DJe 29.06.2016)

| 2. Em razão da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial 
para os servidores públicos que exerçam atividades de risco, deve ser utilizado 
o parâmetro previsto na Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a apo-
sentadoria do servidor público policial.
“Decisão. (...). Em relação a ausência de legislação complementar regulamentadora 
do artigo 40, § 4º, II, da Constituição da República, a SUPREMA CORTE passou a 
exigir que a ‘periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício’, para que seja 
reconhecido o nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a 
inviabilidade do exercício do direito e, consequentemente, possa ser concedida a or-
dem no mandado de injunção (Pleno, MIs 833 e 844, Red. P/Acórdão Min. ROBERTO 
BARROSO, julgamentos em 11/06/2015). O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, 
portanto, como fato determinante para o reconhecimento da atividade de risco a pre-
sença de periculosidade como inerente ao ofício, permitindo a colmatação da lacuna 
legislativa somente nos casos que se adequem a essa hipótese específica. (...). Na 
hipótese dos ‘guardas civis’, igualmente, está presente o fato determinante exigido pelo 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois a periculosidade é aspecto inerente às ativida-
des essenciais exercidas na carreira enquanto integrantes do sistema de Segurança 
Pública, conforme reconhecido por essa CORTE: (...). Assim sendo, a essencialidade 
das atividades de segurança pública exercidas pelos guardas municipais autoriza a 
aplicação dos precedentes, como garantia de igualdade e segurança jurídica (EDWARD 
H. LEVI, The Nature of Judicial Reasoning, In: The University of Chicago Law Review, 
v. 32, n. 3, spring 1965, p. 400; FREDERICK F. SCHAEUR, Playing by the rules: a 
philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life, Oxford-New 
York, Clarendon, p. 183; A. SIMPSON, The ratio decidendi of a case and the doctrine 
of binding precedent, p. 156-159; ANA LAURA MAGALONI KERPEL . El precedente 
constitucional en el sistema judicial norteamericano, Madrid, McGraw Hill, 2001, p. 
83), e, por decorrência lógica, deve ser utilizado o parâmetro previsto na Lei Comple-
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mentar 51/1985 para viabilizar ao impetrante, na qualidade de guarda municipal, o 
exercício do direito estabelecido no artigo 40, § 4º, II, da Constituição Federal. Diante 
do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para reconhecer a mora legislativa e 
determinar ao órgão público competente que aprecie o pedido de aposentadoria es-
pecial, aplicando, no que couber, os termos da LC 51/85. Publique-se. Int. Brasília, 9 
de março de 2018. Ministro Alexandre de Moraes”. (MI 6770, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, j. 09.03.2018, DJe 14.03.2018)

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino funda-
mental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

| 1. Não é possível a conversão de atividade exercida como professor em tempo 
comum após a Emenda Constitucional 18/81.

STF. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de ma-
gistério após a EC 18/1981.
“Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurispru-
dência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. Conversão do tempo de serviço especial 
em comum. 3. Impossibilidade da conversão após a EC 18/81”. (ARE 703550 RG, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2014, DJe 21.10.2014 – Repercussão Geral – 
Tema 772)

| 2. Para a concessão de aposentadoria especial de professor, computa-se o exer-
cício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordena-
ção e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educa-
ção infantil ou de ensino fundamental e médio.

STF. “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de 
serviço prestado fora da sala de aula”. (Súmula 726)4

STF. “I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, 
abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos 
pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de 
unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico 
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensi-
no básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazen-
do jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido 
nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos 
Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29.10.2008, 
DJe 26.03.2009).

STF. “Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese 
de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 
40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da 

4 Entendimento que se relaciona a problema jurídico (fatos e normas) estabelecido sob a égide 
da legislação anterior à vigência da Lei 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional– LDB), ampliando o rol de funções 
abrangidas pelo conceito de magistério.
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docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e asses-
soramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de 
ensino fundamental e médio”. (RE 1039644, Relator Min. Alexandre de Moraes, j. 
13.10.2017, DJ-e 13.11.2017 – Repercussão Geral – Tema 965)

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98)

| 1. Discute-se a reintegração de empregados públicos dispensados em decor-
rência da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade 
de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para 
processar e julgar a lide correspondente.

STF. Repercussão Geral reconhecida. (RE 655283 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 
25.10.2012, DJe 02.05.2013 – Repercussão Geral – Tema 606).

Aguarda-se julgamento.

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

| 1. Discute-se a possibilidade de concessão de pensão por morte ao marido não 
inválido, mesmo na hipótese de o óbito da segurada ter ocorrido em tempo an-
terior à Constituição Federal de 1988.

STF. Repercussão Geral reconhecida. Requisitos legais diferenciados para a concessão 
de pensão por morte em relação a cônjuges homens e mulheres de ex-servidores 
públicos. (AI 846973 RG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05.08.2011, DJe 15.09.2011 - 
Tema 457).

* RE 659424 substitui o paradigma de repercussão geral, em 21.10.2011.

Aguarda-se julgamento.

STF. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em 
data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão 
por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBER-
TO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁR-
MEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011”. (RE 880521 AgR, Rel. Min. Teori 
Zavascki, Segunda Turma, j. 08.03.2016, DJe 28.03.2016)

STF. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em 
data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao 
seu cônjuge varão, tendo o art. 201, V, da Constituição Federal, que equiparou homens 
e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata”. (RE 831282 
AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 17.11.2015, DJe 30.11.2015)

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0501742-39.2017.4.05.8501, 
Decisão de afetação 21/02/2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 204).

Aguarda-se julgamento.

| 2. Reconhecimento da união homossexual para todos os fins de direito - previ-
denciários, inclusive.
“O STF – apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios 
essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodetermina-
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ção, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da 
felicidade) – reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à orientação 
sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da 
união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadei-
ro estatuto de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros 
homossexuais, relevantes consequências no plano do direito, notadamente no campo 
previdenciário, e, também, na esfera das relações sociais e familiares. A extensão, às 
uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pes-
soas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, 
dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança 
jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felici-
dade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão 
decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos 
autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das con-
jugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. 
(...) O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a 
centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpreta-
tivo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional 
vigente em nosso país, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se 
assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de 
direito constitucional positivo. (...)”. (RE 477554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Se-
gunda Turma, j. 16.08.2011, DJe 26.08.2011)

| 3. É inconstitucional a norma que permite a designação de dependente para fins 
de obtenção da pensão por morte, devendo o direito ser aferido ao tempo do 
óbito.

STF. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa 
não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou depen-
dente), sendo que o direito à pensão por morte é regido pelo regime jurídico vigente 
ao tempo do óbito.
“1. O óbito do instituidor é o marco temporal para definição do regime jurídico a 
que está sujeita a concessão do benefício: MS 21.540/RJ, rel. Min. Octávio Gallotti, 
DJ 14.05.96. 2. Inexistência de preterição a direito adquirido da autora de receber 
benefício com base em normas não recepcionadas pelo atual sistema constitucio-
nal. (RE 436995 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11.11.2008, DJe 
28.11.2008).

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo esta-
belecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data 
do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de pre-
vidência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 
a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 41, 19.12.2003)

| 1. É indevida a acumulação de pensões por morte, salvo na hipótese de ser 
pemitida a acumulação de proventos de aposentadoria, o que se dá somente na 
hipótese de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.
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STF. “Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese 
de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 
40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da 
docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e asses-
soramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de 
ensino fundamental e médio”. (RE 1039644, Relator Min. Alexandre de Moraes, j. 
13.10.2017, DJ-e 13.11.2017 – Repercussão Geral – Tema 965)

* v. anotações ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

Subseção IV  
Da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nes-
ta 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. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

| 1. É possível o reconhecimento, como especial, da atividade exercida por con-
tribuinte individual, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, nos 
termos da lei.

STJ. “2. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do REsp 1.473.155/RS, Relator 
o Ministro Sérgio Kukina, firmou entendimento no sentido de que o art. 57 da Lei n. 
8.213/91, que trata da aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, 
estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade 
sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. 
3. O segurado individual não está excluído do rol dos beneficiários da aposentadoria 
especial, mas cabe a ele demonstrar o exercício de atividades consideradas prejudiciais 
à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos na legislação de regência”. (AgInt 
no REsp 1540963/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.04.2017, DJe 
09.05.2017)

STJ. “2. Quanto ao reconhecimento de tempo especial na condição de contribuinte in-
dividual, esclareço que a Lei 8.213/1991, ao mencionar a aposentadoria especial, 
no artigo 18, I, ‘d’, como um dos benefícios devidos aos segurados, não traz nenhu-
ma diferença entre as categorias destes. 3. A dificuldade de o contribuinte individual 
comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não justifica 
negar a possibilidade de reconhecimento de atividade especial. A Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais já pacificou a questão, nos termos da 
Súmula 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’”. (REsp 1511972/RS, Rel. Min. Her-
man Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 06.03.2017)

TNU. “O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade es-
pecial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes 
nocivos à saúde ou à integridade física”. (Súmula 62)

TNU. É possível a concessão de aposentadoria especial ao contribuinte individual, desde 
que comprovadas, por laudo técnico, as condições de trabalho ofensivas à saúde.
“1. Ao contribuinte individual é reconhecido o direito à aposentadoria especial, eis que 
não há na Lei nº 8.213/91vedação à concessão do referido benefício a essa categoria 
de segurados. Atos administrativos do INSS não podem estabelecer restrições que não 
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são previstas na legislação de regência. 2. Ao sócio-gerente de empresa, como catego-
ria de contribuinte individual, também é estendido o direito à aposentadoria especial. 
3. No caso de agente nocivo ruído, devidamente comprovado através de laudo técnico, 
pode ser reconhecida a existência habitualidade e permanência da exposição para o 
sócio-gerente”. (PEDILEF 200971950019077, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oli-
veira, DOU 09.03.2012 – Representativo da Controvérsia – Tema 33)

| 2. Possibilidade de cômputo, como tempo especial, do período de gozo de auxí-
lio-doença não acidentário.

TRF4. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de com-
provação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser 
considerado como tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial 
antes do afastamento.
“O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprova-
ção da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser con-
siderado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes 
do afastamento”. (5017896-60.2016.404.0000, Terceira Seção, Rel. Paulo Afonso 
Brum Vaz, juntado aos autos em 26.10.2017 – Incidente de Resolução de Demanda 
Repetitiva – Tema 8)

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 5012755-25.2015.4.04.7201 – 
Tema 165).

Aguarda-se julgamento.

| 3. A concessão de aposentadoria especial não depende do cumprimento de 
idade mínima pelo segurado.

TRF1. “Aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade perigosa, insalubre 
ou penosa não exige idade mínima do segurado”. (Súmula 33)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa 
renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por 
idade, conforme o disposto no art. 49.

| 1. O termo inicial do benefício previdenciário concedido judicialmente deve ser 
fixado na data do requerimento administrativo.

STJ. A data do início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo 
mesmo quando os documentos comprobatórios do trabalho são apresentados apenas 
em juízo.

STJ. “2. A comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento 
anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se o 
reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento 
administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. 
3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que 
o segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria 
especial na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício 
em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos compro-
batórios do tempo laborado em condições especiais”. (Pet 9.582/RS, Rel. Min. Napo-
leão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 16.09.2015)
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§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, 
perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, 
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

| 1. Avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para 
fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de 
serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral (ARE 906569 RG, Rel. Min. Edson Fa-
chin, j. 17.09.2015, DJe 25.09.2015 – Repercussão Geral – Tema 852).

| 2. Não é exigível que a exposição a agentes nocivos ocorra de forma permanen-
te, para o enquadramento como especial da atividade laborativa exercida antes 
de 29/04/1995.

TNU. “Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a 
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de 
forma permanente”. (Súmula 49)

| 3. É devido o reconhecimento da atividade especial por exposição a eletricida-
dade mesmo após a vigência do Decreto 2.172/97 (06/03/1997).

STJ. É cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente 
perigoso eletricidade, ainda que exercido após a vigência do Decreto nº 2.172/1997, 
desde que a atividade exercida esteja comprovada pela exposição aos fatores de risco 
de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

“1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o esco-
po de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes 
nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configura-
ção como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da 
vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas re-
gulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do 
trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica 
médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que 
o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais 
(art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ”. (REsp 1306113/SC, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013 – Representativo 
da Controvérsia – Tema 534)

TNU. É possível o reconhecimento de tempo especial do trabalho prestado com exposi-
ção ao agente nocivo eletricidade em data posterior a 05 de março de 1997, desde que 
o laudo técnico comprove a permanente exposição do eletricitário à atividade nociva 
independentemente de considerar a previsão dele em legislação específica.

“Nessa ordem de idéias, considero, venia concessa, que os derradeiros julgados desta 
TNU acima citados afastaram-se do posicionamento que é franca e pacificamente ado-
tado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. De fato, a Corte Federal decidiu 
que é possível o reconhecimento de tempo especial do trabalho prestado com exposi-
ção ao agente nocivo eletricidade em data posterior a 05 de março de 1997, desde que 
o laudo técnico comprove a permanente exposição do eletricitário à atividade nociva 
independentemente de considerar a previsão dele em legislação específica. Tanto é 
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deste modo que, diferentemente da TNU, o STJ não fixou qualquer limite temporal para 
que se deixasse de contar o período em labor de eletricitário como especial”. (PEDILEF 
50012383420124047102, Rel. Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, DOU 
26.09.2014 – Representativo da Controvérsia – Tema 159)

| 4. Discute-se se, para o reconhecimento de tempo especial pela exposição no-
civa ao agente físico eletricidade, há necessidade de comprovar a habitualidade 
e a permanência.

TNU. Representativo da Controvérsia admitido. (PEDILEF 0501567-42.2017.4.05.8405, 
j. 23.05.2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 210).

Aguarda-se julgamento.

| 5. É possível o enquadramento como especial da atividade de vigilante, mesmo 
que exercida após a vigência do Decreto 2.172/97 (06/03/1997), em razão da 
exposição a periculosidade.

STJ. “1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos 
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento 
de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 
2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposen-
tadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem 
em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1º. e 
202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais contempla-
rem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento 
da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente 
superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corrobo-
rando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, 
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida 
a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma 
permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é 
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como 
especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que 
comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não 
ocasional, nem intermitente.6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU 
afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da ativida-
de de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão 
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade da 
atividade”. (Pet 10.679/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 
22.05.2019, DJe 24.05.2019)

TNU. É possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente 
nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior a 05/03/1997, 
desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente 
exposição à atividade nociva.

“INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PRO-
VIDO, fixando-se a tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado 
com exposição a agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data poste-
rior a 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente) compro-
ve a permanente exposição à atividade nociva”. (PEDILEF 05020133420154058302, 
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Rel. Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, DJ 04.10.2016 – Representa-
tivo da Controvérsia – Tema 128)27

| 6. É possível reconhecer a caracterização da atividade de vigilante como espe-
cial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que com-
provada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, 
não ocasional, nem intermitente.

STJ. “1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos 
Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento 
de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 
2. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposen-
tadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem 
em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 
202, II da Constituição Federal. 3. Assim, o fato de os decretos não mais contempla-
rem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento 
da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente 
superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 4. Corrobo-
rando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, 
fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 
2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida 
a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma 
permanente, não ocasional, nem intermitente. 5. Seguindo essa mesma orientação, é 
possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como 
especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que 
comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não 
ocasional, nem intermitente. 6. In casu, merece reparos o acórdão proferido pela TNU 
afirmando a impossibilidade de contagem como tempo especial o exercício da ativida-
de de vigilante no período posterior ao Decreto 2.172/1997, restabelecendo o acórdão 
proferido pela Turma Recursal que reconheceu a comprovação da especialidade da 
atividade”. (Pet 10.679/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 
22.05.2019, DJe 24.05.2019)

| 7. Consideram-se condições especiais as atividades nas quais a exposição a ruído 
é superior aos seguintes níveis: 80 decibéis, na vigência do Decreto 53.831/64; 
90 decibéis, a partir de 06/03/1997 (Decreto 2.172/97); e 85 decibéis, a partir 
de 18/11/2003 (Decreto 4.882/03).

27 TNU. Entendimento anterior: É possível o reconhecimento de tempo especial prestado com 
exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à 
vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material 
equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo. 
“(...) reafirmar a tese de que entre a Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e o Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, é 
admissível a qualificação como especial da atividade de vigilante, eis que prevista no item 2.5.7 
do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, cujas tabelas vigoraram até o advento daquele, sendo 
necessária a prova da periculosidade (mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). 
Todavia, no período posterior ao citado Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, o exercício da atividade 
de vigilante deixou de ser previsto como apto a gerar a contagem em condições especiais, 
e no caso concreto, RECONHECER COMO ESPECIAL O TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO 
PELO AUTOR DE 01/06/1995 A 04/03/1997 possibilitando sua conversão em tempo de serviço 
comum pelo fator 1,4”. (PEDILEF 200972600004439, Rel. Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, 
TNU, DJ 09/11/2012 - Representativo da Controvérsia – Tema 87) * Revisado pelo Tema 128.
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TESES DE CASOS REPETITIVOS DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA

APOSENTADORIA - ACRÉSCIMO DE 25% - INVALIDEZ E NECESSIDADE DE 
ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA

“Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é de-
vido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a 
todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria”. 
(Tema 982, REsp 1648305)

v. art. 45 da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA ESPECIAL – CONVERSÃO – FATOR DE CONVERSÃO

“A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de con-
tribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao 
valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde 
a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária”. (Tema 423, REsp 1151363)

v. art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA ESPECIAL – CONVERSÃO – PERÍODO COMUM EM ESPECIAL

“A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre 
tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da 
prestação do serviço”. (Tema 546, REsp 1310034)

v. art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA ESPECIAL – CONVERSÃO – PERÍODO ESPECIAL EM COMUM – 
PERÍODO APÓS 28.05.1998

“Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades 
especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, par-
cialmente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto 
que revogava o referido § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991”. (Tema 422, REsp 1151363)

 v. art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA ESPECIAL – PERICULOSIDADE – EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE – 
PERIÓDO APÓS O DECRETO 2.172/97

“As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos 
à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a 
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técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde 
que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais 
(art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)”. (Tema 534, REsp 1306113)

v. art. 57, § 3º, a Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA ESPECIAL – RUÍDO – NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO

“O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o 
agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do 
Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroa-
tiva do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 
6º da LINDB (ex-LICC)”. (Tema 694, REsp 1398260)

v. art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DE INÍCIO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO

“A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal 
e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por in-
validez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”. 
(Tema 626, REsp 1369165)

v. art. 43 da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA

“A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a 
eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da 
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promo-
vida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na 
Lei 9.528/1997”. (Tema 555, REsp 1296673)

v. art. 86, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – COEFICIENTE DE CÁLCULO – LEI 9.032/91

“A majoração do auxílio-acidente, estabelecida pela Lei 9.032/95 (lei nova mais benéfi-
ca), que alterou o § 1º, do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, deve ser aplicada imediatamente, 
atingindo todos os segurados que estiverem na mesma situação, seja referente aos casos 
pendentes de concessão ou aos benefícios já concedidos”. (Tema 18, REsp 1096244)

v. art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – INÍCIO DA LESÃO INCAPACITANTE – DOENÇA PROFISSIONAL

“Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doen-
ça profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, 
segundo a qual ‘considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do 
trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habi-
tual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, 
valendo para este efeito o que ocorrer primeiro’”. (Tema 556, REsp 1296673)

v. art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

AUXILIO-ACIDENTE – LESÃO MÍNIMA

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de aciden-
te do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 
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O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na conces-
são do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”. (Tema 416, REsp 1109591)

v. art. 86 da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE E 
ATIVIDADE HABITUAL

“Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a re-
dução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional de-
senvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”. (Tema 156, 
REsp 1112886)

v. art. 86 da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – PERDA DE AUDIÇÃO – REQUISITOS

“Para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição (...), é necessá-
rio que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminui-
ção efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente 
exercia”. (Tema 213, REsp 1108298)

v. art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – PERDA MÍNIMA DE AUDIÇÃO

“Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em 
face da disacusia em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito 
do obreiro ao benefício de auxílio-acidente”. (Tema 22, REsp 1095523)

v. art. 86, § 4º, da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-ACIDENTE – SEGURADO ESPECIAL

“O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, 
que alterou a redação do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, não precisa comprovar 
o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-
-acidente”. (Tema 627, REsp 1361410)

v. art. 39, II, da Lei nº 8.213/91.

AUXÍLIO-RECLUSÃO – SEGURADO DESEMPREGADO – AUSÊNCIA DE RENDA

“Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de 
renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do reco-
lhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição”. (Tema 
896, REsp 1485417/MS)

v. art. 80 da Lei nº 8.213/91.

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – CRITÉRIO OBJETIVO – OUTROS MEIOS DE PROVA

“A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma 
de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 
necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a 
renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo”. (Tema 185, REsp 1112557)

v. art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.
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BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – RENDA PER CAPITA – EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL OU PREVIDENCIÁRIO DE VALOR MÍNIMO
“Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por 
analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que 
benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja 
computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93”. 
(Tema 640, REsp 1355052)

v. art. 203 da CF/88 e art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO – INTERESSE PROCESSUAL

“(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo”, 
conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/
MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas ‘as situações de ressalva e fórmula 
de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento 
(03/9/2014)’”. (Tema 660, REsp 1369834)

v. art. 18 da Lei nº 8.213/91.

CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO

“Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 
anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado 
ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo”. 
(Tema 643, REsp 1369832)

v. art. 16, inc. I, da Lei nº 8.213/91.

CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – MENOR SOB GUARDA

“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu 
mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja pos-
terior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. 
Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”. (Tema 732, REsp 1411258)

v. art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS

“No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de 
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal”. (Tema 737, REsp 1230957)

v. art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

“O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela 
qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária”. (Tema 689, REsp 1358281)

v. art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL NOTURNO

“O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujei-
ta à incidência de contribuição previdenciária”. (Tema 688, REsp 1358281)

v. art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.
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LISTA DE SIGLAS DO INSS

AEPS - Anuário Estatístico da Previdência Social
AFPS - Auditor Fiscal da Previdência Social
ACAL - Avisos de Acréscimos Legais
AI - Auto de Infração
APS - Agência da Previdência Social
BLE - Benefícios de Legislação Específica
CADPF - Cadastro da Pessoa Física
CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho
CEI - Cadastro Específico do INSS
CGC - Cadastro Geral de Contribuintes
CID - Classificação Internacional de Doenças
CLPS - Consolidação das Leis da Previdência Social
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CNPS - Conselho Nacional de Previdência Social
CPB - Cheque para Pagamento de Benefícios
CPF - Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
CONBAS - Dados Básico da Concessão
CONCAL - Memória de Cálculo de Benefício
CONPRI - Salários de Contribuição
CONREAJ - Simula Reajuste de Benefícios
COM-RMI - Simulação de Cálculo da RMI
CRP - Centro de Reabilitação Profissional
CRPS - Conselho de Recursos da Previdência Social
CTC - Certidão de Tempo de Contribuição
CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social
DA - Data do Acidente
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DAT - Data do Afastamento do Trabalho
DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DCB - Data da Cessação do Benefício
DDB - Data do Despacho do Benefício
DEPEND – Dependentes-
DER - Data da Entrada do Requerimento
DIB - Data do Início do Benefício
DIB ANT - Data de Início do Benefício Anterior
DIC - Data do Início das Contribuições
DID - Data do Início da Doença
DII - Data do Início da Incapacidade
DIP - Data do Início do Pagamento
DN - Data de Nascimento
DO - Data do Óbito
DRB - Data da Regularização do Benefício
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho
GEX - Gerência Executiva
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social
GPS - Guia da Previdência Social
GRCI - Guia de Recolhimento do Contribuinte Individual
GRPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social
HISCRE - Histórico de Créditos
HRP - Habilitação e Reabilitação Profissional
INFBEN - Informações do Benefício
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
JRPS - Junta de Recursos da Previdência Social
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social
MPAS - Ministério da Previdência e Assistência Social
MPS - Ministério da Previdência Social
MR - Mensalidade Reajustada
MTPS - Ministério do Trabalho e da Previdência Social
NB - Número de Benefício
NTDEAT - Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho
NTEP - Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário
NTP/T - Nexto Técnico Profissional ou do Trabalho
NIT - Número de Identificação do Trabalhador
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ESPÉCIES DE BENEFÍCIOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA

Nº Nome das Espécies Atualmente Concedidas
88 Amparo assistencial ao idoso (Lei nº 8.742/93)
87 Amparo assistencial ao portador de deficiência (Lei nº 8.742/93)
46 Aposentadoria especial (Lei nº 8.213/91)
41 Aposentadoria por idade (Lei nº 8.213/91)
92 Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho (Lei nº 8.213/91)
32 Aposentadoria por invalidez previdenciária (Lei nº 8.213/91)
42 Aposentadoria por tempo de contribuição (Lei nº 8.213/91)

57 Aposentadoria por tempo de serviço de professor (Emenda Constitucional 
nº 20/98)

94 Auxílio-acidente por acidente do trabalho (Lei nº 8.213/91)
36 Auxílio-acidente previdenciário (Lei nº 8.213/91)
91 Auxílio-doença por acidente do trabalho (Lei nº 8.213/91)
31 Auxílio-doença previdenciário (Lei nº 8.213/91)
25 Auxílio-reclusão (Lei nº 8.213/91)
68 Pecúlio especial de aposentado (Lei nº 8.213/91) - benefício de prestação única

89 Pensão especial aos dependentes de vítimas fatais por contaminação na 
hemodiálise - Caruaru-PE (Lei nº 9.422/96)

60 Pensão especial mensal vitalícia (Lei nº 10.923/04)
54 Pensão especial vitalícia (Lei nº 9.793/99)
86 Pensão mensal vitalícia do dependente do seringueiro (Lei nº 7.986/89)
85 Pensão mensal vitalícia do seringueiro (Lei nº 7.986/89)
56 Pensão mensal vitalícia por síndrome de talidomida (Lei nº 7.070/82)
23 Pensão por morte de ex-combatente (Lei nº 4.297/63)
29 Pensão por morte de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
93 Pensão por morte por acidente do trabalho (Lei nº 8.213/91)
21 Pensão por morte previdenciária (Lei nº 8.213/91)
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Nº Nome das Espécies Atualmente Concedidas
80 Salário-maternidade (Lei nº 8.213/91)

Nº Nome das Espécies que Não São Mais Concedidas (1)
48 Abono de permanência em serviço 20% (Decreto-lei nº 795/69)
47 Abono de permanência em serviço 25% (Leis nºs 3.807/60 e 8.213/91)
79 Abono de servidor aposentado pela autarquia empregadora (Lei nº 1.756/52)
38 Aposentadoria da extinta CAPIN
37 Aposentadoria de extranumerário da União
58 Aposentadoria excepcional do anistiado (Lei nº 8.213/91)
78 Aposentadoria por idade de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
08 Aposentadoria por idade do empregador rural (Lei nº 6.260/75)
52 Aposentadoria por idade do Extinto Plano Básico (Decreto-lei nº 564/69)
07 Aposentadoria por idade do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
51 Aposentadoria por invalidez do Extinto Plano Básico (Decreto-lei nº 564/69)
83 Aposentadoria por invalidez (Ex-SASSE)
33 Aposentadoria por invalidez de aeronauta
34 Aposentadoria por invalidez de ex-combatente marítimo (Lei nº 1.756/52)
06 Aposentadoria por invalidez do empregador rural (Lei nº 6.260/75)

04 Aposentadoria por invalidez do trabalhador rural  
(Lei Complementar no 11/71)

05 Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho do trabalhador rural 
(Lei nº 6.195/74)

82 Aposentadoria por tempo de serviço (Ex-SASSE)
44 Aposentadoria por tempo de serviço de aeronauta (Decreto-lei nº 158/67)
43 Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente (Lei nº 4.297/63)

72 Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente marítimo (Lei 
nº 1.756/52)

45 Aposentadoria por tempo de serviço de jornalista profissional (Lei nº 3.529/59)
49 Aposentadoria por tempo de serviço ordinária (Lei nº 3.807/60)
50 Auxílio-doença do Extinto Plano Básico (Decreto-lei nº 564/69)
13 Auxílio-doença do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
10 Auxílio-doença por acidente do trabalho do trabalhador rural (Lei nº 6.195/74)
95 Auxílio-suplementar por acidente do trabalho (Lei nº 6.367/76)
26 Pensão Especial (Lei nº 593/48)
84 Pensão por morte (Ex-SASSE)
27 Pensão por morte de servidor público federal com dupla aposentadoria
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Nº Nome das Espécies que Não São Mais Concedidas (1)
03 Pensão por morte do empregador rural (Lei nº 6.260/75)
55 Pensão por morte do Extinto Plano Básico (Decreto-lei nº 564/69)
28 Pensão por morte do Regime Geral (Decreto nº 20.465/31)
01 Pensão por morte do trabalhador rural (Lei Complementar nº 11/71)
22 Pensão por morte estatutária (Lei nº 3.373/58)
59 Pensão por morte excepcional do anistiado (Lei nº 8.213/91)

02 Pensão por morte por acidente do trabalho do trabalhador rural (Lei nº 
6.195/74)

40 Renda mensal vitalícia por idade (Leis nº 6.179/74 e nº 8.213/91, até 31/12/95)
12 Renda mensal vitalícia por idade do trabalhador rural (Lei nº 6.179/74)

30 Renda mensal vitalícia por invalidez (Leis no 6.179/74 e nº 8.213/91, até 
31/12/95)

11 Renda mensal vitalícia por invalidez do trabalhador rural (Lei nº 6.179/74) 
76 Salário-família estatutário da RFFSA (Decreto-lei nº 956/69)
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VALOR LIMITE PARA DIREITO AO 
AUXÍLIO-RECLUSÃO

Período
Salário-de-Contribuição 

Tomado em Seu Valor 
Mensal

Normativo

A partir de 01/01/2019 1.364,43 Portaria nº 9, de 15/01/2019

A partir de 01/01/2018 1.319,18 Portaria nº 15, de 16/01/2018

A partir de 01/01/2017 1.292, 43 Portaria n° 8, de 13/01/2017

A partir de 01/01/2016 1.212,64 Portaria n° 1, de 08/01/2016

A partir de 01/01/2015 1.089,72 Portaria n° 13, de 09/01/2015

A partir de 01/01/2014 1.025,81 Portaria n° 19, de 10/01/2014

A partir de 01/01/2013 971,78 Portaria n° 15, de 10/01/2013

A partir de 01/01/2012 915,05 Portaria n° 02, de 06/01/2012

A partir de 01/01/2011 862,60 Portaria n° 407, de 14/07/2011

A partir de 01/01/2010 810,18 Portaria n° 333, de 29/06/2010

A partir de 01/02/2009 752,12 Portaria n° 48, de 12/02/2009

A partir de 01/03/2008 710,08 Portaria n° 77, de 11/03/2008

A partir de 01/04/2007 676,27 Portaria n° 142, de 11/04/2007

A partir de 01/08/2006 654,67 Portaria n° 342, de 17/08/2006

A partir de 01/05/2005 623,44 Portaria n° 822, de 11/05/2005

A partir de 01/05/2004 586,19 Portaria n° 479, de 07/05/2004

A partir de 01/06/2003 560,81 Portaria n° 727, de 30/05/2003
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Período
Salário-de-Contribuição 

Tomado em Seu Valor 
Mensal

Normativo

A partir de 01/06/2002 468,47 Portaria n° 525, de 29/05/2002

A partir de 01/06/2001 429,00 Portaria n° 1.987, de 04/06/2001

A partir de 01/06/2000 398,48 Portaria n° 6.211, de 25/05/2000

A partir de 01/05/1999 376,60 Portaria n° 5.188, de 06/05/1999

A partir de 16/12/1998 360,00 Portaria n° 4.883, de 16/12/1998
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HISTÓRICO DO VALOR DO 
SALÁRIO MÍNIMO E TETO PARA 

CONTRIBUIÇÃO

Norma Legal D.O.U. Vigência
Valor de Referencia (Em R$)

Hora Dia Mínimo Teto

Decreto 9.661/2019 01.01.2019 01/01/2019 4,54 33,27 998,00 5.839,45

Decreto 9.255/2017 29.12.2017 01/01/2018 4,34 31,80 954,00 5.645,80

Decreto 8.948/2016 29.12.2016 01/01/2017 4,26 31,23 937,00 5.531,31

Decreto 8.818/2015 29.12.2015 01/01/2016 4,00 29,33 880,00 5.189,82

Decreto 8.381/2014 30.12.2014 01/01/2015 3,58 26,27 788,00 4.663,75

Decreto 8.166/2013 24.12.2013 01/01/2014 3,29 24,13 724,00 4.390,24

Decreto 7.872/2012 26.12.2012 01/01/2013 3,08 22,60 678,00 4.159,00

Decreto 7.655/2011 26.12.2011 01/01/2012 2,83 20,73 622,00 3.916,20

Lei 12.382/2011 (MP 
516 de 30/12/2010) 28.02.2011 01/03/2011 2,48 18,17 545,00 3.691,74

MP 516/2010 31/12/2010 01/01/2011 2,45 18,00 540,00 3.689,66

Lei 12.255/2010 (MP 
474 de 23/12/2009) 16.06.2010 01/01/2010 2,32 17,00 510,00 3.467,40

Lei 11.944/2009 (MP 
456 de 30/01/2009) 29.05.2009 01/02/2009 2,11 15,50 465,00 3.218,90

Lei 11.709/2008 (MP 
421 de 29/02/2008) 20.06.2008 01/03/2008 1,89 13,83 415,00 3.038,99

Lei 11.498/2007 (MP 
362 de 29/03/2007) 29.06.2007 01/04/2007 1,73 12,67 380,00 2.894,28

Lei 11.321/2006 (MP 
288 de 30/03/2006) 10/07/2006 01/04/2006 1,59 11,67 350,00 2.801,56*
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Norma Legal D.O.U. Vigência
Valor de Referencia (Em R$)

Hora Dia Mínimo Teto

Lei 11.164/2005 (MP 
248 de 20/04/2005) 19/08/2005 01/05/2005 1,36 10,00 300,00 2.668,15

Lei 10.888/2004 (MP 
182 de 29/04/2004) 25/06/2004 01/05/2004 1,18 8,67 260,00 2.508,72

Lei 10.699/2003 (MP 
116 de 02/04/2003) 10/07/2003 01/04/2003 1,09 8,00 240,00 2.400,00

Lei 10.525/2002 (MP 
35 de 27/03/2002) 07/08/2002 01/04/2002 0,91 6,67 200,00 1.561,56

MP 2194-6/2001 (MP 
2.142 de 29/03/2001) 24/08/2001 01/04/2001 0,82 6,00 180,00 1.430,00

Lei 9.971/2000 (MP 
2.019 de 23/03/2000) 19/05/2000 03/04/2000 0,69 5,03 151,00 1.328,25

Lei 9.971/2000 (MP 
1.824 de 30/04/1999) 19/05/2000 01/05/1999 0,62 4,53 136,00 1.255,32

Lei 9.971/2000 (MP 
1.656 de 29/04/1998) 19/05/2000 01/05/1998 0,59 4,33 130,00 1.200,00

Lei 9.971/2000 (MP 
1.572 de 29/04/1997) 19/05/2000 01/05/1997 0,54 4,00 120,00 1.031,87

Lei 9.971/2000 (MP 
1.415 de 29/04/1996) 19/05/2000 01/05/1996 0,51 3,73 112,00 957,56

Lei 9.032/1995 29/04/1995 01/05/1995 0,45 3,33 100,00 832,66

Lei 9.063/1995 (MP 
598 de 31/08/1994) 20/06/1995 01/09/1994 0,32 2,33 70,00 582,66

Lei 9.069/1995 (MP 
566 de 29/07/1994) 30/06/1995 01/07/1994 0,29 2,16 64,79 582,66

*Valor do teto reajustado pelo art 3º do Decreto nº 5872/2006, a partir de 1º de agosto 
de 2006, para R$ 2.801,82.
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CÓDIGOS DE RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GPS)

Código de 
Receita (GPS) Especificação da Receita

1007 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1104 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1120 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - Com dedução de 
45% (Lei nº9.876/99) - NIT/PIS/PASEP

1147 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - Com dedução de 
45% (Lei nº9.876/99) - NIT/PIS/PASEP

1163
Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) 
- Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 
14/12/2006) - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1180
Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) 
- Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 
14/12/2006) - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1198 CI Optante LC 123 Trimestral Compl

1201
GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, 
Facultativo, Empregado Doméstico, Segurado Especial) - DEBCAD 
(Preenchimento exclusivo pela Previdência Social)

1228 CI Trimestral Rural
1236 CI Optante LC 123 Mensal Rural
1244 CI Optante LC 123 Mensal Rural Complementação
1252 CI Optante LC 123 Trimestral Rural
1260 CI Optante LC 123 Trimestral Rural Complementação
1287 CI Mensal - Rural
1295 CI Optante LC 123 Mensal Compl
1406 Facultativo Mensal - NIT/PIS/PASEP
1457 Facultativo Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1473 Facultativo - Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 
123 de 14/12/2006) - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
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Código de 
Receita (GPS) Especificação da Receita

1490 Facultativo - Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 
123 de 14/12/2006) - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1503 Segurado Especial Mensal - NIT/PIS/PASEP
1554 Segurado Especial Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1600 Empregado Doméstico Mensal - NIT/PIS/PASEP
1619 Empr. Domest. Patronal 12% Mensal Afast/Sal. Maternidade

1651 Empregado Doméstico Trimestral - NIT/PIS/PASEP - (que recebe até 
um salário mínimo)

1678 Empr. Domest. Patronal 12% Trimestral Afast/Sal. Maternidade
1686 Facultativo - Optante Lc 123/2006 - Recolhimento Mensal - Compl.
1694 Facultativo - Optante Lc 123/2006 - Recolhimento Trimestral - Compl.
1708 Reclamatória Trabalhista - NIT/PIS/PASEP

1759 Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, 
Facultativo e Segurado Especial - Lei nº 8212/91 - NIT/PIS/PASEP

1805 CI com Direito a Dedução Mensal - Rural
1813 CI com Direito a Dedução Trimestral - Rural

1821 Facultativo / Exercente de Mandato Eletivo / Recolhimento 
Complementar

1830 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Mensal - Complemento Para 
Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei 12470/11

1848 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Trimestral - Complemento 
Para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei 12470/11

1902 Diferenças de valor de contribuição/NIT/PIS/PASEP
1910 MEI - Complementação Mensal
1929 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1937 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1945 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Mensal - Complemento
1953 Facultativo Baixa Renda - Recolhimento Trimestral - Complemento
2003 Simples - CNPJ

2011 Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ - Recolhimento sobre 
Aquisição de Produto Rural de Produtor Rural Pessoa Física

2020 Empresas Optantes pelo Simples - CNPJ - Recolhimento sobre 
Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo

2100 Empresas em Geral - CNPJ

2119 Empresas em Geral - CNPJ - Pagamento exclusivo para Outras 
Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.)

2127 Cooperativa de trabalho - CNPJ - Contribuição descontada do 
cooperado - Lei 10.666/2003
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Código de 
Receita (GPS) Especificação da Receita

2143
Empresas em Geral - CNPJ - Pagamento Exclusivo de empresas 
conveniadas com o FNDE - Competências anteriores a 01/2007 (Dec. 
6.003/2006)

2208 Empresas em Geral - CEI

2216 Empresas em Geral - CEI - Pagamento exclusivo para Outras 
Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.)

2240
Empresas em Geral - CEI - Pagamento Exclusivo de empresas 
conveniadas com o FNDE para competências anteriores a 01/2007 
(Dec. 6.003/2006)

2607 Comercialização da Produção Rural - CNPJ

2615 Comercialização da Produção Rural - CNPJ- Pagamento exclusivo 
para Outras Entidades (SENAR)

2704 Comercialização da Produção Rural – CEI

2712 Comercialização da Produção Rural - CEI - Pagamento exclusivo para 
Outras Entidades (SENAR)

2801 Reclamatória Trabalhista – CEI
2909 Reclamatória Trabalhista – CNPJ

6700 Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e 
RPV - CNPJ

6718 Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e 
RPV - CPF

9008 Benefício - NB (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor)
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