
CARTILHA DE DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Renovação, união 
e resistência classista





Ficha Técnica

A Cartilha de Direito Previdenciário é uma publicação do SAAEMG 
(Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas 
Gerais)

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Pesquisa e texto
Dr. Jeronymo Machado Neto e Dra. Rogerlan Augusta de Morais

Revisão
Anderson Martins Pereira

Designer Gráfico
Andson Guimarães

Apoio
Diretoria do SAAEMG

Impressão
Gráfica Letras

© 2015 - SAAEMG



ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE O SAAEMG E 
DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS AUXILIARES DE 

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Apresentação

Esta cartilha tem o objetivo de apresentar aos Auxiliares de Administração 
Escolar informações sobre o sindicato que os representa informando o que é 
o sindicato, suas principais atividades, quem é o Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar do Estado de Minas Gerais – SAAEMG - e também 
alguns direitos previdenciários. 

Através destas orientações esperamos esclarecer melhor a categoria e 
contribuir para que os trabalhadores tenham consciência dos seus direitos e 
possam reivindicá-los, quando descumpridos pelo empregador, sabendo como 
contactar o sindicato para receber orientações mais precisas.

Claro que este trabalho não tem a pretensão de esgotar todas as informações. 
Trata-se de um documento que alerta sobre alguns dos principais direitos e 
incentiva os Auxiliares de Administração Escolar a participarem mais das 
atividades sindicais e procurar orientações através do SAAEMG.
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O que é um sindicato e quais as suas atribuições

Sindicato tem origem na palavra francesa syndic e significa representante 
de uma determinada comunidade. Os tipos mais comuns de sindicatos são 
os representantes de categorias profissionais, conhecidos como sindicatos 
laborais ou de trabalhadores, e os de representante de classes econômicas, 
conhecidos como sindicatos patronais ou empresariais.

No caso das categorias profissionais ou de trabalhadores, trata-se de uma 
forma de organização com características de união, solidariedade e consciência 
de classe e tem como função defender os seus interesses e direitos profissionais 
e de cidadania. Todo trabalhador é livre para participar do sindicato e se tornar 
sindicalizado. É o conjunto dos trabalhadores que, organizados, estrutura, 
regula o seu funcionamento e define as formas e os objetivos da ação coletiva. 

Dentre suas principais atribuições estão defender os direitos e interesses dos 
trabalhadores tanto na esfera política quanto na jurídica; negociar melhorias 
salariais, lutar por ampliação de direitos e melhores condições de trabalho 
junto ao sindicato patronal ou diretamente com os empregadores; promover 
e incentivar a participação em seminários, congressos, assembleias e reuniões 
da categoria para desenvolver o senso crítico dos trabalhadores; lutar por 
justiça social, através da participação em processos políticos, com objetivo de 
influenciar em leis que promovam a equidade social, melhor distribuição de 
renda e garantia da dignidade dos trabalhadores de uma forma geral.

No caso do SAAEMG, rege o seu estatuto: “Trata-se de associação civil de 
direito privado, entidade de classe sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado; constituída com a finalidade de estudo, coordenação, proteção 
e representação legal, judicial e extrajudicial, bem como de integração das 
demais associações de classe, objetivando a solidariedade social e a sua 
participação nos interesses nacionais da categoria profissional dos Auxiliares 
de Administração Escolar”. 

Importância do fortalecimento da organização sindical

O sindicalismo nasceu junto com a expansão do capitalismo no século XVII, 
quando a máquina substituiu o trabalho artesanal ocasionando a concentração 
da propriedade e dos meios de produção nas mãos de uma minoria que, por 
sua vez, gerou a exploração dos trabalhadores. Surgem os primeiros sindicatos 
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na Inglaterra com a união dos trabalhadores para lutar contra a extrema 
exploração, jornada de trabalho excessiva e condições de trabalho insalubres, 
além de melhores salários.

Nos tempos atuais, as reivindicações não são muito diferentes e exigem 
a união maior dos trabalhadores, sendo uma das formas de fortalecimento 
de suas lutas a filiação dos sindicatos em entidade de grau superior como 
federação, confederação e central sindical.

O sindicato é filiado à FESSAEMG – Federação Sindical dos Auxiliares de 
Administração Escolar no Estado de Minas Gerais, fundada pelo SAAEMG 
e mais cinco entidades sindicais, em 13/12/2014, na sede do SAAEMG. 

A FESSAEMG tem como principais atividades promover o estudo, a 
elaboração e a implementação de políticas sindicais específicas e gerais, 
de relevância, na orientação das campanhas e lutas dos trabalhadores em 
estabelecimentos de ensino; coordenar a ação dos sindicatos filiados, promover 
a solidariedade e a união entre eles; atuar como órgão técnico e consultivo 
da categoria representada; incentivar o aprimoramento cultural, o intelectual 
e o profissional dos trabalhadores de sua base; desenvolver atividades 
perante órgãos e instituições públicas e privadas na busca da melhoria de 
suas condições de vida e trabalho; organizar encontros, cursos, assembleias, 
seminários, fóruns de debates, palestras e conferências para tratar de assuntos 
de interesse da categoria profissional representada.

O SAAEMG também é filiado à Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE). Trata-se de uma entidade 
sindical de terceiro grau, a qual ajudou a fundar e congrega 77 sindicatos e sete 
federações de professores (as) e técnicos (as) e administrativos (as) do setor 
privado de ensino, da educação infantil à superior – representando atualmente 
cerca de 800 mil trabalhadores (as) brasileiros (as). Confederação sindical é 
composta por federações e sindicatos de uma mesma categoria profissional 
e tem a finalidade principal de promover palestras, seminários, organizar e 
orientar seus filiados nas questões mais amplas que se referem aos trabalhadores 
da área da educação, como lutar pela qualidade de ensino, orientar as entidades 
filiadas quanto as demandas em prol da classe trabalhadora em instituições de 
ensino, representar a categoria nos fóruns jurídicos e políticos nos quais sejam 
discutidos interesses dos trabalhadores por ela representados.

Filiado também à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
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(CTB). Trata-se de entidade que ajudou a fundar em congresso realizado 
entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2007, em Belo Horizonte e, com apenas 
sete anos de existência, é a terceira maior central sindical com 1.112 entidades 
filiadas e a quarta maior em número de trabalhadores representados. As 
centrais sindicais foram reconhecidas através da Lei 11.648/2008 como 
órgãos de representação política dos trabalhadores e são compostas por 
entidades sindicais, federações e confederações. Suas atribuições são coordenar 
a representação dos trabalhadores através das organizações sindicais a ela 
filiadas, participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos 
e demais espaços de diálogo social em que estejam em discussão assuntos 
de interesse geral dos trabalhadores como, por exemplo, fim do fator 
previdenciário, redução de jornada sem redução de salários, etc.

As três entidades (central, confederação e federação) são compostas por 
organizações sindicais de trabalhadores e têm o objetivo de coordenar a 
representação operária e participar de negociações em fóruns e colegiados nos 
quais estejam em discussão interesses dos trabalhadores. Exercem importante 
papel na sociedade, buscando melhores condições de trabalho e unindo a 
classe trabalhadora nas discussões e reivindicações comuns. Por tudo isso, 
entendemos ser muito importante participar da política de integração com o 
movimento sindical e de fortalecimento das entidades de grau superior.

Como nasceu o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar 
do Estado de Minas Gerais – SAAEMG 

Em 1977, os Auxiliares de Administração Escolar em Minas Gerais não 
possuíam uma entidade sindical que defendesse os seus interesses e lutasse 
pelos seus direitos. Nesse contexto, um grupo de Auxiliares de Administração 
Escolar começou a se reunir e discutir os problemas da categoria e perceberam 
a necessidade de se organizarem para adquirir força. Assim, no dia 26 de 
novembro, uma assembleia geral extraordinária foi marcada visando a criação 
da Associação Profissional dos Auxiliares de Administração Escolar de Belo 
Horizonte (APAAE-BH), além da aprovação dos estatutos e eleição da 
primeira Diretoria e Conselho Fiscal. Esse momento foi muito importante 
para o Auxiliar de Administração Escolar de Minas Gerais e algumas pessoas 
que participaram efetivamente daquele momento histórico estão até hoje 
no movimento sindical e no SAAEMG, como o atual diretor tesoureiro 
João Batista da Silveira, Antenor José de Paula e David Raad. Este último 
participou de todas as diretorias do SAAEMG, sendo um grande exemplo de 
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luta e participação para toda a categoria.  
Composta por integrantes dos mais variados estabelecimentos de ensino, 

essa diretoria realizou bons trabalhos e obteve resultados promissores. Tanto 
que, em 1980, iniciou-se o processo para transformar a associação em sindicato.

 
Antes mesmo de ser transformada em sindicato, a APAAE-BH, cuja 

sede ficava na Rua Tupis, 171, comprou duas salas, 1219 e 1220, situadas 
no Edifício Cartacho, à Rua Caetés, 530, onde permaneceu como sede do 
sindicato até fevereiro de 2000, quando foi inaugurada a atual sede no bairro 
Santa Tereza. 

Assim, no dia 8 de abril de 1981, foi expedida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego a Carta Sindical do Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar de Belo Horizonte. Daí para todo o Estado foi necessário menos de 
dois anos e, em 21 de março de 1983, a entidade ampliou a sua representação 
para todos os recantos de Minas Gerias e pôde levar os objetivos de defender 
os interesses de todos os Auxiliares de Administração Escolar mineiros, sendo 
denominado a partir de então Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar do Estado de Minas Gerais - SAAEMG.

Diante da necessidade de proporcionar uma representação mais efetiva do 
Auxiliar de Administração Escolar em Minas Gerais, mudanças estruturais 
foram necessárias, entre elas o desmembramento do sindicato que até outubro 
de 2014 possuía base territorial formada por 852 municípios em Minas Gerais 
(exceto Juiz de Fora) e contava com oito escritórios regionais nas cidades 
Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Montes Claros, 
Poços de Caldas, Varginha e Ipatinga. 

Após amplos debates e estudos com a finalidade de encontrar uma alternativa 
ao modelo até então vigente, com objetivo principal de ampliar o poder de luta 
dos trabalhadores em estabelecimento de ensino e, consequentemente, obter 
mais vitórias em prol da categoria, chegou-se a conclusão da necessidade de 
desmembrar o SAAEMG em unidades menores, mas que estimulassem o 
processo de novas filiações e avançasse na representação da categoria. 

Nesse debate alguns aspectos foram levados em conta. O primeiro deles é 
o tamanho do Estado e a necessidade de maior proximidade com o Auxiliar 
de Administração Escolar em sua base. Isso se tornou necessário devido ao 
grande aumento de instituições de ensino no interior e o consequente aumento 
do número de associados, somado as especificidades das demandas regionais. 
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Outro aspecto diz respeito à legislação (Súmula 369 do TST) que limita a 
estabilidade do diretor sindical a um número de apenas sete estáveis com seus 
respectivos suplentes. Não obstante, o SAAEMG, movimento sindical em 
geral e parte do judiciário, este ainda em minoria, entendem que a súmula é 
equivocada por não respeitar a Constituição Federal, que não limita o número 
de estáveis. Portanto, esse dilema só poderia ser resolvido parcialmente através 
do processo administrativo de desmembramento.

Seguindo esse raciocínio e balizada por números de todas as regionais do 
sindicato, em 08 de novembro de 2013, a diretoria executiva do SAAEMG 
aprovou o processo de desmembramento do Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar em outras cinco entidades. 

A partir de janeiro de 2014 foram fundados o SAAENE, o SAAESUL, o 
SAAENORTE, o SAAESEMG e o SAAETM/AP que passaram, a partir 
de outubro/2014, a representar os Auxiliares de Administração Escolar de 
suas respectivas regiões.

Hoje o SAAEMG representa essa categoria de trabalhadores em 286 
municípios. Desses, 172 possuem instituições de ensino particulares, 
perfazendo um total aproximado de 12.000 (doze mil) sindicalizados.

Com toda essa história de disposição e luta, o fruto tem sido o 
fortalecimento e afirmação dos Auxiliares de Administração Escolar como 
uma categoria que faz da educação uma ferramenta primordial para o 
crescimento da nossa pátria.

Quem são os Auxiliares de Administração Escolar representados 
pelo SAAEMG

Auxiliar de Administração Escolar é todo aquele cuja função no 
estabelecimento de ensino ou curso não seja a ministração regular de aulas.

Incluem-se entre as atividades as de direção, planejamento, coordenação, 
supervisão, orientação, bibliotecário, monitoria, reforço escolar, revisão, 
treinamento, instrução, auxílio ao docente no seu trabalho em classe, de 
instrutor e de técnico ou treinador desportivo, o último quanto às atividades 
não caracterizadas como aulas do currículo de ensino.
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Considerando que a atividade-fim da escola é o ensino e a educação; 
sendo os professores categoria diferenciada, e os auxiliares a categoria 
preponderante; nesta condição, são auxiliares de administração todos 
os empregados da instituição de ensino que não exerçam a docência, aí 
compreendidos também aqueles que desempenham, em caráter permanente, 
atividade-meio ou de apoio.

Base territorial do SAAEMG

Base territorial é a área geográfica em que o sindicato tem representação da 
categoria. Tal delimitação é determinada pelos estatutos da entidade e consta 
também registrado nas convenções coletivas da categoria.

Como informado anteriormente, após o desmembramento da entidade 
sindical, o SAAEMG passou a representar a categoria em 286 municípios de 
Minas Gerais. São eles:

Abaeté, Abre Campo, Acaiaca, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alvinópolis, 
Alvorada de Minas, Amparo do Serra, Angelândia, Araçaí, Araponga, 
Arapuá, Araújos, Arcos, Aricanduva, Baldim, Bambuí, Barão de Cocais, Barra 
Longa, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, 
Bom Despacho, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Bonfinópolis de Minas, Brás 
Pires, Brumadinho, Cabeceira Grande, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, 
Caeté, Caiana, Cajuri, Camacho, Campo Belo, Campos Altos, Cana 
Verde, Canaã, Candeias, Caparaó, Capela Nova, Capim Branco, Caputira, 
Caranaíba, Carandaí, Carangola, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Carmo 
do Paranaíba, Carmópolis de Minas, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, 
Catas Altas, Cedro do Abaeté, Chalé, Cipotânea, Cláudio, Coimbra, 
Conceição do Mato Dentro, Conceição do Pará, Confins, Congonhas do 
Norte, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Cordisburgo, Córrego 
Danta, Córrego Fundo, Couto de Magalhães de Minas, Cristiano Otoni, 
Crucilândia, Datas, Desterro de Entre Rios, Diogo de Vasconcelos, Divinésia, 
Divino, Divinópolis, Divisópolis, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dores 
do Indaiá, Dores do Turvo, Doresópolis, Durandé, Entre Rios de Minas, 
Ervália, Esmeraldas, Espera Feliz, Estrela do Indaiá, Faria Lemos, Felício 
dos Santos, Felixlândia, Ferros, Fervedouro, Florestal, Formiga, Fortuna de 
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Minas, Funilândia, Gouveia, Guaraciaba, Guarda-Mor, Guimarânia, Ibiá, 
Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito, 
Itaguara, Itambé do Mato Dentro, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Itaverava, 
Jaboticatubas, Japaraíba, Jeceaba, Jenipapo de Minas, Jequeri, Jequitibá, João 
Monlevade, José Gonçalves de Minas, Juatuba, Lagamar, Lagoa da Prata, 
Lagoa Dourada, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Lagoa Santa, Lajinha, 
Lamim, Leandro Ferreira, Leme do Prado, Luisburgo, Luz, Manhuaçu, 
Manhumirim, Maravilhas, Mariana, Mário Campos, Martinho Campos, 
Martins Soares, Mata Verde, Mateus Leme, Matipó, Matozinhos, Matutina, 
Medeiros, Miradouro, Moeda, Moema, Monjolos, Monte Formoso, Morada 
Nova de Minas, Morro do Pilar, Nova Lima, Nova Serrana, Nova União, 
Oliveira, Onça de Pitangui, Oratórios, Orizânia, Ouro Branco, Ouro Preto, 
Paineiras, Pains, Palmópolis, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Passa 
Tempo, Passabém, Patos de Minas, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do 
Anta, Pedra do Indaiá, Pedra Dourada, Pedro Leopoldo, Pequi, Perdigão, 
Piedade de Ponte Nova, Piedade dos Gerais, Pimenta, Piracema, Piranga, 
Pitangui, Piumhi, Pompéu, Ponte Nova, Porto Firme, Pratinha, Presidente 
Bernardes, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, 
Prudente de Morais, Quartel Geral, Queluzito, Raposos, Raul Soares, Reduto, 
Resende Costa, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Casca, Rio Doce, Rio 
Espera, Rio Manso, Rio Paranaíba, Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis, 
Rosário da Limeira, Sabará, Santa Bárbara, Santa Cruz do Escalvado, Santa 
Luzia, Santa Margarida, Santa Maria de Itabira, Santa Rosa da Serra, Santana 
de Pirapama, Santana do Jacaré, Santana do Manhuaçu, Santana do Riacho, 
Santana dos Montes, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Grama, 
Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Rio 
Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí, São Francisco de Paula, São 
Francisco do Glória, São Geraldo, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do 
Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São Gotardo, 
São João do Manhuaçu, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da 
Varginha, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, São Roque de Minas, 
São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Rio Preto, São Tiago, Sarzedo, 
Sem-Peixe, Senador Firmino, Senador Modestino Gonçalves, Senhora de 
Oliveira, Sericita, Serra Azul de Minas, Serra da Saudade, Serra do Salitre, 
Serro, Sete Lagoas, Simonésia, Tapira, Tapiraí, Taquaraçu de Minas, Teixeiras, 
Tiros, Tombos, Unaí, Uruana de Minas, Urucânia, Vargem Bonita, Varjão de 
Minas, Vazante, Veredinha, Vermelho Novo, Vespasiano, Viçosa, Vieiras.
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Importância de ser filiado ao SAAEMG

Quanto mais os trabalhadores participam de sua entidade de classe, maior 
é a sua força na sociedade. Sindicatos que agregam muitos trabalhadores 
sindicalizados têm mais força por ocasião de negociações coletivas ou 
reivindicações sociais em geral.

O Auxiliar de Administração Escolar sindicalizado pode participar das 
assembleias com direito a voz e voto e influenciar nas decisões a serem aprovadas 
ou rejeitadas nestas ocasiões. Além dos direitos previstos na convenção coletiva 
da categoria, pode ter acesso a planos de saúde, convênios, assessoria jurídica e 
direito ao benefício do Fundo de Amparo ao Associado (FAA) instituído pelo 
sindicato. Recebe, ainda, na residência, material informativo sobre a categoria 
como, por exemplo, jornais e panfletos que possibilitam mais informações que 
agregam conhecimento sobre seus direitos, crescimento político e capacidade 
de argumentação no âmbito do trabalho e na sociedade. 

Como filiar-se ao SAAEMG

Para sindicalizar-se, o Auxiliar de Administração Escolar deve preencher 
uma ficha disponível na sede do sindicato ou no site (www.saaemg.com.br) 
e encaminhá-la ao sindicato preenchida e assinada juntamente com a cópia 
da carteira de trabalho (página que contém a fotografia, a qualificação civil e 
contrato de trabalho).

Ao filiar-se, o associado é informado sobre o desconto, em folha 
de pagamento, da mensalidade sindical e da taxa assistencial que são 
contribuições financeiras aprovadas em assembleias da categoria, cujas 
prerrogativas estão regulamentadas pelo art. 513 da CLT e têm objetivo de 
dar sustentação financeira ao sindicato para arcar com as despesas necessárias 
ao bom andamento da instituição como, por exemplo, administração da 
sede, pagamento de funcionários, sustentação do departamento jurídico, 
viagens por ocasião de assembleias, reuniões, congressos, material de 
comunicação, sustentação do Fundo de Amparo ao Associado (FAA), etc. 
Portanto, são fontes importantes de custeio, juntamente com a contribuição 
sindical, também para garantir a defesa da categoria e buscar o equilíbrio 
nas relações com setor empresarial que tem recursos em abundância para 
defender seus interesses. 



Mensalidade sindical: compreende a mensalidade associativa, no valor de 
1% (um por cento) do salário mínimo vigente no mês, descontada em folha 
de pagamento através de autorização por escrito ao filiar-se.
 

Taxa assistencial: descontada em folha de pagamento, nos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, no valor de 2% (dois por 
cento) do salário bruto do auxiliar.
 

Essas contribuições, definidas pela assembleia da categoria, estão 
regulamentadas na convenção coletiva com o título “Contribuições ao 
SAAEMG”.

Importância da contribuição sindical

A contribuição sindical está prevista nos artigos 578 a 591 da CLT. É 
descontada dos trabalhadores no mês de março de cada ano o valor referente 
a um dia do salário do trabalhador. Mas, atenção: esse desconto é feito apenas 
uma vez ao ano, de maneira que se o trabalhador for contratado por outra 
empresa, essa não poderá efetuar o referido desconto se já tiver sido descontado 
pela empresa anterior. Por isso é extremamente importante registro desse 
desconto pelo departamento pessoal na carteira de trabalho. 

Essa contribuição é distribuída, na forma da lei, aos sindicatos – 60%, 
federações – 15%, confederações – 5%, centrais sindicais – 10% e à “Conta 
Especial Emprego e Salário”, administrada pelo Ministério do Trabalho – 
10%. O objetivo da cobrança é o custeio das atividades sindicais e os valores 
destinados à “Conta Especial Emprego e Salário” integram os recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT/MTE. 
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8 de abril: Dia do Auxiliar de Admi-
nistração Escolar e, este ano, ani-
versário de 34 anos do Sindicato 
dos Auxiliares de Administração 
Escolar de Minas Gerais (SAAEMG). 
O sindicato parabeniza todos(as) 
os(as) trabalhadores(as) da educa-
ção que, com o seu empenho, con-
tribuem para um futuro melhor e 
reitera sua disposição de luta em 
favor da categoria.

Parabéns aos Auxiliares de 
Administração Escolar
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CONVêNIO COM O ESCRITóRIO IVAN MERCêDO 
MOREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

O SAAEMG, com objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus 
associados e também proporcionar orientação jurídica em outras áreas do 
direito, firmou convênio com o escritório Ivan Mercêdo Moreira Sociedade 
de Advogados.

Os associados, bem como seus dependentes diretos - esposo (a) e filhos (as), 
desde que comprovem a sua dependência - poderão realizar consultas e, se 
for o caso, ajuizar ações em diversas áreas do direito, com a certeza de serem 
orientados por advogados especializados e competentes. 

As áreas do direito que estarão disponíveis, pelo convênio, são as seguintes:

- Direito Previdenciário

a) Pessoa jurídica;

Atuação em processos judiciais e administrativos relacionados a aplicação 
das normas previdenciárias;

Análise de risco previdenciário;

Estudo e emissão de pareceres sobre temas de direito previdenciário, 
inclusive planos de previdência privada.

b) Pessoa física



17

Planejamento previdenciário com o estudo da vida previdenciária regressa 
no intuito de obter o melhor benefício, bem como o melhor investimento para 
complementar a renda;

Ações de cobrança visando recuperar as perdas dos saldos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Ações de desaposentação;

Pedidos de concessão e revisão de todos os tipos de benefícios previdenciários;
LOAS (deficientes físicos de uma maneira geral, psiquiátricos, etc);
 
- Direito Tributário

Contencioso judicial a administrativo (Municipal, Estadual e Federal);

Consultoria;

Auditoria Contábil-Fiscal;

Pareceres técnicos (responsabilidade fiscal e aplicação da legislação fiscal, 
análise da situação fiscal da empresa e outros);

Planejamento Tributário (redução do passivo/recuperação de crédito).

  - Direito Civil

Contratos;

Tutela e Curatela;

Responsabilidade Civil;

Posse e propriedade compram e vendam, incorporações, construções e 
locação.

- Direitos do Idoso

Garantias Reais e Fiduciárias;



18

- Direito do Consumidor

Formalização e revisão de contratos de consumo;

Contencioso, inclusive junto aos Procons e Juizados Especiais;

Consultoria e assessoria.
 
- Advocacia Recursal

Acompanhamento de processos em todas as áreas em que atuamos, nos 
Tribunais dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo;

Elaboração de memoriais;

Sustentações orais;

Elaboração e interposição de recursos diversos, inclusive para os Tribunais 
Superiores.

Os serviços de consultoria jurídica serão prestados, através de plantão na 
sede do escritório, todas as quartas-feiras, de 9h às 12h e de 13h às 18h no 
endereço: rua Santa Catarina, nº 875, bairro de Lourdes. Belo Horizonte/
MG. Telefone: (31) 3303 5519.

Algumas orientações preliminares poderão ser feitas através do email: 
saaemg@mercedo.com.br

Importante ressaltar que as consultas e orientações gerais não terão ônus para 
o Auxiliar de Administração Escolar. No entanto, se houver necessidade de 
ajuizamento de ação, o valor bem como a forma de pagamento serão acertados 
diretamente entre o Escritório Advocatício e o Auxiliar de Administração 
Escolar, de acordo com a tabela que é parte integrante do convênio firmado.

Contato com o escritório
 

E-mail: saaemg@mercedo.com.br
www.mercedo.com.br – Tel: (31) 3303-5500
Rua Santa Catarina, 875, Bairro Lourdes
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CARTILHA DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O que é Direito Previdenciário

É um ramo do direito público, cujo objetivo é o estudo e a regulamentação 
do instituto da seguridade social.

De acordo com Sérgio Pinto Martins, Seguridade Social é: “um conjunto 
de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de 
proteção social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de prover 
as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.

As principais fontes do Direito Previdenciário são:

Constituição Federal de 1988 (arts. 193 a 204);
Lei nº 8.212/91 - Seguridade Social;
Lei nº 8.213/91 - Benefícios Previdenciários.

Segurados do Regime Geral da Previdência Social - RGPS

Definição: Os segurados são beneficiários da proteção previdenciária 
e contribuintes da previdência social. A proteção da Previdência para os 
segurados decorre de ato próprio, pelo exercício da atividade laborativa 
remunerada para os segurados obrigatórios, e pelo recolhimento das 
contribuições para os segurados facultativos. Por essa razão é que se diz que 
são beneficiários diretos da Previdência social. 

Os dependentes não precisam contribuir com a previdência social, estes 
são apenas beneficiários, pois a proteção não decorre de ato próprio, mas da 
qualidade de segurado daqueles de quem dependem economicamente.

Segurados obrigatórios

Os segurados obrigatórios são as pessoas físicas que exercem atividade 
laborativa remunerada,  à exceção dos ocupantes de cargos efetivos 
permanentes de regime próprio de previdência social, ou pessoas que, 
não exercendo trabalho remunerado, filiam-se à Previdência por meio de 
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contribuições (segurados facultativos).

Dessa vinculação do Segurado à Previdência Social nasce à obrigação 
contributiva para o Segurado e o dever de proteção (concessão de benefícios e 
serviços) para o ente segurador (INSS).

Salário de contribuição

Conceito: É a base de cálculo das contribuições vertidas mês a mês pelos 
segurados.

Limites:
Salário de Contribuição 2015 Alíquotas (%)
até 1.399,12 8%
de 1.399,13 até 2.331,88 9%
de 2.331,89 até 4.663,75 11%

Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 513,01

Tipos de Salário de Contribuição 2015 Alíquotas (%) Limite (R$) *

Empresários (contribuição sobre o pró-labore) 11% (desconto na fonte)  R$      513,01 

Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) 20%  R$      932,75 

Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) 11% (desconto na fonte)  R$      513,01 

Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) 11%  R$        86,68 

Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP. 

* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.663,75

Nota: os valores das tabelas acima são atualizados anualmente, por ocasião 
do reajuste do salário mínimo. Portanto, para saber os valores aplicados para 
o ano de 2016 e subsequentes, deve ser feita consulta no site da Previdência 
Social ou em jornais, na página de indicadores econômicos.



Beneficiários do REGIME GERAL DE PREVIDêNCIA SOCIAL 

Beneficiário da Previdência Social é todo aquele que pode ser contemplado 
com algum beneficio previdenciário. São, então, os segurados e seus dependentes.

Os dependentes dos segurados podem beneficiar-se das prestações 
disponibilizadas pelo Regime Geral de Previdência Social, sem que para 
isso tenham contribuído para a Previdência, pois são favorecidos pelos 
recolhimentos dos segurados dos quais dependem.

No Regime Geral da Previdência Social há dois tipos de beneficiários, os 
próprios segurados e os seus dependentes.

Segurados obrigatórios: quando exercem atividade remunerada vinculada 
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Exemplos: empregado, 
empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual 
(empresários, autônomos e equiparados a autônomos) e segurado especial 
(produtos, arrendatário rural, pescador artesanal, etc). Eles, juntamente com 
seus dependentes, têm direito aos benefícios pecuniários (aposentadorias, 
pensões, auxílios, salário-família e salário-maternidade) e aos serviços 
(reabilitação profissional e serviço social).

Para ser segurado obrigatório do RGPS é necessário que seja pessoa física e 
que exerça uma atividade remunerada e lícita.

A idade mínima para filiar-se ao RGPS é 16 anos e 14 anos no caso de 
menor aprendiz.

Segurados facultativos: os segurados facultativos são aqueles que não têm 
obrigação de recolher contribuições por não exercerem atividade remunerada, 
mas contribuem facultativamente para a Previdência. É o caso da dona-de-
casa, do síndico não remunerado, do estudante, do desempregado, do bolsista 
ou estagiário, etc.

Assim, poderá filiar-se como segurado facultativo do RGPS, o maior de 16 
anos que não seja segurado obrigatório e não esteja vinculado a nenhum outro 
regime previdenciário.

Vale mencionar que os segurados facultativos dependem da inscrição e do 
pagamento da contribuição para se filiarem ao RGPS.
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Dependentes: são aqueles que dependem financeiramente do segurado e 
que passam a receber algum dos benefícios da Previdência Social por ocasião 
de alguma situação ocorrida com o segurado. Os benefícios destinados aos 
dependentes são: pensão por morte, auxílio reclusão, reabilitação profissional 
e serviço social.

São dependentes na Previdência Social:

a) Primeira classe: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;

b) Segunda classe - os pais;

c) Terceira classe - o irmão, não emancipado de qualquer condição, menor 
de 21 anos ou inválido; 

Os dependentes da primeira classe têm a dependência econômica em relação 
ao segurado presumida pela legislação, exceto os equiparados a filho (enteado 
e tutelado). Os dependentes da segunda e terceira classe devem comprovar a 
dependência econômica para ter direito aos benefícios previdenciários.

 Manutenção e perda da qualidade de segurado

Têm garantida a manutenção da qualidade de segurado, independentemente 
de contribuição: 

a) sem limite de prazo, quem estiver em gozo de beneficio; 

b) até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade (auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez), ou após a cessação das contribuições, 
o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pelo RGPS 
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

 
c) até 12 meses após a cessação da segregação, o segurado acometido de 

doença de segregação compulsória;

d) até 12 meses após o livramento ou fuga, o segurado detido ou recluso;

e) até três meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 
Armadas para prestar serviço militar;
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f ) até seis meses após a interrupção das contribuições, o segurado facultativo;

Durante o “período de graça”, o segurado pode obter todos os benefícios 
previdenciários, exceto o salário-maternidade para as empregadas gestantes 
despedidas sem justa causa e o salário-família.

 
O reconhecimento da perda de qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa 
ao mês imediatamente posterior ao término dos prazos fixados.

Carência: (art 24-27)

Período mínimo de contribuições mensais para que o segurado tenha direito 
a algum benefício. Os períodos são:

a) 180 contribuições mensais para aposentadoria por idade, tempo de 
serviço ou especial;

b) 12 contribuições mensais para aposentadoria por invalidez e auxílio 
doença;

c) 10 contribuições mensais para salário maternidade nos casos de seguradas 
na modalidade contribuinte individual, especial ou facultativa.

Não há período de carência para: pensão por morte, salário família, auxílio 
doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e aposentadoria por invalidez nos 
casos de acidente de no trabalho. 

             
Para efeito de contagem das contribuições, considera-se a data de filiação 

ao RGPS.

Salário Benefício: (art 29)

É a base do cálculo dos benefícios, sendo que a partir dele que se calcula qual 
será o valor da renda mensal – valor efetivamente recebido - do segurado. Em 
alguns casos, sofre influência do fator previdenciário, que é uma fórmula que 
leva em conta o tempo de contribuição, de idade e a expectativa de sobrevida.
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Benefícios:

Aposentadoria por invalidez

O beneficiário deve apresentar incapacidade permanete ao trabalho, 
passando pela perícia técnica do INSS. O período de carência é de 12 
contribuições mensais. A renda mensal do segurado compreenderá 100% do 
salário benefício. Este benefício poderá ser suspenso caso o beneficiário não 
compareça às perícias realizadas pelo INSS ou quando intimado à realizá-la 
eventualmente, ou ainda tê-la cessada, caso recupere a capacidade laborativa.

 
Este benefício pode ainda ser acrescido em 25%, caso seja comprovada a 

necessidade de cuidados permanentes de terceira pessoa.

Aposentadoria por idade

Para esta modalidade, os homens devem ter 65 anos de idade e as mulheres 
60 anos de idade. O período de carência é de 180 contribuições (15 anos), 
tendo como renda mensal 70% do salário benefício acrescido de 1% a cada 
12 contribuições realizadas. Somente poderá ser cessada em caso de morte do 
beneficiário.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Tem direito à esta aposentadoria o homem que houver realizado 
contribuições mensais pelo período de 35 anos, ou 30 anos, caso mulher. Há 
a redução em 05 anos para a aposentadoria para os professores do ensino 
fundamental e médio. A renda mensal compreende 100% do salário benefício 
e somente será cessada com a morte do segurado.

Aposentadoria especial

O segurado que trabalhe exposto à agentes nocivos, poderá se aposentar 
em 25, 20 ou 15 anos, a depender da nocividade do agente. Possui carência de 
180 contribuições mensais, é o beneficiário receberá 100% das contribuições 
mensais, podendo perdê-la caso retorne ao trabalho que o exponha à 
nocividades.
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Aposentadoria rural

A aposentadoria é devida a todo trabalhador rural, pequeno agricultor, 
arrendatário e meeiro que atue no campo, para o sustento próprio ou o de 
sua família.

 
Assim, somente os agricultores que cultivem pequenas propriedades rurais, 

conforme os parâmetros da economia familiar podem requerer esse benefício. 
Por exemplo, se um agricultor tiver empregados, ele não poderá solicitar a 
aposentadoria rural.

Para ter direito à aposentadoria rural, os agricultores familiares e 
trabalhadores rurais devem preencher dois requisitos: ter idade mínima de 55 
anos para as mulheres e 60 para os homens e ter no mínimo 15 anos de tempo 
de serviço comprovados. 

E atenção: essa carência diz respeito ao tempo de trabalho, de atividade no 
campo, e, portanto, ela não está relacionada ao tempo de contribuição para 
à Previdência Social. Essa é uma característica importante, que diferencia 
o trabalhador rural dos demais segurados que querem se aposentar. Os 
trabalhadores em geral precisam comprovar o tempo de contribuição.

Ainda sobre o prazo de carência,  se o trabalhador tiver se filiado à 
Previdência Social antes do dia 24 de julho de 1991, esse prazo é menor. 
De toda forma, o INSS mantém uma tabela, com a qual é feito o cálculo de 
tempo para cada situação. 

E como um trabalhador poderia comprovar a prática da atividade rural?  
Vamos, então, citar alguns dos documentos que são aceitos pelo INSS com 
essa finalidade: contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural; 
comprovante de cadastro de Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA); bloco de notas de produtor rural ou notas fiscais de venda 
por produtor rural; comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural 
ou de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, também fornecido pelo 
INCRA; e autorização de ocupação temporária fornecida pelo INCRA.

Também pode ser aceita pelo INSS uma declaração feita pelo Sindicato 
Rural, desde que ele seja vinculado ao Sistema da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA). 
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Aposentadoria por Idade Híbrida

A Lei 11.718/08 introduziu no sistema previdenciário brasileiro a 
aposentadoria por idade híbrida, que permite ao segurado mesclar o período 
urbano com o período rural para completar a carência mínima exigida. Nesta 
seara, a partir de tal determinação legislativa, desde que se tenha a idade do 
trabalhador urbano, abriu-se a possibilidade de se somar atividade urbana e 
rural para fins de completar a carência necessária à aposentadoria por idade, 
inclusive para atividades rurais realizadas após a lei 8.213/91.

Ressalte-se um grande avanço na legislação no sentido de buscar trazer 
um pouco mais de dignidade principalmente aquele trabalhador que em 
decorrência de falta de oportunidades no campo, migrou para as cidades 
urbanas e até então, ou se aposentava por idade na atividade urbana ou na 
atividade rural, esta com redução de idade, sendo que era vedada a somatória 
de tais atividades para efeitos de carência. Dessa forma restavam de fora da 
cobertura previdenciária, aqueles segurados, como dito anteriormente rural, 
mas que se dirigiam à cidade, dedicando-se ao trabalho urbano na tentativa 
de uma vida melhor, mas que não completaram a carência nesta atividade.

Salário-família

Havendo filho menor de 14 anos ou inválido, o segurado de baixa renda 
nas modalidades de trabalhador avulso, empregado ou aposentados a partir 
de 65 anos se homem e 60, se mulher, tem direito a este benefício, que será de 
acordo com a tabela abaixo de acordo com a quota por filho. Este benefício é 
cessado com: 

I) Morte do filho; 
II) Filho completar 14 anos, salvo se inválido; 
III) Recuperação da saúde do filho inválido ou;
IV) Desemprego do segurado ou término do trabalho avulso.

2015 - Salário Valor unitário da quota (por filho)
até R$ 725,02 R$ 37,18

de R$ 725,03 até R$ 1.089,72 R$ 26,20
acima de R$ 1.089,73 -



Nota: os valores da tabela acima são atualizados anualmente, por ocasião 
do reajuste do salário mínimo. Portanto, para saber os valores aplicados para o 
ano 2016 e subsequentes, deve ser feita consulta no site da Previdência Social 
ou em jornais, na página de indicadores econômicos.

Salário-maternidade

É o benefício pago à segurada empregada, a trabalhadora avulsa, a empregada 
doméstica, a segurada especial, a contribuinte individual, facultativa e segurada 
desempregada, que se encontra afastada de sua atividade profissional por 
motivo de parto, aborto não criminoso e adoção. A renda mensal será: 

I) Segurada empregada: valor referente ao mês de afastamento; 
II) trabalhadora avulsa: correspondente à ultima remuneração; 
III) Empregada doméstica: último salário-contribuição; 
IV) Segurada Especial: 01 salário mínimo; 
V) Contribuinte individual e facultativa: um doze avos (1/12) da soma dos 

doze últimos salários de contribuição. 
VI) Segurada desempregada: média  dos últimos 12 salários de contribuição.

O benefício cessará em 120 dias depois do parto; 02 semanas depois do 
aborto não criminoso e entre 30 à 120 dias, nos casos de adoção.

Auxílio-doença

Tem direito a este benefício o segurado que encontra-se incapaz ao trabalho 
por mais de 15 dias consecutivos. Há o período de carência, que é de 12 
contribuições mensais e a renda mensal será de 91% do salário benefício. O 
benefício é suspenso caso o segurado não compareça à perícia ou quando 
convocado eventualmente pelo INSS ou tem ele cessado quando da 
recuperação da saúde para o trabalho.

Auxílio-acidente

Benefício concedido aos segurados nas modalidades empregados, 
trabalhadores avulsos e especiais, que sofram acidente de qualquer natureza 
que reduza a capacidade laborativa. A renda mensal será de 50% do salário 
benefício, podendo inclusive, ser inferior ao salário mínimo. O auxílio é 
cessado em caso de aposentadoria ou pela morte do segurado.
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Pensão por morte

Não havendo carência, é devido aos dependentes de todos os segurados que 
venham a falecer, tendo como renda mensal 100% do valor da aposentadoria 
que o segurado recebia ou daquela que teria direito caso tivesse aposentado por 
invalidez. O benefício é suspenso caso o dependente inválido não compareça 
à perícia do INSS ou cessado quando da morte do pensionista; Dependente 
completar 21 anos, salvo se inválido ou quando o pensionista inválido seja 
cessada a invalidez.

Habilitação e reabilitação profissional

Pessoas com deficiência e pessoas que ficaram incapacitadas para o trabalho 
têm direito de receber cursos, treinamentos, orientações e direcionamentos 
para que possam buscar novos empregos, de acordo com sua capacidade. 
Podem, ainda, receber uma série de equipamentos para este recomeço, tais 
como próteses e instrumentos para auxílio na locomoção, por exemplo.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM DISCUSSÃO

Desaposentação: justiça aos aposentados que trabalham
 
Aposentados que continuaram trabalhando após a sua aposentadoria, 

visando a complementação da renda, podem realizar a desaposentação para 
efeito de uma aposentadoria mais vantajosa, sem devolução de valores, 
conforme decisão do STJ. Porém, muitos desses aposentados trabalhadores 
não têm ciência dessa possibilidade.

A inovação concretizada pelo STJ acompanha a realidade social e do 
mercado corporativo. Isso porque, ao mesmo tempo em que o brasileiro tem 
aproveitado a longevidade para empreender, as empresas têm investido no 
capital intelectual de pessoas com mais de cinqüenta anos.

Por exemplo: um segurado se aposentou aos 65 anos de idade, com 40 
anos de contribuição, mas permaneceu trabalhando por mais 5 anos antes de 
decidir efetivamente parar de trabalhar. Esse segurado quer, agora, aproveitar 
esses novos 5 anos de contribuição vertidos após uma primeira aposentadoria. 

 
Atualmente, há pendência de julgamento pelo STF, mas é possível acreditar 
que a decisão seja favorável aos segurados, seguindo a linha de raciocínio do 
STJ. Além disso, se consolidada pelo STF, a desaposentação acompanharia 
a tendência social e de mercado do país, forçando os legisladores a 
regulamentarem a matéria. 

Acréscimo de 25% na aposentadoria dos que dependem da assistência de 
terceiros

O artigo 45 da Lei nº. 8.213/91 prevê o acréscimo de 25% na aposentadoria 
por invalidez para “o segurado que necessitar da assistência permanente de 
outra pessoa”.

Apesar de o INSS entender se tratar de um direito restrito às aposentadorias 
por invalidez, os aposentados vêm buscando o Poder Judiciário visando a 
extensão deste aos demais tipos de aposentadoria.

Com base nos conceitos acima expostos, em decisão recente, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, entendeu pelo acréscimo de 25% ao benefício 
de um aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) que 
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posteriormente à concessão da aposentadoria se tornou inválido, necessitando 
da ajuda permanente de terceiros.

  A difusão deste entendimento do Poder Judiciário é importante aos 
aposentados, vez que doenças crônicas e degenerativas em geral aparecem 
na velhice, o que faz com que os mesmos tenham necessidade de auxílio de 
terceiro. 

Inclusive, tramita no Senado o Projeto de Lei 493/2011, de autoria 
do Senador Paulo Paim (PT/RS), que pretende corrigir a desigualdade já 
relatada, através da garantia do acréscimo de 25% aos demais aposentados que 
vierem a depender de auxílio permanente.

Neste sentido, entendemos não haver diferença entre a concessão do “plus” 
na aposentadoria por invalidez ao segurado, que necessite de assistência 
permanente de outra pessoa com doença preexistente, ou para aquele que 
sofra de doença diagnosticada após a concessão de qualquer outra modalidade 
de aposentadoria do RGPS, desde que esta doença faça com que ele necessite 
da assistência permanente de outra pessoa.

A extinção do fator previdenciário aos educadores com funções de 
magistério e de educação infantil

Educadores podem comemorar! Aos poucos o Brasil, através dos seus 
Tribunais Regionais Federais e Superiores, estão demonstrando uma grande 
evolução quanto ao tratamento dado aos trabalhadores que exercem funções 
de magistério e educação infantil, reconhecendo o direito à exclusão do fator 
previdenciário em suas aposentadorias devido ao desgaste da atividade exercida.

Ressalte-se que a aposentadoria do professor está prevista 
constitucionalmente no artigo 201, §8º, da Constituição Federal, a qual já 
detém tratamento especial, diante da redução de cinco anos no tempo de 
contribuição exigido.

Por isso, o educador que comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério, bem como educação infantil, no ensino 
fundamental e médio, terá uma redução no tempo de contribuição, fazendo 
jus a sua aposentadoria aos 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, ou 25 
(vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, nos moldes da Constituição 
Federal. Frisa-se que os professores de universidades, pós-graduações, 
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mestrados, doutorados, cursinhos, bem como servidores regidos pelo Regime 
Próprio não fazem jus a este benefício.

Cumpre ressaltar que com a alteração da Lei 11.301/06, foram ampliadas 
as funções de magistério, o qual abrange não só os professores, mas também 
incluem os diretores de unidade escolar e as atividades de coordenação e 
assessoramento pedagógico.

Ocorre que, atualmente, a Previdência Social realiza os cálculos da Renda 
Mensal Inicial das aposentadorias por tempo de contribuição com a aplicação 
do fator previdenciário, nos termos do artigo 29, da Lei nº. 8.213/1991 
cumulado com o Decreto nº. 3.048/1999, causando um grande prejuízo 
aos trabalhadores de uma maneira geral. Isso se dá pelo fato de que o Fator 
Previdenciário leva em consideração a idade, tempo de contribuição e 
expectativa de vida.

Porém, há de se destacar que os educadores são submetidos aos agentes 
nocivos “estresse” e “postura desgastante”, sendo que a aplicação do Fator 
Previdenciário revela-se uma penalidade. Isso acaba acarretando ao educador 
continuar a atividade de magistério em condições desgastantes e insalubres 
de trabalho, o que é um retrocesso às proteções constitucionais que visam à 
retirada do professor das salas de aula mais cedo que os demais profissionais.

Nesse sentido os Tribunais Regionais Federais da 3ª e 5ª Regiões têm 
equiparado as aposentadorias dos educadores com a aposentadoria especial, de 
forma que nas duas situações há redução do tempo exigido para a concessão 
da aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Não é diferente 
também esse entendimento junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça.

Portanto, cabe ao educador fazer valer os seus direitos e lutar por uma 
aposentadoria mais justa, pois os entendimentos jurisprudenciais e as 
interpretações das normas constitucionais e previdenciárias, acarretam 
ao segurado professor e educador o direito de revisar seu benefício, com a 
exclusão do fator previdenciário, respeitando o prazo decadencial de 10 anos, 
bem como a prescrição das diferenças atrasadas dos últimos 5 (cinco) anos.

Saque FGTS estende para doenças não previstas em Lei

Uma boa notícia aos sindicalizados do SAAEMG que possuem algum tipo 
de doença e que necessitam realizar saque junto ao FGTS para complementar 
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a renda do seu tratamento. 

Decisão inédita do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento 
ao recurso do Ministério Público Federal, ampliando as hipóteses de 
levantamento do Fundo pelos trabalhadores e por seus dependentes.

 
Para se ter uma ideia foram incluídas nas hipóteses de saque no FGTS 

algumas doenças como a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose, artrite reumatóide severa, hepatite crônica tipo 
C, lupus eritematoso sistêmico, etc.

 
De acordo com a própria relatora do processo “essas patologias se afiguram 

incapacitantes e/ou penosas e são administradas com custos tão elevados 
quanto às demais doenças cuja manutenção se encontra reconhecida pela lei 
como causa autorizadora do levantamento do saldo da conta do FGTS”.

Portanto, você sindicalizado do SAAEMG que se enquadre em algumas 
das doenças acima citadas,  lute e faça valer os seus direitos por uma dignidade 
maior na realização do seu tratamento, sem a necessidade de se valer de 
empréstimos, bem como eventuais surpresas desagradáveis nesse momento 
tão difícil em sua vida.

Acerto de vínculo previdenciário em decorrência de sentença ou acordo 
na Justiça do Trabalho

Uma boa notícia aos sindicalizados do SAAEMG que tiveram sentença 
trabalhista favorável e/ou realizaram acordo na Justiça do Trabalho, pois esses 
podem e devem pleitear o acerto de vínculo no seu extrato previdenciário junto 
ao INSS para ter uma base de cálculo mais vantajosa quando do requerimento 
de algum benefício previdenciário. 

Na sentença trabalhista ou na homologação do acordo o juiz do trabalho 
deve realizar a discriminação da natureza jurídica das parcelas pleiteadas, 
bem como definir a responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da 
contribuição previdenciária. 

Diante da grande atuação dos juízes trabalhistas, em busca do recebimento 
das contribuições previdenciárias, tem feito com que a Justiça do Trabalho, 
nos últimos anos, se transformasse numa verdadeira máquina arrecadadora 
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Entretanto, o INSS, na grande maioria das vezes, insiste em não realizar o 
acerto do vínculo previdenciário nas sentenças e, principalmente, nos casos de 
homologação de acordos na esfera trabalhista, como prova única do tempo de 
serviço para fins de concessão de benefícios, nos termos do Enunciado n. 4, 
do Conselho de Recursos da Previdência Social. Isso tem se tornado grande 
parte em indignação por parte dos magistrados trabalhistas, pois sentem total 
desprezo por parte do INSS as suas decisões. Entretanto, nas vias judiciais, 
a maioria dos Tribunais Regionais Federais reconhecem a possibilidade de 
acerto de vínculo nas sentenças e acordos proferidos na justiça do trabalho.

Para pleitear o acerto junto ao INSS, o trabalhador segurado, após ter seu 
processo finalizado (chama-se de transitado em julgado) deve dirigir-se ao 
INSS e abrir um processo administrativo para ter o que foi ganho na justiça 
averbado. Quem é titular de algum benefício deve requerer uma revisão e 
quem não tem benefício deve requerer uma averbação ou alteração de seus 
dados no INSS.

 
  Em caso de indeferimento pelo INSS do pedido de acerto do vínculo junto 
ao extrato previdenciário, deve-se procurar um profissional qualificado com 
o intuito de partir para as vias judiciais, pois em alguns casos a diferença do 
benefício com o acerto do vínculo, pode chegar até 60% a mais no benefício.

 
Um exemplo prático interessante seria um trabalhador aposentado, que 

recebe cerca de R$750,00 de benefício previdenciário, entretanto possui uma 
sentença trabalhista favorável que aumentou o seu salário através de uma 
equiparação salarial em, pelo menos, R$300,00 durante um período de 18 
meses.

Com o acerto do vínculo em seu extrato previdenciário, bem como 
dependendo das suas outras contribuições a serem consideradas no novo 
cálculo, seu novo benefício pode chegar ao patamar de cerca de R$1.200,00, 
restando uma diferença de R$ 450,00 a maior todos os meses.

Portanto, você sindicalizado do SAAEMG que se enquadre nas situações 
acima, lute e faça valer os seus direitos por um benefício correto ou até mesmo 
uma aposentadoria mais justa.
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Limbo Previdenciário. O que fazer?

Um assunto que vem gerando grande discussão é a situação em que o 
empregado doente é afastado pela previdência social, recebe alta médica da 
perícia, mas ao se apresentar na empresa esta não aceita o seu retorno por 
entender que ele não reúne condições de saúde para retornar, orientando o 
empregado a procurar novamente o INSS.

O empregado fica então em uma situação que a jurisprudência tem 
classificado como limbo previdenciário. Essa situação tem ocorrido com 
grande frequência, colocando muitos trabalhadores com dificuldades para se 
afastar ou retomar a sua atividade profissional.

A grande diferença de focos entre os profissionais é uma das causas do 
problema, pois a perícia do INSS é dirigida por conceito da legislação 
previdenciária, com base em relato do médico assistente e seu exame clínico, 
sem considerar o ambiente de trabalho e a atividade específica. Ele não 
conhece o ambiente e a atividade de trabalho.

Ainda existem várias CIDs (Classificação Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde) para cada enfermidade, que deveriam 
traduzir a graduação de gravidade da patologia. O uso incorreto pode interferir 
nos resultados das perícias.

Existem decisões judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em processos em que o funcionário 
teve negado o benefício do INSS.  A empresa não proporcionou a realocação 
ou não permitiu a volta ao trabalho. Isso tem convergido na responsabilização 
da empresa. Além dos salários e demais verbas, as companhias podem ser 
condenadas inclusive a pagar danos morais.

Isso tem ocorrido principalmente pelo procedimento do INSS de “alta 
programada”, a qual se trata de nova política para reduzir o número de 
beneficiários do auxílio-doença.

O fato é que se o empregado não tiver condições de exercer função alguma 
na empresa, o médico do trabalho deve fornecer carta de encaminhamento 
com atestado de incapacidade para solicitação de novo pedido de benefício 
em outro posto do INSS, preferencialmente de menor movimento, face ao 
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número inferior de concessões benefícios, o que possibilita maior possibilidade 
de êxito.

Portanto, você sindicalizado do SAAEMG que se enquadra nessa situação, 
faça valer os seus direitos. Procure um advogado qualificado para mais 
informações e orientações, pois fato é que as decisões judiciais tem favorecido 
a classe trabalhadora.

Planejamento Previdenciário. Exemplos Práticos

É inegável o momento histórico-demográfico pelo qual o Brasil começa 
a enfrentar. O envelhecimento da população brasileira já é realidade e, 
certamente, desafios estão por vir. As tecnologias contra o envelhecimento, os 
estilos de vida mais saudáveis e o retorno dos idosos ao mercado de trabalho 
têm realçado cada vez mais a importância de se planejar a aposentadoria.

Um exemplo prático bem interessante seria de um segurado homem com 
cerca de 51 anos de idade e 35 anos de contribuição. Pretende se aposentar 
por tempo de contribuição junto ao INSS e, atualmente, possui um salário na 
ativa de cerca de R$2.700,00.

Pela aplicação do fator previdenciário em sua aposentadoria, seu salário de 
benefício reduzirá quase 60% passando para cerca de R$1.600,00.

Porém, caso este trabalhador permanecesse na ativa por mais 10 anos, e 
contribuindo nesse período, a incidência do fator previdenciário seria positiva 
a sua aposentadoria, o que faria com que o seu salário de benefício ficasse num 
valor aproximado de R$3.150,00, acima do que ele ganha atualmente.

Se considerarmos que uma parte da sua renda será paga pelo sistema de 
previdência social, o patrimônio acumulado deverá gerar uma renda para 
completar o restante. Estamos falando de renda líquida, ou seja, aquele valor 
que podemos dispor para pagar as contas.

O que percebemos é que o brasileiro está vivendo cada vez mais. A 
expectativa de vida dos brasileiros nascidos em 2013 é de 74,8 anos. Esse 
mesmo estudo do IBGE divulgado em 2013 indica que o País terá 5 milhões 
de idosos com idade de 90 anos ou mais em 2060, atingindo a expectativa de 
vida média de 81,2 anos (78 anos para homens e 84,4 anos para mulheres).
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Portanto, você sindicalizado do SAAEMG procure um profissional 
qualificado para realização do seu planejamento previdenciário, pois com 
essa perspectiva, torna-se muito importante e os jovens devem começar a se 
preocupar em acumular a poupança necessária para viver com conforto no 
futuro.

Conheça mais sobre a Aposentadoria Especial

Há sempre a discussão sobre quais atividades deveriam se beneficiar do 
regime de aposentadoria especial. Várias são as profissões que de alguma 
forma ou outra se submetem a agentes perigosos ou nocivos à saúde, sejam 
eles físicos, químicos ou biológicos. A exposição deve ser habitual e contínua, 
não sendo preciso que o segurado fique exposto o tempo todo aos chamados 
agentes biológicos, mas sim em período razoável da jornada. 

A vantagem é que esse benefício não tem o desconto do fator previdenciário. 
Além disso, homens e mulheres podem se aposentar com menos tempo.

Diante de questionamentos que recebemos a respeito, elencaremos, 
constantemente, casos em que a Justiça considerou o pedido de aposentadoria 
especial, muitas vezes reconhecido por peritos e assistentes técnicos no 
processo judicial. 

No âmbito da saúde, por exemplo, recentemente foi reconhecido como 
exercício de atividade especial o trabalho como auxiliar em banco de sangue 
em ambiente hospitalar, a partir da comprovação da exposição habitual e 
permanente a agentes biológicos. Outro exemplo é o exercício da função de 
técnico em laboratório químico, técnico em laboratórios de análises e técnico 
de radioatividade, com atividades que envolvem a manipulação de reagentes 
químicos como ácidos, bases e metais.

Já no setor da educação, os tribunais têm equiparado as aposentadorias dos 
educadores com a aposentadoria especial, havendo a redução do tempo exigido 
para a concessão da aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. 
Neste caso, foram ampliadas as funções de magistério, o qual abrange não 
só os professores, mas também incluem os diretores de unidade escolar e as 
atividades de coordenação e assessoramento pedagógico.

O Fundo de Amparo ao Associado SAAEMG, ou simplesmente 
FAA, é uma iniciativa do Sindicato que teve início em 2012 e, 
desde então, segue contribuindo com Auxiliares de Administra-
ção Escolar e seus dependentes em momentos conturbados.

O FAA é composto por dois benefícios: o Complemento Previdenci-
ário e o Auxílio-Funeral. O primeiro benefício complementa em até 
30% o valor recebido a título previdenciário (INSS), por até três 
meses no ano, desde que sua natureza seja exclusivamente o 
auxílio-doença código 31, favorecendo o Auxiliar de Administração 
Escolar que se encontra afastado do serviço e que esteja recebendo 
quantia inferior aquela que receberia no caso de estar trabalhando.

Já o auxílio-funeral é destinado em caso de falecimento do associa-
do do SAAEMG, cabendo ao dependente legal do falecido recorrer 
ao Sindicato, que estabelecerá o pagamento máximo de até quatro 
salários mínimos nacionais vigentes na época do falecimento.

Para mais esclarecimentos, o contato pode ser feito pelo 
faa@saaemg.com.br ou pelo telefone (31) 3057 8212

Fundo de Amparo
ao Associado SAAEMG

Fundo de Amparo ao Associado SAAEMG
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