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Apresentação
Olá, aluno!

Seja bem-vindo ao estudo da Legislação e Normas Técnicas em 
Segurança do Trabalho e Prática Trabalhista.

Você já parou para pensar sobre o número de acidentes ocorridos 
em locais de trabalho, ou doenças ocasionadas por atividades 
laborais ou doenças ocupacionais? É provável que você já tenha 
ouvido falar, conheça alguém, ou até mesmo já tenha sido vítima 
de um acidente ou doença do trabalho. Isso porque esses números, 
infelizmente, são altos.

Todos os dias, no Brasil, são registrados novos casos de 
trabalhadores que se acidentaram. Isto pode acontecer por vários 
motivos: por ato inseguro, quando o trabalhador comete uma ação 
que acaba levando ao acidente; ou quando o trabalhador se acidenta 
por uma má condição ou condição inadequada em seu ambiente 
laboral, como iluminação deficiente, uma máquina sem as devidas 
proteções, entre outros motivos relacionados às condições de 
trabalho. Esses casos registrados são monitorados pela Previdência 
Social e nos dão dados e informações importantes sobre o assunto. 
Além desses, há ainda os casos que não são comunicados à 
Previdência, ou seja, o número é ainda maior e mais assustador do 
que os dados que podemos encontrar.

Todos trabalhamos porque temos objetivos, como sustento 
de nossa família, realizações pessoais ou profissionais, buscamos 
uma melhor qualidade de vida etc., correto? Agora imagine um 
pai de família, por exemplo, ao trabalhar para sustentar sua família, 
sofre, de repente, um acidente no trabalho, precisando ficar dias, 
às vezes meses ou até anos afastado de suas atividades, ou, no 
pior dos casos, não poderá voltar mais a trabalhar. Como fica esse 
trabalhador e sua família? Existem leis ou normas que garantem 
o auxílio para eles? Como deve ser feito o comunicado desse 
acidente à Previdência Social? Pois bem, esse livro nos responderá 
essas e outras perguntas relacionadas.

Num primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a história 
e como evoluiu a Segurança do Trabalho no Brasil. É nessa seção 



que vamos conhecer a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
as famosas Normas Regulamentadoras (NR), a nossa Constituição 
Federal e os preceitos constitucionais de proteção ao trabalhador.

Na sequência, você conhecerá um pouco mais sobre Legislação 
Previdenciária, como ela está presente em nosso dia a dia e como 
ela é importante quando falamos em assegurar nossos direitos 
como cidadãos. Nesse momento, trataremos de assuntos como 
os Preceitos Legais de Proteção ao Trabalhador, noção geral da 
Legislação Previdenciária e a Constituição Federal.

Na nossa terceira unidade de estudo, vamos falar sobre normas 
técnicas e requisitos de proteção do trabalhador, dando a você a 
oportunidade de compreender os mecanismos e os documentos que 
asseguram integridade ao mesmo. Nessa unidade, você conhecerá 
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento que 
informa a ocorrência de acidentes do trabalho, vamos aprender 
o que é Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), 
que traça uma relação de causalidade (nexo) entre a doença e as 
atividades desempenhadas pelo trabalhador, com base em dados 
estatísticos. Outro documento, muito importante na vida do 
trabalhador, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, chamado de 
PPP, que traz toda a vida profissional do trabalhador, fundamental 
para todos os profissionais, especialmente para aqueles que têm 
direito à aposentadoria especial. 

Em nossa última unidade, você conhecerá o Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) e descobrirá que muitos direitos são 
garantidos aos trabalhadores através dela. Vamos conhecer o Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP), fator de multiplicação utilizado pela 
Previdência Social. Esse fator incide sobre o número de acidentes 
registrados por uma empresa, aplicado sobre a alíquota referente 
ao grau de risco da atividade laboral desenvolvida na empresa. E 
encerraremos falando sobre o Seguro de Acidente do Trabalho 
(SAT), uma contribuição paga pelas empresas a fim de ajudar a cobrir 
as despesas da Previdência Social com benefícios pagos devido a 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

Espero que após concluir este estudo você tenha compreendido 
os principais aspectos que envolvem a seguridade do trabalhador 



e os mecanismos que regem as questões legais sobre saúde e 
segurança no ambiente de trabalho.

Bons estudos!





Unidade 1

Objetivos de aprendizagem

Caro aluno, nesta unidade, você terá a oportunidade 
de compreender o surgimento das normativas legais que 
são aplicadas a segurança do trabalho, de observância 
obrigatória pelas empresas públicas ou privadas, e ainda 
pelos órgãos públicos que possuam empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Esta unidade 
fará com que você aprofunde seus conhecimentos sobre 
as Normas Regulamentadoras, as famosas NRs, muito 
conhecidas em nossa área de atuação, pois reúnem condições 
e procedimentos adequados a atividades específicas, visando à 
segurança dos profissionais em diversos setores da economia, 
com diferentes atividades e riscos variados. 

Existem atualmente 36 NRs em vigor pelo Ministério 
do Trabalho que abordam não apenas especificidades de 
cada atividade, como também, programas, planos e laudos 
promovendo e assegurando desta forma integridade à saúde 
do trabalhador.

Vamos conhecer, ainda, a Constituição e Preceitos 
constitucionais de proteção do trabalhador, a fim de ampliar 
seu conhecimento sobre o assunto, que é de grande 
importância, seja você um administrador, empregador ou 
empregado, afinal, todos precisam conhecer muito bem o que 
a Constituição estipula como preceitos que regem as relações 
trabalhistas no Brasil.

Constituição e preceitos 
constitucionais de 
proteção do trabalhador

Renê dos Santos de Carvalho Júnior



Seção 1 | Surgimento e história das legislações aplicadas a 
Segurança do Trabalho 

Em nossa primeira seção, estudaremos o desenvolvimento 
e a necessidade em se criar normativas que assegurassem ao 
trabalhador maiores condições de segurança no seu ambiente de 
trabalho, isso com base nos acidentes que passam a surgir com o 
advento industrialização. Além dos acidentes, a mão de obra pouco 
preparada e, muitas vezes, mal gerida, aliada a ambientes hostis 
fizeram com que doenças pouco difundidas surgissem, sugerindo 
a relação entre uma moléstia e atividade desempenhada. Com base 
nesse cenário, ficou evidente a necessidade de normativas que 
balizassem as empresas, para que as mesmas pudessem assegurar e 
garantir integridade física e psicológica aos trabalhadores, surgindo 
então, as primeiras legislações nesse sentido.

Vamos abordar um pouco sobre as Normas Regulamentadoras – 
NR, que surgem em decorrência do cenário que se desenvolveu ao 
longo do tempo, ampliando uma série de doenças e graves acidentes 
aos trabalhadores e, a partir 1978, por meio das mudanças ocorridas 
na CLT, com a sanção da Lei nº 6.514/1977, é aprovada pelo ministro 
do Trabalho a Portaria MTb nº 3.214 (BRASIL, 1978). Em princípio, 
composta de 28 Normas Regulamentadoras, visando minimizar 
os riscos ocupacionais e ampliar medidas de controle dentro dos 
ambientes de trabalho. Hoje, o Ministério do trabalho aumentou 
o número de NRs para 36, abrangendo diversas atividades que 
apresentavam elevados níveis de prejuízos a empregados, e também 
a empregadores, dentro dos diversos setores da nossa economia.

Seção 2 | Conceitos e Princípios

Encerraremos a unidade falando sobre conceitos e princípios 
trabalhistas, prevista na Constituição brasileira de 1988. Veremos 
um pouco sobre a história e como se consolidaram as normas 
trabalhistas, bem como os Princípios Constitucionais Trabalhistas.

Essa unidade está dividida em algumas seções, vamos 
conhecê-las?



Introdução à unidade
Seja bem-vindo à nossa primeira unidade, na qual você terá a 

oportunidade de entender melhor diferentes ferramentas, cujos 
embasamentos em normas regulamentadoras asseguram ao 
empregado e empregador um ambiente adequado, salubre e com 
condições dignas de trabalho.

Como as empresas devem agir para redução ou eliminação de 
riscos? Como tratar os casos de acidentes? O que a legislação diz 
a respeito? Essas e outras questões serão trabalhadas ao longo 
dessa unidade.

No início da unidade, vamos ver um pouco da história, como 
surgiram as legislações que tratam da segurança e saúde dos 
trabalhadores, como essas leis evoluíram e como chegamos nas 
Normas Regulamentadoras – NR que conhecemos hoje.

As NRs contemplam uma série de requisitos e pré-requisitos que 
auxiliam as empresas na tomada de decisões, seja ela na melhor 
escolha dos equipamentos ou na identificação dos riscos pertinentes 
a cada uma das atividades que são diariamente desempenhadas 
dentro dos setores econômicos.

É fundamental compreender que todo esse advento legal, surgiu 
em vistas às complicações, aos acidentes e às doenças que passaram 
a configurar o cenário brasileiro após a Revolução Industrial. Seria 
desconexo dizer que os acidentes só ocorreram após a mudança 
no cenário produtivo do nosso país. É evidente que, desde que o 
homem execute uma atividade, independentemente de qual seja, 
sempre haverá riscos envolvidos e, com isso, sem nenhuma dúvida, 
os acidentes também acontecia. 

O que torna mais relevante a questão das melhorias no 
trabalho é a mecanização e o aumento de trabalhadores em 
indústrias e muitas vezes ambientes com diversos problemas, o 
que ampliou de modo exponencial a observância em termos de 
prejuízos ao trabalhador.

Cabe uma ressalva, as NRs, cujos objetos circundam a 
proteção ao trabalhador, não são capazes de isentar os riscos. 
Cada atividade descreve um risco diferente e permanente, sendo 



muitas vezes “driblado” por meio de Programas e Planos para 
limitar e evitar que os riscos configurem futuras doenças, acidentes 
e, muitas vezes, evitar que um exímio trabalhador esteja fadado 
a uma aposentadoria especial, em virtude do problema de saúde 
adquirido em decorrência da função desempenhada, ou mesmo 
o próprio óbito, que assombra não somente empregados, como  
também empregadores.

Nesta unidade, vamos falar um pouco sobre Constituição 
Trabalhista e princípios constitucionais que protegem o trabalhador, 
afinal, se pararmos para pensar no número de empresas existentes 
no Brasil, o número de atividades desempenhadas, o número de 
riscos a que os trabalhadores estão expostos todos os dias e o 
número de acidentes de trabalho que ocorrem, vamos perceber 
a importância do assunto. Falaremos sobre conceitos e princípios 
trabalhistas, prevista na Constituição brasileira de 1988. Veremos 
um pouco sobre a história e como se consolidaram as normas 
trabalhistas, bem como os Princípios Constitucionais Trabalhistas.
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Seção 1

Surgimento e história das legislações aplicadas a 
Segurança do Trabalho

1.1 | A segurança no trabalho

Desde que os primórdios, os homens lutam por comida, por 
moradia e por sua sobrevivência. Nos dias atuais, em se tratando 
do século XXI, diversas evoluções foram observadas em relação ao 
alcance dessas necessidades básicas.

Muito se fala sobre a importância do trabalho para a 
“sobrevivência” e, muitas vezes, tendo em vista essa premissa tão 
forte na configuração de nossa sociedade, o trabalhador só pensa 
no trabalho, esquecendo que frequentemente sua sobrevivência 
está em cheque pelo tipo de atividade que será desempenhada ou 
que já desempenhou. 

O conceito de segurança no trabalho surge com o advento 
da tecnologia, com a mão de obra pouco qualificada, com as 
jornadas exaustivas de trabalho e, com a consequência destes e de 
muitos outros fatores na saúde e segurança dessas pessoas após 
a Revolução Industrial. Junto ao exponencial aumento da carga 
de trabalho e do número de empregos, em meados da década de 
1960, surgem os grandes acidentes, as pestes e as diversas doenças 
que vitimaram trabalhadores, famílias e, por vezes, uma sociedade. 
Em decorrência a esse cenário, começaram as preocupações e as 
exigências com a chamada segurança no trabalho. 

Você deve estar se perguntando como e quando começaram 
efetivamente as melhorias nos ambientes em decorrência das 
obrigações legais dos empregadores. Para dirimir a sua dúvida, 
daremos sequência ao nosso assunto, tratando do surgimento das 
leis em segurança do trabalho.

Em todo o mundo, a relação existente entre trabalho x saúde/
doença já era percebida desde a antiguidade quando os escravos 

Introdução à seção
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improvisavam utensílios como panos e membranas de bexiga de 
animais como forma de máscaras para proteger o rosto e as vias 
respiratórias, entretanto, como a mão de obra era basicamente 
escrava, e os mesmo não eram considerados cidadãos, portanto, 
pouco se fazia para evitar os prejuízos à saúde dos mesmos. 

Neste sentido, diversos estudos isolados começam a surgir em 
variados países, buscando encontrar a relação entre as doenças 
e o trabalho, a citar: o médico e filósofo grego Hipócrates (460-
375 a.C.), que em um de seus trabalhos relatou um quadro de 
intoxicação saturnina em um mineiro; George Bauer publicou um 
livro denominado De Re Metallica, no qual apresentava os problemas 
relacionados à extração de minerais, dando ênfase a uma doença 
chamada asma dos mineiros (silicose); o médico Bernardino 
Ramazzini, publicou o De Morbis Artificum Diatriba (Doenças do 
Trabalho), e ficou conhecido como o pai da Medicina Ocupacional.

Em meados do século XVIII, na Europa Ocidental, começa 
a Revolução Industrial, e atrelado a este avanço tecnológico dos 
meios de produção se contrastava com o crescimento das doenças 
e mortes entre os trabalhadores assalariados devido às precárias 
condições de trabalho. Neste momento, começam a surgir os 
movimentos operários e sindicatos para reivindicar as péssimas 
condições de trabalho e ambientes insalubres. Após muitos conflitos 
surgem as leis prevencionistas, inicialmente voltadas à proteção de 
mulheres e crianças.

Na Tabela 1.1, é apresentada as instituições e principais órgãos 
criados para assegurar a saúde e segurança no trabalho. 

Tabela 1.1 | Criação dos principais órgãos voltados a segurança do trabalho

Ano Órgão Atuação

1914

Criação do 
National Institute of 
Occupational Safety 
and Health (NIOSH)

Órgão de pesquisa em 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
Atualmente praticamente todos 
os países utilizam a metodologia 
de avaliação da exposição 
ocupacional estabelecida por 
este órgão.

1919 Criação da OIT Organização Internacional do 
Trabalho
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No Brasil, em 1891, foi publicado o Decreto 1.313 (BRASIL, 1891) 
que tratava da proteção do trabalho de menores. Os trabalhadores 
adultos não eram abrangidos por este decreto. Em 1919, é criada 
o Decreto n° 3724 (BRASIL, 1919), esta foi a primeira lei brasileira 
sobre acidentes de trabalho e tinha como objetivo regulamentar as 
obrigações resultantes dos acidentes no trabalho. Em julho de 1934, 
por meio do Decreto nº 24.637/34 (BRASIL, 1934), são estabelecidos 
novos moldes e obrigações resultantes dos acidentes do trabalho.

Em 1929, após a queda da bolsa de valores de Nova York (1929), 
o Brasil perde parte de seu comércio. Em decorrência deste e de 
outros fatos, na gestão de Getúlio Vargas, algumas atitudes são 
tomadas para regulamentar as vendas de produtos no Brasil para o 
exterior, tomando como base as premissas da OIT – Organização 
Internacional do Trabalho. Cria-se então a legislação trabalhista, 
especificamente no dia 01 de maio de 1939, por meio da publicação 
da Lei nº1.237/39 (BRASIL, 1939).

Ano Órgão Atuação

1938

Criação da American 
Conference of 
Governmental 

Industrial Hygienists 
(ACGIH)

Associação dos Higienistas 
do Governo Americano e 
que desenvolve pesquisas 
sobre os Limites de Exposição 
Ocupacional para os agentes 
físicos, químicos e biológicos e 
Índices Biológicos de Exposição.

1966

Criação da 
FUNDACENTRO
Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo 
de Segurança e 

Medicina do Trabalho, 
voltada para o estudo 

e pesquisa dos 
problemas relativos à 
segurança, higiene e 
medicina do trabalho

Em 1974, passou a ser vinculada 
ao Ministério do Trabalho. Criada 
inicialmente como Fundação 
Centro Nacional de Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho. 
Foi um dos grandes feitos na 
história da segurança do trabalho, 
permitindo, a partir de ações da 
entidade, a melhoria signifi cativa 
e avanços para a segurança do 
trabalho.

Fonte: adaptada de <http://genjuridico.com.br/2016/03/23/historia-da-seguranca-e-saude-no-trabalho-no-brasil-e-
no-mundo/>. Acesso em: 7 maio 2018. 

1.2 | Surgimento do embasamento legal para a 
Segurança no Trabalho no Brasil
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Em 1943, é criada a CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, 
que apresenta um capítulo específico à segurança e medicina 
do trabalho, através do Decreto-Lei 5.452/43 (Brasil, 1943). São 
incluídos programas de atendimento ao trabalhador no intuito de 
atender a demanda de profissionais que já vinham sofrendo com 
doenças do trabalho. Neste momento, o Brasil passa a incentivar a 
mão de obra qualificada.

Em 1944, o Decreto-Lei n° 7036/44 (BRASIL, 1944) promoveu a 
reforma da Lei de acidentes de trabalho, criou a CIPA e foi reformulada 
no intuito de melhorar a aplicabilidade dos dispositivos da CLT, no 
que tange a Segurança e Higiene do Trabalho, além de garantir a 
assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e 
indenizações por danos pessoais por acidentes. Quase 10 anos 
depois, em 1953, o Decreto-Lei n° 34715 (BRASIL, 1953), instituiu a 
SPAT (Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho), realizada, a 
princípio, na quarta semana de novembro de cada ano. Também em 
1953, a Portaria nº 155 regulamenta e organiza as CIPA e estabelece 
normas para seu funcionamento.

Em 1960, tivemos a regulamentação dos EPI por meio da Portaria 
nº 319 de 30/12/1960 e sete anos depois a Lei n° 5316/67 (BRASIL, 
1967) transferia o seguro de acidentes do trabalho do setor privado 
para a esfera específica da Previdência Social. Essa lei é um marco no 
quesito segurança do trabalho, pois ela passa a restringir o conceito 
de doença do trabalho, excluindo as doenças degenerativas e as 
inerentes a grupos etários. Em 1972, a Portaria nº 3.237 determina 
obrigatoriedade do serviço Especializado de Segurança do Trabalho.

A Lei nº 6.195/74 (BRASIL, 1974) foi regulamentada pelo Decreto 
nº 76.022 (BRASIL, 1975), de 24 de julho de 1975, e tratava do regime 
rural de acidentes do trabalho. O trabalhador rural foi integrado ao 
regime de acidentes do trabalho da Previdência Social. A partir desta 
lei, o trabalhador rural passou a ter direito aos seguintes benefícios: 
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão, assistência 
médica e reabilitação.

A Lei nº 6.367/76 (BRASIL, 1976) revogou a Lei nº 5.316/67 
(BRASIL, 1967) e amparou-se na teoria do risco social, dispondo 
sobre o seguro obrigatório de acidentes do trabalho, determinado 
sua realização pelo Instituto de Previdência Social. Essa lei ainda 
determina que ficam sem proteção especial contra acidentes do 
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trabalho o empregado doméstico e os presidiários que exercem 
trabalho não remunerado. 

Primeiramente, a Lei nº 6.514/77 estabeleceu a redação dos art. 
154 a 201 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, relativas à 
segurança e medicina do trabalho.

Conforme, o art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições 
complementares às normas relativas à segurança e medicina 
do trabalho. Assim, em 08 de junho de 1978, o Ministério do 
Trabalho aprovou a Portaria nº 3.214, que regulamentou as normas 
regulamentadoras pertinentes a Segurança e Medicina do Trabalho.

A princípio, as NRs totalizavam 28 e posteriormente foram sendo 
incrementadas novas atividades que mereciam maior atenção, 
passando então ao atual número de 36, conforme Tabela 1.2.

Tabela 1.1 | Criação dos principais órgãos voltados a segurança do trabalho

Norma Regulamentadora Descrição

NR 01 Disposições Gerais

NR 02 Inspeção Prévia

NR 03 Embargo ou Interdição

NR 04
Serviços Especializados em Eng. de 
Segurança e em Medicina do Trabalho

NR 05
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes

NR 06 Equipamentos de Proteção Individual - EPI

NR 07
Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional

NR 08 Edifi cações

NR 09
Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais

NR 10
Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade

NR 11
Transporte, Movimentação, Armazenagem 
e Manuseio de Materiais

NR 12 Máquinas e Equipamentos
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Norma Regulamentadora Descrição

NR 13 Caldeiras e Vasos de Pressão

NR 14 Fornos

NR 15 Atividades e Operações Insalubres

NR 16 Atividades e Operações Perigosas

NR 17 Ergonomia

NR 18
Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção

NR 19 Explosivos

NR 20 Líquidos Combustíveis e Infl amáveis

NR 21 Trabalho a Céu Aberto

NR 22
Segurança e Saúde Ocupacional na 
Mineração

NR 23 Proteção Contra Incêndios

NR 24
Condições Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho

NR 25 Resíduos Industriais

NR 26 Sinalização de Segurança

NR 27
Registro Profi ssional do Técnico de 
Segurança do Trabalho no MTB

NR 28 Fiscalização e Penalidades

NR 29 Segurança e Saúde no Trabalho Portuário

NR 30 Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário

NR 31
Segurança e Saúde no Trabalho na 
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração 
Florestal e Aquicultura

NR 32
Segurança e Saúde no Trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde

NR 33
Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços 
Confi nados

NR 34
Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção e Reparação 
Naval

NR 35 Trabalho em Altura

NR 36
Segurança e Saúde no Trabalho em 
Empresas de Abate e Processamento de 
Carnes e Derivados

Fonte: elaborada pelo autor.
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Por fim, tivemos como marco a Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991), a 
qual estabeleceu, em seu art. 121, o pagamento pela Previdência 
Social das prestações por acidente do trabalho, mas não exclui a 
responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Desse modo, 
fica então compreendido o acidente do trabalho, as doenças 
ocupacionais e do trabalho.

As NRs, sem dúvida, promoveram um aumento imensurável 
nos quesitos de segurança no trabalho, trazendo à tona diversas 
atividades de riscos, e a maneira adequada para gerenciá-los. 
Entretanto, ainda existe muita resistência por parte das empresas 
para colocar todas as normas em prática. A seguir, trataremos das 
principais atividades e normas regulamentadoras vinculadas a estas.

Para saber mais

Conforme você observou, a trajetória das leis que regulamentam a 
segurança no trabalho no Brasil é relativamente nova, principalmente 
quando comparadas a outros países. Para conhecer mais sobre a 
Evolução histórica da legislação acidentária no Brasil acesse o link:

<http://www.revistapersona.com.ar/Persona10/10Prates.htm>. 
Acesso em: 21 fev. 2018.

Questão para reflexão

Conhecendo a evolução das normas trabalhistas, podemos dizer 
que o Brasil alcançou um patamar de saúde e segurança do trabalho, 
compatível a outros países?

1.3 | A Hierarquia das Leis 

Ao falarmos sobre as NRs, é importante saber que elas não são 
as principais e/ou únicas normas a serem entendidas e seguidas. Há 
uma hierarquia no que diz respeito às leis e normas que regem a 
segurança no trabalho. 
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Conforme a Figura 1.1, portanto, o que prevalece é a Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), que é o estatuto legal que delimita e orienta 
todos os ramos do Direito, no Brasil, invalidando qualquer aspecto 
de outras ordens que não estejam em harmonia com ela.

Abaixo da Constituição Federal, vem a Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT e as chamadas Leis Ordinárias. A CLT tem por 
objetivo regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho. 
Já as Leis Ordinárias são as chamadas de leis típicas, formuladas 
pelo Congresso Nacional (a nível federal), Assembleia Legislativa (a 
nível Estadual) ou pela Câmara dos Vereadores (a nível municipal). 

Figura 1.1 | Hierarquia das  Leis

Fonte: <http://sosindustria.blogspot.com.br/2015/11/sobre-hierarquia-das-leis-no-ambiente.html>. Acesso 
em: 7 maio 2018.

A fim de garantir o entendimento completo sobre as NRs, 
é necessário compreender a hierarquia das leis. No Brasil, essa 
classificação pode parecer complexa, porém, no que diz respeito 
a legislação de segurança na indústria, podemos representar essa 
divisão hierárquica através da Figura 1.1. 

Consolidação 
das Leis do 
Trabalho

Constituição
Federal

Leis
ordinárias

Portarias
NR

ABNT
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Abaixo dessas se encontram as Portarias, ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e as Normas Regulamentadoras.

Atividades de aprendizagem

1. No ano de 1991, houve um marco muito importante para a consolidação 
da segurança do trabalhador, foi esse marco:

a) Criação das Normas Regulamentadoras (NR).
b) Criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
c) Instituição da CLT (consolidação das Leis do Trabalho).
d) Inclusão de novas Normas Regulamentadoras, totalizando 36 normas.
e) Reconhecimento da NR 36.

2. A , a qual estabeleceu, em seu art. 121, o pagamento, 
pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho, mas não 
exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem.

Qual a alternativa completa corretamente a lacuna?

a) Instituição da CLT (consolidação das Leis do Trabalho).
b) Instituição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 
c) Criação das Normas Regulamentadoras.
d) Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991).
e) Criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
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Seção 2

Conceitos e princípios

2.1 | A consolidação das normas trabalhistas 
no Brasil

Nesta seção, vamos tratar sobre os conceitos e princípios 
constitucionais trabalhistas, com um histórico sobre a consolidação 
das normas trabalhistas no Brasil. Vamos conhecer o Princípio 
da proteção; Princípio da primazia da realidade; Princípio da 
continuidade; Princípio da inalterabilidade contratual lesiva; Princípio 
da intangibilidade salarial e Princípio da irrenunciabilidade de direitos.

Precisamos entender que os direitos trabalhistas estão dentro 
de um grupo maior, denominado direitos fundamentais, sendo que 
a grande maioria se encontra prevista no art. 7º (artigo sétimo) da 
Constituição Federal Brasileira.

A história do surgimento de normas trabalhistas no Brasil tem seu 
primeiro marco no ano de 1888, com a extinção da escravatura. A 
partir daí passa a se estabelecer a relação de emprego. O período 
compreendido entre os anos de 1888 e 1930 se descreve pelo 
surgimento de legislação não sistemática, que começa a reger as 
relações de trabalho.

Em 1º de Fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte 
começava seus trabalhos, com a atenção de todo país.

Para melhor compreensão da Constituição de 1988, vamos 
refletir sobre o momento singular que o país atravessava. 

Introdução à seção

Com efeito, foi ela (a Constituinte de 1987) a primeira 
constituinte brasileira que não se originou de uma 
ruptura anterior das instituições; esta portanto a primeira 
constatação que a mais superficial análise histórica de 
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Paralelamente ao mundo trabalhista, a Constituição de 1988 
estabelece a maior e mais significativa série de direitos que o Brasil já 
teve, consagrando grande número de direitos individuais, ampliando 
garantias previamente existentes e criando outras, no panorama jurídico.

As normas trabalhistas passam a integrar os fundamentos da 
república brasileira ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da 
pessoa humana e da livre iniciativa. As normas referentes a proteção 
do trabalhador estão no Capítulo II do Título II da Constituição de 
1988, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. No mesmo 
Capítulo estão, também, as normas referentes à representação 
sindical, à negociação coletiva e ao direito de greve. Os artigos 6º 
ao 11° trazem os principais preceitos relativos à matéria trabalhista.

É importante salientar que os direitos ali inscritos são o patamar 
mínimo admitido nas relações de trabalho no Brasil, conforme 
determinação contida no art. 7º (artigo sétimo), sendo assim, 
a legislação infraconstitucional (norma, preceito, regramento, 
regulamento e lei que estão hierarquicamente abaixo da Constituição 
Federal) somente pode incrementar o que ali está assegurado, não 
pode suprimi-los.

nosso passado prontamente descobre. Mas é constatação, 
sem dúvida, apenas aparente, porquanto, se a Carta Magna 
não foi precedida de um ato de independência, como a 
Carta Política do Império, de 1824, ou da queda de um 
império, como a de 1891, ou do fim de uma república 
oligárquica – a chamada Pátria Velha carcomida, posta 
abaixo pelas armas liberais da revolução de 1930 – como 
a Constituição de 1934, ou pela ruína de uma ditadura e 
dissolução do Estado Novo, como a de 1946, ou até mesmo 
de um golpe de Estado que aniquilou com um violento ato 
institucional uma republica legítima, qual o fez a de 1967, 
nem por isso a ruptura deixa de ser a nota precedente do 
quadro constituinte instalado em 1987, visto que ela se 
operou na alma da Nação, profundamente rebelada contra 
o mais longo eclipse das liberdades públicas: aquela noite 
de 20 anos sem Parlamento livre e soberano, debaixo da 
tutela e violência dos atos institucionais, indubitavelmente 
um sistema de exceção, autoritarismo e ditadura cuja 
remoção a Constituinte se propunha a fazê-lo, como em 
rigor o fez, promulgando a Constituição ora vigente. 
(BONAVIDES, 2004, p. 455)
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2.2 | Princípios Constitucionais Trabalhistas

Primeiramente, antes de entrar na análise dos princípios 
trabalhistas, vamos conceituar a palavra princípio. Veja o que diz a 
autora Vólia Bomfim Cassar:

Quando se fala em princípios, temos noção de algo fundamental, 
que serve como base para algo, uma razão que traz fundamentação. 
É assim com os princípios jurídicos, são oriundos de padrões e valores 
sociais, culturais, econômicos, políticos e éticos de uma sociedade.

Os princípios constitucionais trabalhistas estão voltados para 
o trabalhador, não apenas como indivíduo, mas também como 
integrante de uma coletividade social e econômica específica.

Princípio é a postura mental que leva o intérprete a se 
posicionar desta ou daquela maneira. Serve de diretriz, de 
arcabouço, de orientação para que a interpretação seja feita 
de uma certa maneira e, por isso, tem função interpretativa. 
(BOMFIM, 2013, p. 153)

Para saber mais

Esses princípios jurídicos têm três funções: informativa, interpretativa 
e normativa. Vamos conhecê-las?

Função informativa: destina-se ao legislador, alinhando as atividades 
legislativas com os valores e princípios sociais, éticos, econômicos e 
políticos da ordenam jurídica. 

Função interpretativa: está relacionada com quem aplica o direito, 
referindo-se à interpretação das normas que compõem a ordem jurídica. 

Função normativa: como a anterior, também se relaciona com 
quem aplica o direito, essa função constata que os princípios podem 
aplicados de forma direta ou indireta. Direta seria quando se aplica 
o princípio, como no caso do princípio In dubio pro misero, que, na 
dúvida, a ordem decisão favorece o trabalhador. Já indiretamente é 
quando se aplica um princípio num sistema de hipóteses.
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2.2.1 | Princípio da Proteção

Os princípios são divididos em: Princípio da proteção; Princípio 
da primazia da realidade; Princípio da continuidade; Princípio da 
inalterabilidade contratual lesiva; Princípio da intangibilidade salarial e 
Princípio da irrenunciabilidade de direitos.

Este princípio garante a proteção da parte com menor recursos da 
relação de trabalho, ou seja, o trabalhador. Para isso, ela se subdivide 
em três subprincípios: norma mais favorável, condição mais benéfica 
e In dubio pro misero.

Os princípios constitucionais do Direito do Trabalho estão 
voltados para o trabalhador enquanto indivíduo e enquanto 
parte integrante de uma coletividade social e econômica 
específica. Estes princípios que delimitam o Direito do 
Trabalho se fundamentam numa série de pressupostos 
abstratos de caráter jurídico que conferem validade e 
eficácia jurídica às normas legais dessa disciplina jurídica, 
quer a nível constitucional, quer a nível infraconstitucional, 
pressupostos abstratos esses alicerçados num conjunto 
integrado de valores de cunho político e social aceitos 
pela Sociedade Brasileira. (FELIPE, 2014, [s.d.])

Questão para reflexão

No que diz respeito aos Princípios Constitucionais Trabalhistas, 
podemos afirmar que possuem três funções. Quais são elas e o que 
cada uma significa?

Para saber mais

O Princípio da Proteção é composto de três tópicos ou subprincípios. 
São eles: 

Norma mais favorável: significa que sempre que houver uma norma 
que favoreça o empregado, essa será aplicada, mesma que se tenha 
uma norma específica ao assunto.
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Condição mais benéfica: garante ao empregado que, se houver 
alguma mudança pela empresa, essa só valerá para os trabalhadores 
contratados após essa mudança, e ainda, se houver dois regulamentos 
distintos dentro da empresa, o trabalhador pode escolher o que for 
mais benéfico a ele.

In dubio pro misero: significa que sempre que houver dúvida na 
decisão ou interpretação de uma norma, deve-se pender para o lado 
de menor recurso.

2.2.2 | Princípio da Primazia da Realidade

2.2.3 | Princípio da Continuidade 

2.2.4 | Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva

Esse princípio traz que os fatos devem prevalecer sobre os ajustes 
formais, em outras palavras, pode-se dizer que esse princípio está 
embasado na afirmação: a realidade vale mais do que os documentos.

Para exemplificar: é comum professores trabalharem com 
contrato por horas. Digamos que consta no contrato que o professor 
ministra 10 horas/aula por semana, mas, de fato, ministrava 20 
horas/aula por semana. Em uma possível disputa na Justiça do 
Trabalho, com o auxílio de testemunhas e outros tipos de prova, 
o que valerá são os acontecimentos reais, no caso, o fato de ele 
realizar 20 horas/aula. 

Esse princípio está associado ao fato de que todo contrato de 
trabalho deve ter prazo indeterminado, ou seja, ele só cessa quando 
existe um motivo expresso em lei para que isso ocorra.

Existem, porém, alguns casos excepcionais de contratos por 
prazo determinado, como o período de experiência, que não deve 
exceder 90 dias. Nesse caso, o empregador deve fazer novo contrato 
de trabalho, após o término desse período.

Esse princípio diz, basicamente, que não podem ser realizadas 
alterações contratuais que resultem em prejuízo do trabalhador, 
como rebaixamento de cargos ou salários.
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2.2.6 | Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos

2.2.5 | Princípio da Intangibilidade Salarial

Em nossa primeira unidade, tivemos início falando sobre a 
evolução história da Segurança do Trabalho no Brasil, passando por 
vários momentos históricos até chegar na condição atual.

Esse princípio diz que é vetado ao trabalhador renunciar seus 
direitos dispostos em lei. Por exemplo, o trabalhador não pode abrir 
mão de seu FGTS ou de suas férias.

Esse princípio visa proteger o objetivo maior da prática laboral, 
o salário. Outros dispositivos reforçam esse princípio, como a CLT, 
no artigo 468, que veta qualquer mudança que não seja benéfica 
ao trabalhador.

Atividades de aprendizagem

1. Qual o princípio que garante a proteção da parte hipossuficiente da 
relação de trabalho?

a) Princípio da Continuidade.
b) Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos.
c) Princípio da Proteção.
d) Princípio da Intangibilidade Salarial.
e) Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva.

2. Esse princípio diz, basicamente, que não podem ser realizadas alterações 
contratuais que resultem em prejuízo do trabalhador, como rebaixamento 
de cargos ou salários. De qual princípio estamos falando?

a) Princípio da Continuidade.
b) Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos.
c) Princípio da Proteção.
d) Princípio da Intangibilidade Salarial.
e) Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva.

Fique ligado
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Conversamos um pouco sobre as Normas Regulamentadoras, 
ferramenta muito importante para o profissional da área da Segurança 
do Trabalho, mas sem esquecer que essas normas precisam estar de 
acordo com doutrinas que estão acima dela e também precisam ser 
conhecidas e estudadas. 

Conhecemos um pouco sobre o histórico da consolidação das 
normas trabalhistas no Brasil, falando de conceitos e princípios. Dentro 
desse tema conhecemos os princípios que a constituição trabalhista 
traz, sendo eles o Princípio da proteção; Princípio da primazia da 
realidade; Princípio da continuidade; Princípio da inalterabilidade 
contratual lesiva; Princípio da intangibilidade salarial e Princípio da 
irrenunciabilidade de direitos.

Caro aluno, chegamos ao fim de nossa primeira unidade, na 
qual falamos sobre a história da Segurança do Trabalho no Brasil, 
Normas Regulamentadoras, Constituição e Preceitos constitucionais 
de proteção do trabalhador. Conhecemos alguns princípios, direitos, 
métodos e documentos utilizados para assegurar os direitos do 
trabalhador e o funcionamento do sistema constitucional do trabalho.

Espero que você tenha absorvido ao máximo o conteúdo e que 
possa, com o conhecimento que adquiriu, abrir os horizontes e buscar 
se aprofundar ainda mais sobre o tema, que é muito importante e 
muito rico, por meio de pesquisas, conversas com seus colegas e se 
mantendo informado sobre mudanças e atualidades sobre o tema, 
afinal, o conhecimento é sempre bem-vindo.

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade

1. No ano de 1914, houve a criação do National Institute of 
Occupational Safety and Health (NIOSH). Assinale a alternativa que 
descreve essa organização.

a) Associação dos Higienistas do Governo Americano.
b) Órgão de pesquisa em Segurança e Saúde no Trabalho.
c) Instituição internacional que regula o exercício da função do SESMT.
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4. Como estudamos, os princípios jurídicos possuem três funções, são 
elas: informativa, interpretativa e normativa.

Assinale a alternativa que corresponde a descrição da Função Informativa.

a) Relaciona-se com quem aplica o direito, essa função constata que os 
princípios podem aplicados de forma direta ou indireta.
b) Aplica-se o princípio, como no caso do princípio In dubio pro misero, 
que, na dúvida, a ordem decisão favorece o trabalhador.
c) Destina-se ao legislador, alinhando as atividades legislativas com os valores 
e princípios sociais, éticos, econômicos e políticos da ordenam jurídica.
d) Significa que sempre que houver dúvida na decisão ou interpretação de 
uma norma, se deve pender para o lado de menor recurso.
e) Está relacionada com quem aplica o direito, referindo-se à interpretação 
das normas que compõem a ordem jurídica.

d) Órgão que regulamenta a segurança em trabalhos com altura acima de 
2 metros. 
e) Órgão que regulamenta a segurança em instalações e serviços  
em eletricidade.

2. Em 1943, é criada a , que apresenta um capítulo 
específico à segurança e medicina do trabalho, através do Decreto-Lei nº 
5.452/43 (Brasil, 1943).

Qual alternativa completa a lacuna?

a) Organização Internacional do Trabalho.
b) Norma Regulamentadora.
c) American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
d) FUNDACENTRO.
e) CLT- Consolidação das Leis do Trabalho.

3. Segundo estudado nessa unidade, qual é a ordem que está acima de 
qualquer outra no Brasil?

a) Constituição Federal.
b) Normas Regulamentadoras.
c) CLT.

d) Ministério do Trabalho.
e) Portarias.
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5. Entre os Princípios Constitucionais Trabalhistas está o Princípio da 
Proteção. Este princípio garante a proteção da parte com menor recursos 
da relação de trabalho, ou seja, o trabalhador. Para isso, ela se subdivide 
em três subprincípios: norma mais favorável, condição mais benéfica e In 
dubio pro misero. Sobre os três subprincípios citados, veja as afirmações 
a seguir.
I.  Norma mais favorável: neste subprincípio fica garantido que, 
independentemente de lei específica, será sempre aplicada a norma mais 
favorável ao empregado. 
II.  Condição mais benéfica: de acordo com a Súmula 51 do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), havendo mudanças em cláusulas regulares por 
parte da empresa, as mesmas só passarão a valer para empregados que 
forem admitidos após essas mudanças. Diz ainda que, havendo dois 
regulamentos dentro da mesma empresa, fica a cargo do trabalhador 
escolher em qual irá se encaixar.
III.  In dubio pro misero: quando houver dúvida em relação à interpretação 
de uma norma ou quanto à validade de uma decisão, deve-se sempre 
pender para o lado hipossuficiente, ou seja, de menor recursos.

Com base nas afirmações, responda.

d) Apenas a I é verdadeira.
e) I e III são verdadeiras.
f) Apenas a alternativa II é correta.
g) I, II e III estão corretas.
h) II e III estão corretas.
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Unidade 2

Objetivos de aprendizagem

Nessa unidade, vamos entender como a legislação está 
presente em nosso dia a dia e como ela é importante para 
resguardar os direitos de cada cidadão. Com essa unidade você 
terá uma visão ampla dos principais aspectos da Legislação 
Previdenciária a partir das seções seguintes, vamos conferir? 

Legislação previdenciária

Renê dos Santos de Carvalho Júnior

Seção 1 | Preceitos Constitucionais de Proteção do Trabalhador

Em nossa primeira seção, serão introduzidos conceitos e 
princípios que regem todo o sistema jurídico brasileiro de proteção 
dos trabalhadores. Sendo que a maioria deles está baseado na 
Constituição Federal Brasileira.

Seção 2 | Noções sobre Legislação Previdenciária.

Nesta seção, vamos estudar as três principais vertentes da 
Previdência Social e as leis que são aplicadas e decorrem de cada 
uma delas. 

Seção 3 | Constituição Federal.

Na terceira seção, vamos estudar o porquê da Constituição 
Federal de 1988 ter sido escrita, seus principais aspectos e os 
principais direitos garantidos aos trabalhadores.

Seção 4 | Legislação Previdenciária.

Em nossa última seção, vamos estudar as principais leis 
previdenciárias e o que elas garantem, sejam para os trabalhadores 
ou para aquelas pessoas consideradas hipossuficientes





Introdução à unidade
Caro aluno, nesta unidade, vamos falar um pouco sobre todos 

os aspectos que regem a Legislação Previdenciária, desde seu ponta 
pé inicial, com a Constituição Federal Brasileira ao garantir direitos 
aos trabalhadores ou aqueles que se encontram em condições 
de vulnerabilidade, para que esses direitos garantidos no papel se 
concretizem no dia a dia do trabalhador.

Estudaremos a Constituição Federal, como ela foi construída e 
o que os constituintes elegeram como as principais garantias aos 
cidadãos. E, por fim, vamos estudar propriamente a Legislação 
Previdenciária, quais as leis que são mais importantes e o que elas 
asseguram a todos aqueles que estão sujeitas a elas.

Esperamos que ao estudar essa unidade, você adquira um 
conhecimento amplo a respeito de garantias e direitos previsto na 
legislação, que o faça refletir o quanto nós somos participantes 
da construção de um país e que merece avançar ainda mais 
resguardando esses direitos e garantias para um futuro melhor, com 
mais justiça e igualdade social.
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Seção 1

Preceitos Constitucionais de Proteção  
do Trabalhador

1.1 | O trabalho como princípio fundamental

Caro aluno, para que seja possível compreender efetivamente a 
proteção do trabalhador, é necessário estudarmos as normas que a 
Constituição da República de 1988 estabeleceu como primordiais 
para relação de empregador e empregado.

Sem essas normas, essas relações seriam baseadas apenas no 
acordo e vontade das partes – o que na maioria das vezes não é 
vantajoso – uma vez que uma destas partes levaria vantagem em 
detrimento da outra. Portanto, os preceitos constitucionais norteiam 
as condutas nas relações entre empregador e empregado.

A partir da Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 1988, o trabalho passa a integrar os princípios 
fundamentais da república brasileira. O trabalho é igualado à 
soberania, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, à iniciativa 
livre e ao pluralismo político. 

Esses fundamentos podem ser encontrados logo no início do 
texto constitucional, no artigo 1º, o que demonstra a importância que 
o constituinte deu aos valores sociais do trabalho, equiparando-o a 
dignidade da pessoa humana. 

Diante disso, é de grande importância estudarmos em que a 
Constituição de 1988 se baseou para proteger o trabalhador.

Introdução à seção

Questão para reflexão

Analisando o Tópico 1.1, por que você acredita que o constituinte 
tenha colocado no mesmo rol de princípios fundamentais do Estado 
os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana?
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1.2 | Dos direitos dos trabalhadores garantidos 
pela Constituição

 A partir do Capítulo II da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
o constituinte elenca os direitos sociais e o trabalho é um desses 
direitos (artigo 6º da Constituição Federal - BRASIL, 1988). 

No artigo 7º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), são 
apresentados os direitos básicos dos trabalhadores, além de outros 
direitos que visam a melhoria de sua condição social. Ao todo são 
34 direitos apresentados através de incisos – o que seria muito 
extenso elencar um a um aqui – mas vale a pena apresentarmos 
alguns direitos que representam proteção para seu conhecimento 
e estudo, a saber:

• Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.

• Fundo de garantia do tempo de serviço,

• Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria.

• Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal.

• Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias.

• Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

• Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança.

• Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, na forma da lei.

• Aposentadoria.

Estes são apenas alguns dos direitos garantidos pela Constituição 
e que trazem segurança ao trabalhador. É importante salientar 
que a Consolidações das Leis do Trabalho disciplina de maneira 
mais específica as relações de trabalho e emprego e direitos  
dos trabalhadores.
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Para saber mais

A Emenda Constitucional nº 72/2013 (BRASIL, 2013) alterou a 
redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para 
estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores 
domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.

Antes dessa emenda, os domésticos tinham somente os direitos a 
salário família, irredutibilidade de salário, décimo terceiro salário, 
repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais como pelo 
menos 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, licença gestante, 
licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria e integração à 
previdência social. Com a vigência da emenda, os trabalhadores 
domésticos foram equiparados aos trabalhadores urbanos e rurai.

1.3 | Demais direitos

A Constituição ainda prevê, do artigo 8º ao 11º (BRASIL, 1988), 
direito aos trabalhadores de associar-se profissionalmente e 
sindicalmente, o direito a greve, foi assegurada participação dos 
trabalhadores em colegiados dos órgãos públicos em que os seus 
interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 
e deliberação e também a eleição de um representante dos 
empregados nas empresas que possuem mais de 200 funcionários 
para promover entendimento direto com o empregador.

Diante disso, verifica-se que a Constituição Federal de 1988 
resguardou os trabalhadores e lhes garantiu inúmeros direitos 
para que não houvessem/fossem minimizadas as arbitrariedades 
dos empregadores.

Atividades de aprendizagem

1. Em quais artigos da Constituição Federal, respectivamente, podem ser 
encontrados os princípios fundamentais, os direitos sociais e os direitos 
dos trabalhadores?

a) Artigos 7º, 1º e 6º, CF.
b) Artigos 1º, 7º e 6º, CF.
c) Artigos 7º, 6º e 1º, CF.

d) Artigos 1º, 5º e 7º, CF.
e) Artigos 1º, 6º e 7º, CF.
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2. Quantos direitos – através de incisos – são assegurados no artigo 6 da 
Constituição Federal? 

a) 24.
b) 33.
c) 34.
d) 32.
e) 35.
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Seção 2

Noções sobre Legislação Previdenciária

2.1 | Da Seguridade Social

Nessa seção, você vai estudar e entender como é dividida a 
legislação previdenciária e como a Constituição Federal de 1988 
garantiu a proteção universal, o bem-estar social e tentou, por meio 
da legislação, diminuir as desigualdades entre os brasileiros.  

Como veremos posteriormente, este é um capítulo da 
Constituição Federal que garante assegurar três aspectos aos 
cidadãos brasileiros: saúde, previdência e assistência social. Para 
entendermos melhor, segue artigo da Constituição Federal:

Portanto, podemos dizer que Seguridade Social é o gênero e a 
saúde, previdência e assistência social é espécie, como pode ser 
verificado no organograma abaixo:

Introdução à seção

Art. 194 (BRASIL, 1988) - A seguridade social compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Seguridade Social

Previdência 
Social 

Assistência  
SocialSaúde

Figura 2.1 | Organograma da Seguridade Social

Fonte: elaborada pelo autor.
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2.2 | Da Saúde

O artigo 194 ainda garante que o Poder Público, por meio destas 
três vertentes, tem o objetivo, principalmente, de universalidade da 
cobertura e atendimento e irredutibilidade do valor dos benefícios. 
Desse modo, a Constituição Federal garantiu proteção ampla aos 
cidadãos brasileiros. 

Esse aspecto da Seguridade Social está previsto entre os artigos 
196 a 200 da Constituição Federal. Vale lermos o artigo 196 da 
Constituição, a saber:

Portanto, o acesso à saúde é independente de pagamento e é 
irrestrito aos cidadãos brasileiros. 

As leis mais importantes que tratam desse aspecto da Seguridade 
Social são: a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 (BRASIL, 1990b), que fundou o Sistema Único de Saúde, e a 
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990c), que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências de recursos financeiros na 
área da saúde.

Art. 196 (BRASIL, 1988) - A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para saber mais

Antes da Constituição Federal de 1988, o acesso a saúde era 
basicamente oferecido a quem contribuía para previdência social, 
para prevenção de doenças (por exemplo, vacinação), e à assistência 
médico-hospitalar para poucas doenças. Com o advento da 
Constituição, ficou estabelecido que saúde era direito de todos e 
dever do Estado. 

Se quiser mais informações, acesse o link, disponível em: <https://
sistemaunicodesaude.weebly.com/histoacuteria.html>. Acesso em: 
15 jan. 2018.
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Questão para reflexão

Analisando o Tópico 3.2, por que apenas a partir da Constituição 
Federal de 1988 foi assegurado acesso irrestrito a saúde  pelo Estado?

2.3 | Da Previdência Social

A Previdência Social está prevista no artigo 201 e 202 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). É importante transcrever o 
artigo 201 para melhor compreensão do tópico, a saber:

Veja que para ter acesso à Previdência Social, é necessário 
contribuir (caráter contributivo) e quem exerce atividade remunerada 
deve arcar com os pagamentos de contribuições (filiação obrigatória) 
para que posteriormente seja possível requerer benefício junto ao 
órgão que representa essa espécie da Seguridade Social, o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS).

As leis mais importantes referentes à Previdência Social são: Lei 
de Custeio - Lei 8212/1991 (BRASIL, 1991a), Lei de Benefícios - Lei 
8213/1991 (BRASIL, 1991b) e o Decreto 3048/1999 (BRASIL, 1999) 
que regulamenta a Previdência Social – estas leis serão estudadas 
mais a fundo nas próximas seções. 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
I- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 
idade avançada; 
II- proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III- proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário; 
IV- salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 
dos segurados de baixa renda; 
V- pensão por morte do segurado, homem ou mulher, 
ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o 
disposto no § 2º. 
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2.4 | Da Assistência Social

O artigo 203 e 204 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) tratam 
dessa espécie da Seguridade Social, a saber:

Portanto, para ter acesso a Assistência Social, não é necessário 
contribuir (muito diferente da Previdência Social que tem caráter 
contributivo), basta comprovar a necessidade de assistência.

Esse aspecto da Seguridade Social é para pessoas hipossuficientes 
e tem o foco na dignidade da pessoa humana.

Um dos aspectos mais importantes da Assistência Social é 
a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que não tem condições de promover sua 
própria subsistência, essa benesse está prevista no artigo 20 da Lei 
8742/1993 (BRASIL, 1993) que trata da organização da Assistência 
Social e é um benefício chamado: Benefício de Prestação 
Continuada pago pela Previdência Social.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos:
I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Para saber mais

O Benefício de Prestação Continuada (também conhecido 
popularmente como LOAS) é pago aos idosos acima de 65 anos ou 
deficiente (independentemente da idade) que comprovem renda 
mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Para 
mais informações, acesse o link disponível em: <https://www.inss.
gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-
com-deficiencia-bpc>. Acesso em: 15 jan. 2018.



U2 - Legislação previdenciária44

Atividades de aprendizagem

1. Qual benefício é de caráter assistencial, mas é pago pela Previdência Social?

a) Auxílio-Reclusão.
b) Auxílio-doença.
c) Pensão por Morte.
d) Benefício de Prestação Continuada.
e) Salário Família.

2. Segundo o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social assegura 
quais direitos? 
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Seção 3

Constituição Federal

3.1 | Breve histórico

Você já ouviu falar da Constituição Federal? Pois bem, é ela 
que norteia todas demais normas do direito brasileiro. É dela que 
emanam os princípios e garantias fundamentais que todos os 
brasileiros podem suscitar. Ela é a coluna vertebral do ordenamento 
jurídico brasileiro.

Para que seja possível entendermos sua aplicação, é necessário, 
antes, entender o histórico e a situação política em que o país 
passava antes e à época de sua elaboração. 

A luta pelo Estado Democrático de Direito e por leis democráticas 
surgiu a partir do golpe de 1964 e após Ato Institucional nº 5, de 13 
de dezembro de 1968, que foi o instrumento mais autoritário que a 
história política do país já teve. Os brasileiros tomaram as ruas nos 
comícios em prol da eleição do Presidente da República, tentando 
reivindicar um Estado justo, igualitário e que o poder emanasse do 
povo – o povo clamava por uma nova ordem constitucional.

Lançaram a candidatura de Tancredo Neves, então Governador 
de Minas Gerais, à Presidência da República com intuito de iniciar 
um novo período na história do país e que ele próprio denominava 
a Nova República.

Tancredo Neves faleceu antes mesmo de assumir a presidência, 
mas quem assumiu foi o Vice-Presidente, José Sarney, que deu 
sequência às promessas de Tancredo Neves, enviando ao Congresso 
Nacional proposta de emenda constitucional convocando a 
Assembleia Nacional Constituinte, proposta que foi aprovada como 
Emenda Constitucional nº 26, de 27.11.1985.

Introdução à seção
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Após muito debate, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada 
a Constituição da República Federativa do Brasil, resultado de forte 
participação popular abrindo caminho para a construção de Estado 
Democrático de Direito e para uma sociedade livre, justa e solidária. 

A Constituição Federal é a lei fundamental e suprema do país 
e pode ser chamada de Carta Constitucional. É nela que estão 
garantidos direitos, garantias fundamentais que norteiam o país. Ela 
assegura aos brasileiros direitos sociais essenciais ao exercício da 
cidadania e estabelece mecanismos para garantir o cumprimento 
de tais direitos. 

Ela é considerada o auge do processo de redemocratização 
brasileiro. É a sétima carta da história da República. Com a 
promulgação da Constituição de 1988, houve o marco da 
consolidação da democracia após os anos da ditadura militar 
(conforme vimos no tópico anterior). 

Na Constituição, foram aprovados direitos e garantias para a 
classe trabalhadora, como, por exemplo, a licença maternidade, a 
licença paternidade e a redução da jornada de trabalho de quarenta 
e oito horas semanais para quarenta e quatro horas. 

Além do direito ao trabalho, a Costituição estabelece como 
direitos sociais a saúde, educação, proteção à maternidade, à 
infância e assistência aos desamparados. 

Para saber mais

O Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968 é a expressão através 
da lei da ditadura militar instalada no país. O ato vigorou até dezembro 
de 1978 e dava poder aos governantes para punir arbitrariamente os que 
fossem inimigos do regime ou como tal considerados.

3.2 | O que a Constituição é e o que ela representa

Questão para reflexão

Segundo os conhecimentos adquiridos, descreva a importância da 
Constituição Federal de 1988 para o processo de redemocratização 
do país.
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Para que seja possível ter uma noção ampla da Constituição 
Federal, é necessário estudarmos a estrutura da Carta Magna e 
como ela foi dividida. Esta é dividida em nove títulos, a saber:

Título I - Princípios Fundamentais

Título II - Direitos e Garantias Fundamentais

Título III - Organização do Estado

Título IV - Organização dos Poderes

Título V - Defesa do Estado e das Instituições

Título VI - Tributação e Orçamento

Título VII - Ordem Econômica e Financeira

Título VIII - Ordem Social

Título IX - Disposições Gerais

O título I trata dos princípios fundamentos nos quais a República 
Federativa do Brasil foi constituída e é fundamentada, o referido 
título abarca o artigo 1º ao 4º.

O título II, por sua vez, integra o artigo 5º ao 17, neles se 
encontram os direitos e garantias de cada cidadão brasileiro. Esses 
direitos são divididos em: direitos e devereis individuais e coletivos 
(capítulo I), direitos sociais (capítulo II), nacionalidade (capitulo III), 
direitos políticos (capítulo IV) e partidos políticos (capítulo V).

O título III vai do artigo 18 ao 43 e define a organização político 
administrativa do país e as atribuições de cada ente federativo 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No título IV, trata-se da organização dos poderes e vai do artigo 
44 ao 135, nesse título, é definida toda a organização e as atribuições 
de cada poder, a saber: Poder Legislativo (capítulo I), do Poder 
Executivo (capítulo II), do Poder Judiciário (capítulo III) e também 
das Funções Essenciais à Justiça (capítulo IV, que são: o Ministério 
Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública).

Além disso, o título V trata da defesa do Estado e das instituições 
democráticas, que vai do artigo 136 a 144, nesse título, são definidas 

3.3 | Estrutura da Constituição Federal
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as questões de segurança nacional, as maneiras de intervenção, dos 
aspectos das Forças Armadas e Segurança Pública.

No título VI, versa-se sobre tributação e orçamento, esse título 
parte do artigo 145 e encerra no artigo 169, explica o sistema 
tributário nacional, os impostos referentes a União, Estados e 
Distrito Federal e Municípios, além disso, trata do finanças públicas 
e orçamento.

O título VII regulamenta a atividade econômica do país, a política 
urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária e o sistema financeiro 
nacional, este título se inicia no artigo 170 e termina no artigo 192.

O título VIII trata da ordem social, vai do artigo 193 a 232 e trata dos 
deveres do Estado para com o cidadão, a saber: da seguridade social 
(capítulo II, que engloba a saúde, previdência e assistência social), da 
educação, cultura e desporto (capítulo III), da ciência, tecnologia e 
inovação (capítulo IV), da comunicação social (capítulo V), do meio 
ambiente (capítulo VI), da família, da criança, do adolescente, do 
jovem e do idoso (capítulo VIII) e dos índios (capítulo VIII). 

E, por fim, o título IX versa sobre temas variados e que não foram 
inseridos aos demais títulos, por serem assuntos muito específicos, 
este título vai do artigo 234 a 250. 

Portanto, acabamos de verificar como a Constituição Federal foi 
dividida e os assuntos tratados por cada título. Com esse estudo, 
é possível entendermos como o constituinte pensou de maneira 
esquematizada para tratar de todos os assuntos relacionados a 
fundamentos e organização da República Federativa do Brasil. 

Atividades de aprendizagem

1. Qual dos títulos da Constituição Federal trata do tema de estudo 
dessa unidade?

a) Título II - Direitos e Garantias Fundamentais.
b) Título VIII - Ordem Econômica e Financeira.
c) Título V - Defesa do Estado e das Instituições.
d) Título VIII - Ordem Social.
e) Título VI - Tributação e Orçamento.
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2. De acordo com o estudo dessa unidade, quais títulos da Constituição 
Federal representa os anseios da sociedade brasileira e a concretização 
de direitos após longo período de ditadura?
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Seção 4

Legislação Previdenciária

4.1 | Da Lei 8212, de 24 de Julho de 1991.

Estamos chegando ao fim dessa unidade. E para finalizá-la 
vamos estudar mais a fundo o que estudamos na seção de Noções 
de Legislação Previdenciária no tópico da Previdência Social.

Pois conforme verificado, a Previdência Social requer 
contribuição para que seja garantido ao segurado algum benefício. 
Nessa seção veremos as principais leis previdenciárias e os 
benefícios decorrentes destas.

A Lei 8212/1991 (BRASIL, 1991a) também conhecida como a Lei 
de Custeio, pois normatiza como a Seguridade Social é financiada, 
quem são os contribuintes, as formas de contribuição do segurado, 
as contribuições que devem ser realizadas pela empresa, pelo 
empregador doméstico e pelo produtor rural e pescador.  Além 
disso, estabelece o que é salário de contribuição, a forma de 
arrecadação e recolhimento. 

Um dos aspectos mais importantes desta lei, está no artigo 
12, pois estabelece quem são os segurados obrigatórios da 
Previdência Social, ou seja, aqueles que são obrigados a verter 
contribuições para que seja possível requerer benefícios junto ao 
Instituto Nacional de Seguro Social, veja: 

Introdução à seção

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 
seguintes pessoas físicas:
I- como empregado:
II- como empregado doméstico: aquele que presta 
serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
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4.2 | Da Lei 8213, de 24 de Julho de 1991 

Diante disso, verifica-se que a Lei 8212/1991 (BRASIL, 1991a) 
trouxe regras específicas a respeito das formas de contribuição e a 
forma de realizá-las e quem são os segurados obrigatórios.   

Esta lei também é conhecida como Lei de Benefícios, pois trata 
especificamente dos benefícios que a Previdência Social concede 
aos segurados. Além disso, informa quem são os beneficiários, ou 
seja, aqueles que são aptos ao recebimento de benefícios – quais 
sejam: segurados e dependentes.

São considerados segurados do INSS aqueles na condição de 
empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte 
individual, segurado especial e facultativo e dependentes aqueles 
que recebem pensão por morte e auxilio reclusão.

O artigo 18 da lei elenca quais as prestações que a Previdência 
Social pode conceder, veja-se:

III- (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV- (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999).
V- como contribuinte individual:           
VI- como trabalhador avulso: quem presta, a diversas 
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza 
urbana ou rural definidos no regulamento;
VII- como segurado especial: a pessoa física residente no 
imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 
a ele que, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a 
título de mútua colaboração.

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

II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;

III - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.

Portanto, estes são os benefícios que podem ser concedidos às 
pessoas que contribuem regularmente para a Previdência Social. 

Esse Decreto regulamenta pormenorizadamente aspectos da 
Previdência Social, dos benefícios, os beneficiários, a manutenção e 
a perda da qualidade de segurado, a inscrição dos segurados junto 
ao INSS, dentre outras matérias.

É importante acrescentar que nesse decreto constam os anexos 
das situações em que:

Para saber mais

Para que seja possível fazer requerimento de um benefício junto ao 
INSS, é necessário que a pessoa tenha qualidade de segurado, que é 
a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma 
inscrição e faça pagamentos mensais a título de Previdência Social. 
Para saber mais informações, acesse o link disponível em: <http://
www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/informacoes-gerais/
qualidade-de-segurado/>. Acesso em: 16 jan. 2018.

4.3 | Do Decreto 3048, de Maio de 1999 
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Portanto, o Decreto 3048 de 1999 (BRASIL, 1999) dá as diretrizes 
para a concessão dos benefícios junto a Previdência Social.

 - o aposentado por invalidez terá direito à majoração 
de vinte e cinco por cento em seu benefício (Anexo I);
 - relação profissionais ou do trabalho – para concessão 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez  
(Anexo II);
 - relação das situações que dão direito ao auxílio-

acidente (Anexo III);
 - classificação de agentes nocivos – para a concessão 

de aposentadoria por invalidez/aposentadoria especial 
(Anexo IV);
 - relação de atividades preponderantes e 

correspondentes graus de risco (Anexo V).

Questão para reflexão

De acordo com os conhecimentos adquiridos nesta seção, 
qual a importância de manter a qualidade de segurado junto à 
Previdência Social?

Atividades de aprendizagem

1. Todos os segurados abaixo são obrigatórios, exceto: 

a) empregado doméstico.
b) facultativo.
c) empregado.

2. Quais benefícios são concedidos aos dependentes?

a) pensão por morte e auxílio-doença.
b) auxílio-reclusão e salário maternidade.
c) salário família e auxílio-reclusão.
d) pensão por morte e salário maternidade.
e) pensão por morte e auxilio-reclusão.

d) contribuinte individual.
e) segurado especial.
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Fique ligado

Nesta unidade, estudamos as normas que a Constituição 
Federal instituiu para proteger os trabalhadores. Verificamos os 
principais direitos garantidos na Constituição relacionados ao 
trabalho e aos trabalhadores.  

Entendemos o que é a Previdência Social e os três aspectos que 
a englobam: a saúde, a previdência e a assistência social e que tudo 
isso decorre da Constituição Federal.

Com esses três aspectos, são garantidos aos brasileiros o 
acesso a saúde por meio do Sistema Único de Saúde, e o benefício 
assistencial e os benefícios para quem recolhem por meio do 
Instituto Nacional do Seguro Social.

Na quarta seção, tratamos da Constituição Federal e como ela 
foi importante para redemocratizar o país. Para garantir inúmeros 
direitos que não existiam ou para relembrar os que haviam se perdido 
devido à ditadura. Chegou-se à conclusão de que a Constituição 
trouxe novamente dignidade e direitos aos brasileiros.

E, nesta última seção, tratamos da Legislação Previdenciária 
e estudamos as principais leis que garantem benefícios para 
aqueles que contribuem ou aqueles que estão em condição de 
hipossuficiência. Verificou-se que a legislação previdenciária veio 
para estabelecer de maneira mais clara os direitos instituídos na 
Constituição Federal.

Caro aluno, ao estudar esta unidade, você compreendeu o quão 
importante são as leis e direitos garantidos por elas, pois se não 
houvessem esses direitos, provavelmente viveríamos em um país 
muito mais desigual e sem perspectivas de melhora.

Que, ao ler esses direitos, você seja instigado a conhecer mais 
e a buscar formas de contribuir com a construção de um país que 
valha a pena viver. 

Instruímos você a estudar mais sobre direitos e garantias 
fundamentais, mais sobre meios de resguardar estas garantias e que 
você seja um agente transformador da realidade que o cerca.

Para concluir o estudo da unidade
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Prezado aluno, o futuro está em nossas mãos e, apenas com 
leis garantindo direitos, a aplicação delas e pessoas dispostas a 
mudar a realidade do cenário nacional, poderemos ver um país que 
verdadeiramente teremos orgulho de viver.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. De acordo com o estudo dessa unidade, quais das opções não são 
direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988?

a) Instituição de SESMT e médico do trabalho nas empresas.
b) Seguro desemprego.
c) Licença maternidade.
d) Adicional de insalubridade.
e) Aposentadoria.

2. A Constituição Federal de 1988 garantiu inúmeros direitos aos 
trabalhadores em seu artigo 7º, quais direitos são garantidos aos 
trabalhadores quando são demitidos (sem justa causa)? 

a) Gozo de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário com base 
na remuneração integral.
b) Seguro desemprego e saque do Fundo de Garantia por Tempo  
de Serviço.
c) Aposentadoria e saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
d) Aposentadoria e recebimento do seguro desemprego.
e) Seguro especial.

3. Este Decreto regulamenta pormenorizadamente aspectos da 
Previdência Social, dos benefícios, os beneficiários, a manutenção e a 
perda da qualidade de segurado, a inscrição dos segurados junto ao INSS, 
dentre outras matérias. 

O texto fala sobre:

a) Lei 9.032, de 1995.
b) Artigo 194 da Constituição Federal.
c) Decreto 3048, de Maio de 1999.
d) Decreto 3045, de Abril de 1990.
e) Constituição Federal de 1988.
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4. Qual benefício é pago pela Previdência Social que independe de 
contribuições para sua concessão?

a) Auxílio-doença.
b) Auxílio-acidente.
c) Aposentadoria por Invalidez.
d) Seguro desemprego.
e) Benefício de Prestação Continuada.

5. Dentre os benefícios elencados abaixo, qual deles é possível solicitar 
um adicional de 25% no valor do benefício?

a) Benefício de Prestação Continuada.
b) Aposentadoria por Invalidez.
c) Auxílio-doença.
d) Aposentadoria especial.
e) Auxílio-acidente.
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Unidade 3

Objetivos de aprendizagem

Caro aluno, nesta unidade, você terá a oportunidade de 
compreender os mecanismos e documentos que asseguram 
a integridade do trabalhador, e que são necessários no caso 
de acidentes de trabalho ou mesmo doenças ocupacionais. 
Para iniciarmos, falaremos sobre “Comunicação de Acidente 
de Trabalho” comumente chamada de CAT, é por meio desse 
documento que são reconhecidos os acidentes de trabalho. 
Outro aspecto a ser estudado é o NTEP – Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário, que traça um cenário para 
a detecção de doenças e suas relações com as atividades 
desempenhadas. Para finalizar, iniciaremos os conhecimentos 
acerca do Perfil Profissiográfico Previdenciário, fundamental 
para todos os profissionais, principalmente para aqueles que 
tem direito a aposentadoria especial.

Normas técnicas  e 
requisitos de proteção 
do trabalhador

Juliana Alberton Frias

Seção 1 | Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT 

Em nossa Seção 1, estudaremos o desenvolvimento e a 
necessidade em ‘abrir’ uma CAT, sigla fundamental para qualquer 
profissional da área de segurança do trabalho, que significa 
“Comunicação de Acidente de Trabalho”. CAT, como o próprio 
nome diz, é um documento destinado a Previdência Social, que 
retrata e reconhece um acidente ocorrido, seja este um acidente 
típico de trajeto ou mesmo uma doença ocupacional. 

Seção 2 | Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP

O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) foi 
instituído tomando como base o cruzamento das informações de 



código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e do 
Código da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 
no intuito de identificar existência de uma relação entre a lesão ou 
agravo e a atividade desenvolvida pelo trabalhador. É uma ferramenta 
importante que visa, entre outros fatores, diminuir os acidentes, e 
também os encargos e prêmios pagos em indenizações acidentárias 
ou previdenciárias.

Seção 3 | Perfil Profissiográfico Previdenciário

Nessa última seção, teremos como foco compreender a 
importância do Perfil Profissiográfico Previdenciário, conhecido 
como PPP. Esse documento de exigência legal, contém diversas 
informações e permite acompanhar todo o histórico de atividades e 
exposições a agentes causadores das doenças de um determinado 
trabalhador, tornando-se, dessa forma, um dos documentos de 
maior relevância das informações profissionais do trabalhador. 



Introdução à unidade
Olá, caro aluno!

Seja bem-vindo a nossa terceira unidade Normas Técnicas e 
Requisitos de Proteção do Trabalhador. Você terá a oportunidade 
de entender melhor diferentes ferramentas embasadas em normas 
regulamentadoras que asseguram ao empregado e empregador um 
ambiente adequado, salubre e com condições dignas de trabalho.

As normas regulamentadoras (NRs) contemplam uma série de 
requisitos e pré-requisitos que auxiliam as empresas na tomada 
de decisões, seja ela na melhor escolha dos equipamentos, na 
identificação dos riscos pertinentes a cada uma das atividades que 
são diariamente desempenhadas dentro dos setores econômicos. 
Contudo, devemos atentar que, mesmo atendendo a todos os 
requisitos técnicos de proteção, os trabalhadores não estão isentos 
de acidentes e doenças e, infelizmente, nos deparamos muitas 
vezes com estes eventos em nosso dia a dia.

Vale lembrar que, para situações em que o acidente ocorreu, a 
Previdência Social se utiliza da CAT para assegurar o recebimento 
dos benefícios a este profissional. A CAT é um documento que 
formaliza a comunicação de acidente de trabalho, devendo ser 
preenchida de maneira correta e relatando o ocorrido.

Ainda pensando nas maneiras em que o Ministério do Trabalho 
junto com a Previdência Social utilizam para identificar acidentes de 
trabalho, em 2010, o Brasil passou a incluir o NTEP como ferramenta 
auxiliar na análise sobre a natureza da incapacidade ao trabalho 
apresentada ao INSS. O NTEP passa a considerar estatisticamente 
as doenças e suas relações com a atividade desempenhada.

Por fim, todos esses dados acerca de doenças e acidentes 
deverão contemplar um documento histórico- laboral o chamado 
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um dos 
documentos mais importantes em termos previdenciários, pois 
indica todos os agentes de risco ambiental pelos quais o profissional 
teve contato, durante toda a sua vida laborativa. Assim, podemos 
supor que todos os profissionais de Segurança do Trabalho devam 



conhecer bem como estar ciente dos documentos necessários e 
dos riscos existentes no ambiente de trabalho.

Para compreender todas estas informações que fizemos 
menção, indispensáveis na vida do trabalhador e do profissional em 
Segurança no Trabalho, convido você a apreciar as seções a seguir, 
ampliando seus conhecimentos e melhorando seus saberes para a 
vida profissional.
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Seção 1

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT

A Segurança do Trabalho deve sempre tratar como premissa que 
todo e qualquer acidente de trabalho pode ser evitado, assim como as 
doenças ocupacionais, evidentemente. Por esSe motivo, todos os riscos 
dentro do ambiente de trabalho devem ser mapeados e analisados 
para que possam ser evitados e incorporados meios de proteção e, 
assim, assegurar a integridade dos trabalhadores em questão. Porém, 
em nosso dia a dia, mesmo podendo ser evitados, ocorrem os temidos 
‘acidentes’ do trabalho. E como agir nessas situações?  

Conforme a Lei nº 8.213/91(BRASIL, 1991), o acidente do trabalho 
é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa 
ou ainda, pelo exercício do trabalho dos segurados, que resulte em 
lesão corporal ou perturbação funcional que acarrete a morte, a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho (BRASIL, 1991).

Pensando na lei acima citada, podemos supor que qualquer 
empregado que venha a sofrer danos em um evento que prejudique 
sua integridade, em decorrência da sua atividade, sofreu um acidente 
de trabalho. O mesmo vale para aquele que acabou por desencadear 
uma doença em virtude das condições ao qual se expunha.

Quando surgem os acidentes de trabalho, além do auxílio 
imediato, evidentemente fundamental para o acidentado, deve-se 
também proceder com a Comunicação do Acidente de Trabalho, 
mais conhecida por CAT, que se destina a Previdência Social.

Contudo, devemos compreender que a CAT é um formulário 
cujas informações são essenciais tanto para empregados, como 
para empregadores, portanto, devem se mostrar corretas nesse 
documento, independentemente das modalidades que serão abertas.

Para compreender melhor todo este assunto, vamos estudar a 
CAT em toda a nossa Seção 1. 

Vamos lá?!

Introdução à seção
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1.1 | O que é e para que serve a CAT?

1.2 | Como deve ser emitida a CAT?

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um documento 
que informa ao INSS determinado acidente de trabalho. É uma prova 
escrita do evento acontecido, que inclui horário, local, setor, partes do 
corpo afetadas, entre outros detalhes fundamentais para registro de 
dados. Além disso, a emissão da CAT é utilizada para fins de controle 
estatísticos e epidemiológicos junto aos órgãos federais, visando desde 
a garantia de assistência acidentária ao empregado pelo INSS, até 
aposentadoria por invalidez, se for o caso.

A CAT está prevista em lei desde 1977, por meio do art. 169 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na seguinte forma: “Será 
obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em 
virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de 
suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério 
do Trabalho - Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de1977” (BRASIL, 1977).

Por tanto, esse documento deve ser emitido e encaminhado para 
a Previdência Social para reconhecimento de acidentes de trabalho, 
trajeto ou mesmo doenças ocupacionais.

Para que você se recorde, de acordo com o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS (2018), temos que: 

De acordo com a Lei 8.213/91, em seu Art. 22 (BRASIL, 1991).  

Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido 
no exercício da atividade profissional a serviço da empresa 
ou no deslocamento residência / trabalho / residência, e 
que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a perda ou redução – permanente ou temporária – 
da capacidade para o trabalho ou, em último caso, a morte;
Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 
e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social. A CAT é um documento 
emitido para informar um acidente de trabalho, acidente 
de trajeto e também uma doença ocupacional (INSS, 2018).
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Portanto, conforme se observa, o empregador terá até o primeiro dia 
útil seguinte ao da ocorrência para fazer a abertura desse documento. 
Mas, qual o tipo de CAT devemos abrir? Existem especificidades? 

Basicamente, existem três formas de abertura da CAT a constar: 
inicial, reabertura e óbito.

• CAT inicial: destinada ao acidente de trabalho típico, de trajeto, 
doença ocupacional ou óbito imediato.

• CAT de reabertura: deve ser utilizada para reinicio de tratamento 
ou casos de afastamento por agravamento de lesão de acidente do 
trabalho ou de doença ocupacional, já comunicado anteriormente  
ao INSS. 

• CAT de óbito: emitida exclusivamente para casos de falecimento 
decorrente de acidente ou doença ocupacional, ocorrido após a 
emissão da CAT inicial.

A empresa ou o empregador doméstico deverão 
comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até 
o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do 
salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas 
reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

Para saber mais

O registro da CAT pode e deve (preferencialmente) ser realizado online. 

Para isso, o INSS disponibiliza um aplicativo que permite o 
Registro da CAT de forma online, desde que preenchidos todos 
os campos obrigatórios.

Através do aplicativo, também será possível gerar o formulário da 
CAT em branco para, em último caso, ser preenchido de forma 
manual. Este aplicativo encontra-se no seguinte link: <http://cat.inss.
gov.br/servicos/cat/cat.shtm>
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Para saber mais

Em caso de acidentes com óbito imediato, deverá ser aberta a 
CAT inicial e realizado o comunicado às autoridades competentes 
imediatamente após o fato. Na CAT de reabertura, os dados devem 
expressar as mesmas informações da época do acidente, exceto 
quanto ao afastamento, último dia trabalhado, atestado médico e data 
da emissão, que deverão ser atualizadas com a data da reabertura. 
Assim que aberta a CAT deverá ser emitida em quatro vias fiéis, sendo a:

• 1ª via ao INSS.

• 2ª via ao segurado ou dependente.

• 3ª via ao sindicato de classe do trabalhador.

• 4ª via à empresa.

É importante frisar que, mesmo conhecendo as normativas e 
sanções legais passíveis, existem empregadores que insistem em 
omitir o acidente de trabalho e, por vezes, negam-se a formalizar a 
Comunicação do Acidente de Trabalho. Nesses casos, a Lei nº 8213/91, 
art. 22, prevê que: 

Questão para reflexão

Caro aluno, você percebeu que a CAT é um documento 
fundamental quando se trata de um acidente do trabalho ou 
doença equiparada. Mas como fazer quando a empresa se recusa a 
emitir este documento? 

§ 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem 
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico que o assistiu 
ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes 
casos o prazo previsto neste artigo (BRASIL, 1991).

Caro aluno, conforme você observou, o correto preenchimento 
da CAT é fundamental para assegurar os direitos a empregados e 
empregadores. O link a seguir oferece um manual de Preenchimento. 
<http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form002_
instrucoes.html>. Acesso em: 15 mar 2018.  
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Em termos do artigo 86 da Lei nº 8213/91 (BRASIL, 1991) e no 
artigo 104 do Decreto nº 3048/99 (BRASIL, 1999) fica definido que, 
nos primeiros 15 dias, é obrigação da empresa o pagamento do 
salário do acidentado e, a partir do 16º dia, o segurado passa a 
receber o auxílio doença acidentário. Restando sequela definitiva o 
substrato anatomofuncional é devido o auxílio acidente de qualquer 
natureza ou causa (VENDRAME, 2008).

Caso haja incapacidade para o trabalho e ainda a impossibilidade 
de reabilitação para o exercício que garanta a subsistência do 
funcionário é devida a aposentadoria por invalidez acidentária, 
podendo o segurado receber majoração do benefício em 25%, 
caso necessite de assistência permanente de outra pessoa (Lei nº 
8.213/91, art. 42 e 45) (BRASIL, 1991).

Para saber mais

Desde 1º de março de 2011, a empresa que deixar de emitir a CAT 
no prazo indicado se sujeita ao pagamento de multa variável de R$ 
545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.689,66 (três 
mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada 
pela Previdência Social, de acordo com a Portaria MF/MPS nº 
115/2011 (BRASIL, 2011).

Atividades de aprendizagem

1. Qual o prazo para abertura da CAT a partir da data do acidente?

a) 10 dias úteis.
b) 1 dia útil.
c) Imediatamente.

d) 5 dias úteis.
e) 2 dias úteis.

2. Quantas vias a CAT deverá ser emitida?

a) 1 via.
b) 2 vias.
c) 3 vias.

d) 4 vias.
e) 5 vias.
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Seção 2
Nexo Técnico Epidemiológico  
Previdenciário – NTEP

Em todo o mundo, a relação existente entre trabalho x saúde/
doença já era percebida desde a antiguidade quando os escravos 
improvisavam utensílios como panos e membranas de bexiga de 
animais como forma de máscaras para proteger o rosto e as vias 
respiratórias, entretanto, como a mão de obra era basicamente 
escrava e os mesmo não eram considerados “cidadãos” pouco se 
fazia para evitar os prejuízos à saúde dos mesmos. 

Nesse sentido, diversos estudos isolados começam a surgir em 
variados países, buscando encontrar a relação entre as doenças 
e o trabalho. De fato, estes estudos demonstraram que diversas 
atividades afetavam diretamente a saúde do trabalhador e, por 
meio destes estudos, foi possível mapear as principais doenças 
diretamente desencadeadas pelo trabalho. 

Inicialmente, o Nexo Técnico Previdenciário estava fundamentado 
nas associações entre patologias e exposições constantes das listas 
A e B do anexo II do Decreto no 3.048, de 1999 (BRASIL, 1999) 
cabendo ao médico do INSS declarar uma doença ocupacional 
ou não. Com o NTEP, passam-se a considerar estatisticamente a 
associação entre o código da Classificação Internacional de Doenças 
(CID) e o da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE).

O NTEP traz para a segurança do trabalho, um novo panorama, 
no que diz respeito a doenças desencadeadas e suas atividades 
econômicas, tornando-se uma metodologia necessária e primordial 
para a compreensão dos acidentes do trabalho, principalmente no 
que se trata das doenças a ele equiparadas.

Na sequência, vamos conhecer com detalhes esta metodologia 
que deverá fazer parte do seu dia a dia.

Introdução à seção
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2.1 | O Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário - NTEP

Para entender o que vem a ser o Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP), precisamos conhecer algumas palavras 
e seus conceitos. A começar pelo conceito de ‘nexo’ que indica 
coerência, ligação, união, ou seja, se há nexo, existe coesão entre 
dois aspectos, no nosso caso existe relação entre a atividade e o 
trabalho. A segunda palavra a ser observada é ‘Epidemiológico’, a 
Epidemiologia é um ramo da medicina que estuda a frequência, 
a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde em 
populações humanas, bem como o seu controle. 

Caro aluno, com base nestas duas palavras, já podemos imaginar 
a importância do NTEP para a Segurança no Trabalho. Mas o que de 
fato é o NTEP?

O NTEP é criado por meio da Resolução do Conselho Nacional 
de Previdência Social - CNPS nº 1.269. Por meio da Lei nº 11.430/06 
(BRASIL, 2006), regulamentada pelo Decreto nº 6.042/07 (BRASIL, 
2007), temos a chamada inversão de ônus, na qual as empresas terão 
que comprovar que um acidente ou uma doença que atingiu um 
colaborador não exercem relação com a função desempenhada.

O NTEP é uma metodologia utilizada pela Previdência Social a 
fim de relacionar doenças e acidentes de trabalho a determinadas 
atividades laborais, está embasada em estudos científicos alinhados 
com os fundamentos da estatística e epidemiologia. Vale ressaltar 
que esta utiliza como fonte de dados o cruzamento das informações 
de código da Classificação Internacional de Doenças – o conhecido 
CID-10 e as informações do código da Classificação Nacional de 
Atividade Econômica – CNAE, observando se existe uma relação 
entre a lesão ou agravo e a atividade desenvolvida pelo trabalhador. 

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de 
Previdência do Ministério da Fazenda (2018): 

O NTEP foi implementado nos sistemas informatizados 
do INSS, para concessão de benefícios, em abril de 2007 
e de imediato provocou uma mudança radical no perfil 
da concessão de auxílios-doença de natureza acidentária: 
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houve um incremento da ordem de 148%. Este valor 
permite considerar a hipótese que havia um mascaramento 
na notificação de acidentes e doenças do trabalho.

Após a incisão dessa metodologia, a medicina pericial do INSS 
ganha mais uma importante ferramenta para auxiliar em suas 
análises para conclusão sobre a natureza da incapacidade ao 
trabalho apresentada, definindo se a mesma apresenta natureza 
previdenciária ou acidentária. Desse modo, quando o trabalhador 
sofre um acidente ou desenvolve uma doença profissional, por 
presunção epidemiológica (o que implica no cruzamento da 
patologia com o CNAE) e comprova que estatisticamente existe 
relação entre a doença ou acidente e a atividade desempenhada pelo 
trabalhador, o nexo epidemiológico automaticamente determinará 
que se trata de benefício acidentário (auxílio doença).

A implantação do NTEP permite a obtenção de dados mais 
precisos sobre os acidentes e doenças do trabalho no Brasil, 
superando dificuldades como a não declaração da CAT (Comunicado 
de Acidente de Trabalho), permitindo, também, o desenvolvimento 
de instrumentos para melhoria da gestão da área de benefícios da 
Previdência Social.

O NTEP exerce então o combate à subnotificação das doenças 
profissionais e a partir de sua implantação a comprovação do ônus, 
que até então era de responsabilidade do empregado, passa a ser 
do empregador. Dessa forma, fica a cargo da empresa (ilustrado 
na Figura 2.1) provar que o acidente ou a doença pelo profissional 
desenvolvida não estão relacionados à sua atividade. 

Questão para reflexão

De que forma o NTEP favorece o empregado que desenvolveu uma 
doença, por decorrência da atividade que desempenha?

2.2 | Importância da aplicação do NTEP
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Se demonstrada a inexistência do ‘nexo’ por parte da empresa, 
não cabe a ela o depósito do FGTS no período de afastamento 
do colaborador, ficando desobrigada de assegurar também a 
estabilidade ao acidentado por um período de 12 meses após a 
cessação dos benefícios por parte da Previdência. Ou seja, ao 
retorno deste colaborador, ele poderá ser desligado da empresa, 
sem prejuízos a mesma.

A Previdência utiliza banco de dados do CNIS – Cadastro 
Nacional de Informações Sociais, que descrevem as causas médicas 
em forma de CID – Código Internacional de Doenças, para todo e 
qualquer afastamento dos segurados. 

Figura 2.1 | NTEP - Responsabilidade do empregador

Fonte: <http://nucleohealthcare.com.br/blog/2014/07/29/ntep-nexo-tecnico-epidemiologico-previdenciario-nove-
bons-motivos-para-realizar-analise-ergonomica-do-trabalho/>. Acesso em: 22 mar. 2018.
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Para saber mais

O NTEP relaciona a doença do trabalhador ao tipo de ocupação, de 
forma estatística, fazendo assim a ligação entre a doença (CID) e a 
atividade profissional (CNAE). 

Antes o médico realizava uma perícia individualista, constatava a 
doença e investigava a atividade do trabalhador, por exemplo: ao 
trabalhador com dor nas costas (diagnóstico lombalgia), o médico 
do INSS estudava as atividades desenvolvidas por esse empregado 
para estabelecer uma relação causal entre as atividades laborais e a 
lombalgia. O diagnóstico descrito no atestado do médico assistente 
é codificado conforme a classificação internacional de doença 
(lombalgia CID M54.5).

Com a alteração oriunda do Decreto 6.042 (Regulamento da 
Previdência Social – RPS) (BRASIL, 2007), o médico do INSS, numa 
abordagem coletiva, considera para fins de concessão de benefício 
por incapacidade a componente epidemiológica, passando a chamar 
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

É importante ressaltar que críticas também circundam a aplicação 
do NTEP, principalmente o termo ‘epidemiológico’, visto que o NTEP 
não leva em consideração variáveis como região, idade, gênero, 
etc., ele se baseia especificamente na atividade econômica a que 
se presa. O NTEP entende a doença como unicausal, ignorando sua 
multifatorialidade e atribuindo o surgimento da mesma, somente ao 
trabalho (VENDRAME, 2008).

Como já dito, nexo significa ter relação, coerência, em outras 
palavras, fazer algum sentido.

O nexo técnico previdenciário foi dividido em três categorias: 
nexo técnico profissional (ou do trabalho), nexo técnico por doença 
equiparada a acidente de trabalho ou nexo técnico individual e nexo 
técnico epidemiológico previdenciário.

O nexo técnico profissional ou do trabalho está relacionado 
às associações entre patologias e exposições a riscos, seja físico, 
químico ou biológico.

2.3 | Nexo Técnico Previdenciário
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O nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho 
ou nexo técnico individual é decorrente de acidentes de trabalho, 
sejam acidentes típicos ou acidentes de trajeto.

Para as duas primeiras situações, na medida em que a empresa 
emitia uma CAT, o INSS relacionava o NTP e julgava como doença 
ocupacional. No entanto, se a emissão da CAT não fosse realizada 
pelo empregador, o médico perito a desprezava e a doença 
era considerada como dissociada do trabalho. Para situações 
como essas, caberia ao empregado a comprovação da doença 
por decorrência do trabalho, caso contrário, a Previdência Social 
concedia-lhe apenas o benefício do auxílio-doença. 

Já o nexo técnico epidemiológico previdenciário é aplicado 
quando há relação estatística significativa entre o código da CID e 
o da CNAE, ou seja, se comprovada essa relação, é o empregador 
quem deverá comprovar o ônus e não mais o empregado.

É fundamental compreender que as provas para constatação do 
‘nexo’ partirão tanto do empregado como do empregador, dessa 
forma, exames médicos bem feitos pela empresa, poderão ser 
utilizados como provas para um eventual processo.

Questão para reflexão

De que forma a empresa poderá evitar o Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário?

Segundo Vendrame (2008), no exame admissional, a empresa tem 
a oportunidade de produzir provas sobre eventual patologia já 
existente no trabalhador. O autor ainda reitera dizendo que “abrir 
mão de tal direito é comprar um passivo que pode ser bastante 
oneroso a empresa”.

Para esta questão, você deverá também sempre levar em 
consideração a importância dos exames periódicos, que poderão 
indicar um inicial desencadeamento de patologias associadas ao 
trabalho, tornando possível um tratamento para sua reversão, ou 
mesmo sua estabilidade, evitando possíveis ações futuras.
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Atividades de aprendizagem

1. Como é chamado o método utilizado pela Previdência Social que cruza 
informações do CID-10 e do CNAE e as associa estatisticamente a patologias?

a) Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
b) Nexo técnico profissional ou do trabalho.
c) Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente de Trabalho.
d) Nexo Técnico Individual.
e) Nexo Técnico Coletivo.

2. Quando há relação entre o CID da doença e o CNAE da atividade 
desenvolvida pelo trabalhador, de quem é a responsabilidade de provar, 
quando for o caso, que a doença não foi desenvolvida devido ao trabalho?

a) Da Previdência Social.
b) Do trabalhador.
c) Do advogado do trabalhador.
d) Da empresa contratante.
e) Do juiz.
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Seção 3

Perfil Profissiográfico Previdenciário

3.1  | O que é o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP

Bom... Chegamos à nossa última seção e, para findarmos 
esta unidade, não poderíamos deixar de falar de um documento 
importantíssimo conhecido por sua sigla ‘PPP’, o chamado Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. 

Este documento exerce significativa função para o trabalhador, 
pois contempla todo o histórico laboral do mesmo, podendo ser 
utilizado inclusive para fins de aposentadoria especial. 

Com base nessa breve apresentação, você deve estar se 
questionando, o que exatamente esse documento apresenta para 
ser tão relevante e por que os profissionais que atuam efetivamente 
na Segurança no Trabalho devem conhecê-lo tão criteriosamente?

Perguntas como essas nos permitem não somente aprimorar os 
conhecimentos, mas também evoluir como profissional. Por isso, 
vamos juntos conhecer todas essas respostas.

Segundo o artigo 271 da Instrução Normativa INSS/Pres nº45, 
de 06 de agosto de 2010, entende-se o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP como: 

Introdução à seção

um documento histórico-laboral do trabalhador que 
reúne, entre outras informações, dados administrativos, 
registros ambientais e resultados de monitoração 
biológica, durante todo o período em que este exerceu 
suas atividades (BRASIL, 2010).
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Conforme se observa, o PPP deverá contemplar todo o período 
trabalhado, suas funções, os dados do ambiente em que era exposto, 
incluindo os agentes nocivos (físicos, químicos ou biológicos), o 
nível de concentração desses agentes e os resultados de exames 
periódicos realizados. 

O PPP é um documento destinado ao trabalhador, seu 
preenchimento é obrigatório desde 2004 e deve ser realizado 
pela empresa contratante. Quais trabalhadores, destinam-se 
este documento?

Vamos responder a esta pergunta, analisando o artigo 272 da 
Instrução Normativa INSS/Pres nº 45, de 06 de agosto de 2010 
(BRASIL, 2010):

Perceba, caro aluno, que a norma indica a elaboração desse 
documento aos trabalhadores expostos a agentes nocivos, mas 
ela não especifica o termo “acima do limite tolerado” como seria 
o caso para profissionais que têm direito à aposentadoria especial, 
pressupondo que, em qualquer ambiente existam agentes nocivos, 
o PPP se destina a todos os empregados.

Contudo, o PPP é de grande importância a todos os trabalhadores, 
principalmente aos que realizam ou já realizaram atividades 
insalubres ou com grau de periculosidade, pois, por meio desse 
documento, é possível realizar esta comprovação. E cabe lembrar 
que o documento pode ser solicitado sempre que necessário, 
sendo a empresa obrigada a fornecê-lo.

A partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido 
pela Instrução Normativa nº 99, de 2003, a empresa ou 
equiparada à empresa deverá preencher o formulário 
PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para 
seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, 
que laborem expostos a agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais 
à saúde ou à integridade física, considerados para fins 
de concessão de aposentadoria especial, ainda que não 
presentes os requisitos para a concessão desse benefício, 
seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos 
ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. 
(BRASIL, 2010)
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Ao ser desligado da empresa, seja a quebra do contrato feita 
pela empresa ou pelo empregado, a empresa deve entregar o PPP 
ao trabalhador, caso não o faça, o empregado deverá solicitá-lo, 
pois ele é de grande necessidade quando o trabalhador necessitar 
de benefícios ou quando requerer aposentadoria especial, por 
insalubridade ou periculosidade. 

Existem algumas peculiaridades que exigem a impressão em 
meio físico deste documento, conforme a IN/PRES 45/10 (BRASIL, 
2010) são essas:

Cabe ressaltar que a entrega do PPP em meio físico deverá ser 
comprovada mediante o recibo. Além desse cuidado, tanto o PPP 
quanto a comprovação de entrega do mesmo ao trabalhador, na 
rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, 
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, deverão ser mantidos na 
empresa por um período de vinte anos.

3.2 | Peculiaridades do PPP

I- por ocasião da rescisão do contrato de trabalho ou 
da desfiliação da cooperativa, sindicato ou órgão gestor 
de mão-de-obra, em duas vias, com fornecimento de uma 
das vias para o trabalhador.
II- sempre que solicitado pelo trabalhador para fins de 
requerimento de reconhecimento de períodos laborados 
em condições especiais.
III- para fins de análise de benefícios por incapacidade, 
a partir de 1º de janeiro de 2004, quando solicitado  
pelo INSS.
IV- para simples conferência por parte do trabalhador 
pelo menos uma vez ao ano quando da avaliação global 
anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 
PPRA, até que seja implantado o PPP em meio magnético 
pela Previdência Social; e
V- quando solicitado pelas autoridades competentes. 
(IN/PRES 45/10, BRASIL, 2010)
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Questão para reflexão

Segundo os conhecimentos adquiridos, descreva a importância do 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP para um trabalhador que 
desenvolva atividade insalubre.

3.3 | A Aposentadoria Especial e o PPP

Podemos dizer que a principal função do PPP é informar e 
comprovar para o INSS as condições de trabalho a qual a pessoa 
foi exposta, habilitando para esta, ou não, benefícios trabalhistas, 
especialmente auxílio doença e aposentadoria especial.

Conforme a Instrução Normativa INSS/Pres nº45/2010, em seu 
artigo 254 (BRASIL, 2010):

Perceba, caro aluno, que diversos programas desempenham o papel 
de comprovação de agentes nocivos ao ambiente, por este motivo, 
devem ser levados em consideração os seguintes documentos:

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

• Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção – PCMAT.

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

• Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

As condições de trabalho, que dão ou não direito à 
aposentadoria especial, deverão ser comprovadas pelas 
demonstrações ambientais e documentos a estas relacionados, 
que fazem parte das obrigações acessórias dispostas na 
legislação previdenciária e trabalhista. (BRASIL, 2010)
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Para saber mais

A Instrução Normativa nº 45 (BRASIL, 2010) também estabelece 
outras três finalidades:

• Oferecer provas ao trabalhador para que ele garanta todos os 
direitos decorrentes da relação de trabalho, seja ele individual ou 
difuso e coletivo.

• Oferecer provas à empresa, organizando as informações 
de forma individual ao longo dos anos para evitar ações judiciais 
indevidas provenientes de trabalhadores insatisfeitos.

• Fornecer uma base de informações fidedignas para os 
administradores públicos e privados, que pode ser utilizada para 
desenvolver ações de vigilância sanitária, epidemiológica e políticas 
em saúde coletiva.

<http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/as-5-duvidas-mais-
comuns-sobre-o-ppp-perfil-profissiografico-previdenciario/>. 
Acesso em: 14 maio 2018.

A elaboração, preenchimento e manutenção do PPP, que deve 
ser sempre atualizado, fazem parte da obrigatoriedade da empresa.

O PPP deve ser preenchido com base no Laudo Técnico de 
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), que pode ser elaborado 
por médico do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho. 
Por sua vez, o LTCAT é baseado no Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA). 

Para saber mais

O PPRA é um documento normatizado para NR-09 (Norma 
regulamentadora número 9) e faz o mapeamento dos riscos 
ocupacionais encontrados na empresa.

Feito o mapeamento, o PPRA indica ações com o objetivo de 
eliminar, quando possível ou reduzir os riscos ambientais.

O PPRA é obrigatório a todas as empresas.
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3.4 |  Consequências do não preenchimento  
do PPP

Além do que já falamos sobre as consequências para o 
trabalhador, no caso de precisar requerer algum benefício, há 
consequências, previstas em lei, para a empresa.

Caso o PPP não seja emitido e entregue ao funcionário no ato de 
sua demissão, a empresa pode ser penalizada com multa, que pode 
variar de R$ 636,17 a R$ 63.617,35, conforme a Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991 (BRASIL, 1991). O valor varia conforme a gravidade 
do caso.

O ideal é que todo trabalhador exija o PPP ao sair de uma 
empresa, pois reunir todos os PPPs de todas as empresas em que 
trabalhou apenas no ato de requisitar sua aposentadoria, ou caso 
precise de algum outro benefício, pode ser um grande problema, 
pode se deparar com casos de informações faltantes, empresas 
que já fecharam as portas ou implantaram novos processos, 
descaracterizando o que realmente foi vivenciado pelo trabalhador 
na época.

Conforme você viu, nesta unidade, abordamos alguns conceitos 
básicos, documentos e ferramentas essenciais no dia a dia de 
trabalho de um profissional da Segurança no Trabalho.

Atividades de aprendizagem

1. A qual parte é dada a responsabilidade de elaborar, preencher e manter 
atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP?

a) Empregado.
b) Empresa empregadora.
c) Previdência Social.
d) Advogado da empresa
e) Médico do trabalho.

2. Qual a principal finalidade do PPP?

Fique ligado
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Falamos sobre a Comunicação de Acidente de Trabalho, a 
CAT, que é um documento emitido para informar um acidente de 
trabalho, acidente de trajeto e também uma doença ocupacional. 
A CAT poderá ser inicial – para acidentes típicos, CAT de reabertura 
– em caso de agravo de lesão e CAT de comunicação de óbito – 
quando, após a CAT inicial, o empregado vem a óbito.

Conhecemos o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o 
NTEP, que, resumidamente, é um método utilizado pela Previdência 
Social, relaciona a doença ou acidente de trabalho a atividade laboral 
exercida pelo trabalhador, verificando se a atividade laboral pode ser 
responsável pelo acidente ou doença apresentada pelo segurado.

Outro assunto tratado nesta unidade foi o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, o PPP, um documento que contém todo o 
histórico laboral do trabalhador, reunindo informações como 
dados administrativos, registros do ambiente de trabalho, agentes 
nocivos a que está exposto (sejam físicos, químicos ou biológicos), 
nível de concentração desses agentes e os resultados de exames 
periódicos realizados. Esses dados se referem a todo o período em 
que ele trabalhou na referida empresa. O PPP é um documento que 
contempla todos os dados de vida laboral do trabalhador, por isso 
é tão importante.

Futuro Tecnólogo em Segurança no Trabalho, chegamos ao 
fim de nossa terceira unidade, na qual você teve a oportunidade 
de conhecer documentos e ferramentas essenciais para assegurar 
direitos ao trabalhador e evitar prejuízos ao empregador. 

Todas estas informações só se tornarão conhecimento na 
medida que você colocá-los em prática, galgando sempre uma 
conduta adequada e ética que assegure dentro do seu ambiente de 
trabalho, a segurança.

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade

1. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP é um método 
utilizado pela Previdência Social a fim de relacionar doenças e acidentes 
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de trabalho a determinadas atividades laborais. Com base nos estudos 
desta unidade, assinale a alternativa cuja a informação está correta.

a) O NTEP entende que o acidente ou doença está relacionado à 
atividade profissional do trabalhador quando o atestado médico 
apresenta um CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde) que tenha relação com o CNAE 
(Código Nacional da Atividade Econômica) da empresa, verificando, 
estatisticamente, a relação, ou seja, o nexo entre a ocorrência e a causa.
b) O NTEP não relaciona a doença à atividade, é preciso que o acidentado 
seja examinado pelo médico perito, então saberá se há ou não relação.
c) O NTEP entende que o acidente ou doença está relacionado à atividade 
profissional do trabalhador quando o acidentado necessita se afastar de 
suas atividades laborais por um período maior do que 15 dias.
d) Segundo a metodologia do NTEP, só se pode afirmar que a doença 
tem relação com a atividade laboral exercida pelo trabalhador quando 
há necessidade de afastamento por invalidez, ou seja, o trabalhador não 
poderá mais exercer tal atividade.  
e) O NTEP entende que o acidente ou doença está relacionado à atividade 
profissional do trabalhador quando o acidentado necessita se afastar de 
suas atividades laborais por um período inferior a 15 dias.

2. Em termos de melhorias na segurança no trabalho, grandes 
evoluções puderam ser observadas. Um exemplo a citar é a criação do 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e um novo Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário – NTEP. Assinale V para Verdadeiro e F para 
Falso nas afirmativas a seguir.

O NTEP é uma metodologia que consiste em identificar quais acidentes 
de trajeto estão relacionados com uma função arbitrária.

É responsabilidade do empregador a comprovação do nexo.
Com o NTEP quando o trabalhador contrair uma enfermidade 

diretamente relacionada à atividade profissional, fica caracterizado o 
acidente de trabalho.

O Nexo Epidemiológico não poderá caracterizar benefício acidentário.

Assinale a alternativa correta.

a) F,F,F,V.
b) F,V,V,F.
c) F,V,V,V.

d) V,F,V,F.
e) F,F,V,V.

(   )

(   )
(   )

(   )
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3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um documento que 
contém todo o histórico laboral do trabalhador, reunindo informações 
como dados administrativos, registros do ambiente de trabalho, agentes 
nocivos a que está exposto, sejam físicos, químicos ou biológicos, nível 
de concentração desses agentes e os resultados de exames periódicos 
realizados. Esses dados se referem a todo o período em que ele trabalhou 
na referida empresa.
Sobre o PPP, veja as afirmações abaixo:
I. Podemos dizer que a principal função do PPP é informar e comprovar 
para o INSS as condições de trabalho a qual a pessoa foi exposta, habilitando 
para esta, ou não, benefícios trabalhistas, especialmente auxílio doença e 
aposentadoria especial.
II. A elaboração, preenchimento e manutenção do PPP, que deve ser 
sempre atualizado, é de obrigatoriedade da empresa.
III. Caso o PPP não seja emitido e entregue ao funcionário no ato de sua 
demissão, a empresa pode ser penalizada com multa.

Com base nas afirmações, responda.

a) Apenas a I é verdadeira.
b) I e III são verdadeiras.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) Apenas a alternativa II é correta.
e) II e III estão corretas.

4. O INSS disponibiliza um aplicativo que permite o Registro da CAT de 
forma on-line desde que preenchidos todos os campos obrigatórios. 
Permite ainda, gerar o formulário da CAT em branco para, em último caso, 
ser preenchido de forma manual. Contudo, em caso de acidente com 
óbito imediato, qual procedimento deverá ser realizado?

a) Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata.
b) Em caso de morte, a comunicação deverá ser registrada como  
CAT Inicial.
c) Em caso de morte, a comunicação deverá ser registrada como CAT  
de Reabertura.
d) Em caso de morte, a comunicação deverá ser registrada como CAT  
de óbito.
e) Em caso de morte, a comunicação deverá ser registrada como CAT 
nem realizada comunicação.
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5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário que 
possui campos a serem preenchidos com todas as informações relativas 
ao empregado. [...] Além disso, todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional, de acordo com Norma Regulamentadora nº 9 da Portaria nº 
3.214/78 do MTE (BRASIL, 1978), também devem preencher o PPP. Sobre 
PPP é correto afirmar que: 
I- O PPP deverá ser entregue ao trabalhador por ocasião do  
encerramento contratual.
II- O PPP deverá ser entregue ao trabalhador para fins de requerimento de 
reconhecimento períodos laborados em condições especiais.
III- Deverá ser exigido quando se requerer benefício previdenciário.
IV- O PPP só deverá ser emitido em casos especiais de acidentes fatais.

Assinale a alternativa correta.

a) Nenhuma das alternativas é verdadeira.
b) Somente as afirmativas l, ll e lll são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas l e ll são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas ll e lll são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Unidade 4

Objetivos de aprendizagem

Chegamos à nossa última unidade, na qual você terá 
conhecimento suficiente para discutir as ferramentas 
desenvolvidas pela Previdência Social para minimizar os 
acidentes de trabalho e, com isso, reduzir os valores pagos 
pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social para este fim.

Discutiremos o Seguro Acidente de Trabalho (SAT) e como 
ele pode ser diretamente influenciado pelo Fator Acidentário 
de Prevenção (FAP), uma alíquota que incide diretamente 
sobre o valor recolhido pelo SAT.

Para fecharmos este conteúdo, você conhecerá a Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social (GFIP), um instrumento 
fundamental para pagamentos efetuados pelos empregadores 
aos empregados.

Ferramentas de 
aplicação previdenciária

Juliana Alberton Frias

Seção 1 | Seguro Acidente de Trabalho - SAT 

A Seção 1 trará conhecimentos sobre o SAT, que visa assegurar 
aos trabalhadores um respaldo financeiro no caso de ocorrência de 
acidentes laborais. Por este motivo, configura uma obrigatoriedade 
por parte da empresa se pagamento. 

Seção 2 | Fator Acidentário de Prevenção – FAP

Vamos ver o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em nossa 
segunda seção. O FAP é um fator de multiplicação utilizado pela 
Previdência Social que incide em sobre SAT, utilizando como 



base o número de acidentes registrados por uma empresa, sendo 
responsável pela majoração ou diminuição no recolhimento dos 
tributos pagos a este fim.

Seção 3 | GFIP

Em nossa última seção, vamos descobrir o que significa 
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social) e para que ela é 
utilizada. Verificaremos que por meio dela muitos direitos são 
garantidos aos trabalhadores.



Introdução à unidade
Caro aluno, você já deve ter percebido que reduzir os acidentes 

e os eventuais prêmios pagos aos acidentados é uma função difícil, 
pois exige tanto do empregador, no sentido de gerar melhorias 
em termos de equipamentos e capacitações periódicas, como 
dos empregados, atestando que os mesmos atuem conforme as 
recomendações passadas, evitando a exposição desnecessária ao 
risco, que muitas vezes podem gerar riscos a terceiros. Devemos 
ressaltar que cabe ainda aos órgãos públicos a responsabilidade de 
fiscalizar e certificar o correto funcionamento dos empreendimentos, 
a fim de evitar que as atividades resultem em prejuízos aos 
trabalhadores e à sociedade como um todo. 

É dever que se façam cumprir as normas de segurança sempre!

Sabendo que, muitas vezes, mesmo com todos os esforços 
necessários, os acidentes ou seus equiparados acabam por 
acontecer, a Previdência Social instituiu alguns instrumentos/
ferramentas para auxiliar no pagamento desses benefícios e ainda 
assegurar que empresas que tomam as devidas ações preventivas à 
segurança no trabalho tenham também redução de suas tarifações. 
Essas ferramentas são conhecidas como SAT, Seguro Acidente 
de Trabalho, que leva em consideração o RAT, Risco Acidente 
de Trabalho, da atividade econômica em questão; o segundo 
instrumento é o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, uma alíquota 
aplicada para majorar ou reduzir os valores pagos para o SAT, com 
vistas a beneficiar as empresas que investem em Segurança no 
Trabalho e aumentar a arrecadação de empresas que não tomam 
as providências cabíveis para este fim, ampliando um cenário de 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais e do trabalho.

Para findarmos esta unidade, falaremos sobre a GFIP, Guia 
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social. Um instrumento essencial para 
pagamentos que agrega diversas informações sobre o trabalhador 
em questão.

Preparado para compreender cada um desses assuntos? Então 
vamos lá!
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Seção 1

Seguro Acidente de Trabalho - SAT

1.1 | O que é e para que serve a SAT?

Você já compreendeu que a Segurança do Trabalho visa agir 
sempre de modo preventivo para evitar que ocorra qualquer 
acidente de trabalho, ou que o profissional desenvolva doenças 
ocupacionais/do trabalho. Entretanto, por diversas razões, no dia a 
dia nos deparamos com tais situações, que resultam em prejuízos às 
empresas e aos empregados. 

Entendendo que os acidentes ainda fazem parte da realidade 
brasileira, e com vistas a auxiliar no pagamento dos prêmios 
destinados a este fim, a Previdência Social, por meio de um 
recolhimento na folha do funcionário, instituiu o Seguro Acidente 
de Trabalho, conhecido por sua sigla SAT.

O SAT é, portanto, uma contribuição de natureza jurídica, 
cujo tributo a ser pago incide diretamente sobre a remuneração 
paga pelo empregador aos seus colaboradores, inclusive quando 
empregados avulsos. 

Mas, será que a contribuição é a mesma para qualquer seguimento 
de empresa? Ou existem variações para cada tipo de empresa?

Para responder estes questionamentos e compreender a 
implicação desse seguro para todo o contexto em que decorre o 
Fator Acidentário de Prevenção, que será estudado em nossa Seção 
2, você precisará ter claro o que é e como funciona o SAT.

Vamos então para mais um aprendizado?

Conforme prega a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), o objetivo da Segurança e Saúde no Trabalho é promover 
a manutenção do mais alto grau de saúde física e mental de bem-
estar social dos trabalhadores em todas as profissões, impedir 

Introdução à seção
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qualquer dano causado pelas condições de trabalho e proteger 
contra os riscos resultantes da presença de agentes prejudiciais à 
saúde. Para que este objetivo seja atendido, assim como nos demais 
setores econômicos, há a necessidade de criação de políticas que 
visem e atendam na íntegra o bem-estar do trabalhador (OIT, 2011 
e VENDRAME, 2008).

O SAT está descrito na Constituição Federal de 1988, nos artigos 
7º, 195 e 201, garantindo, por força de lei pela Previdência Social, 
seguro ao trabalhador em casos de acidentes do trabalho. Contudo, 
o custeio deste seguro deve ser pago pelo empregador, mediante a 
um adicional sobre a folha salarial. 

Conforme observamos na Figura 4.1, a Previdência, ao criar 
o SAT, permite reduzir os custos por ela pagos aos acidentes de 
trabalho, sob forma de benefícios e delega parte da responsabilidade 
pelo acidente ocorrido ao empregador, não apenas ao empregado. 
Esse ponto é muito importante e significativo dentro das questões 
voltadas à saúde e segurança no trabalho.

Figura 4.1 | Seguro Acidente do Trabalho - SAT

Fonte: <http://sindiquimicapr.org.br/noticias-sindicais/sat-garante-reparacao-financeira-aos-trabalhadores/>. Acesso 
em: 4 abr. 2018.
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Para saber mais

Assista ao vídeo que traz algumas informações novas sobre o SAT 
(Seguro de Acidente do Trabalho): o que é e sua relevância, disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=cVq4lxbuCOc>. Acesso 
em: 6 abr. 2018.

O ordenamento efetivo do SAT ocorreu por meio da Lei nº 
8.212/91  (BRASIL, 1991), que dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências. 
Foi a partir desta lei que as empresas passaram a recolher a alíquota 
do SAT fixadas de acordo com o grau de risco da atividade, variando 
de 1% para risco leve, 2% risco moderado e 3% risco grave. Contudo, 
esta lei não definia com clareza cada um dos graus de risco, ficando 
a critério do empregador esta definição. Com a alteração do texto 
promovida pela Lei nº 9.732/98, a nomenclatura designada ao SAT 
foi modificada para “Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa 
Decorrentes de Riscos Ambientais do Trabalho” (GILL-RAT ou 
GILRAT), embora as duas nomenclaturas estejam corretas e sejam 
utilizadas atualmente.

1.2 | Quais os valores pagos ao SAT?

Em 1992, por meio do Decreto 612/92, a responsabilidade de 
rever a classificação definida pelo empregador passa a ser do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS. Em princípio, empresas com filiais 
e matrizes poderiam fazer seu enquadramento unitário em cada 
filial, independentemente da atividade preponderante. Contudo, em 
1997, por meio dos decretos de Lei nº 2.193/97 (BRASIL, 1997b) e 
2.173/97 (BRASIL, 1997a) as empresas passaram a recolher o SAT 
com base no grau de risco da atividade preponderante da empresa 
como um todo, independentemente do real número de funcionários 
expostos ao risco efetivo. Em julho do mesmo ano, passa a constar 
o CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que 
facilitou a definição dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), do 
seguinte modo:

• 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade 
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve.
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• 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade 
preponderante esse risco seja considerado médio.

• 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade 
preponderante esse risco seja considerado grave.

Perceba que essa contribuição patronal é incidente sobre a folha 
total de pagamento da empresa, dessa forma, as empresas são 
obrigadas a pagarem, por exemplo, a alíquota de 3%, sem considerar 
o percentual de empregados que realmente exercem função de 
risco. Dessa forma, o empresário, por sua vez, poderá impugnar a 
classificação do empreendimento, se considerar que o risco a ele 
atribuído não condiz com a sua realidade e nem mesmo com os 
estudos globais que norteiam a classificação das mesmas.

Esta normativa recebeu uma nova redação, por força de 
medida provisória nº 1523-9/1997 (BRASIL, 1997c), que manteve as 
alíquotas já estabelecidas, mas determinou que o recolhimento da 
Contribuição ao SAT seria feito “... em razão do grau de incidência 
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos de trabalho” e por 
estes motivos, muitos autores chamam o SAT de GILRAT – Grau 
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos 
Ambientais do Trabalho. Entretanto o termo SAT – Seguro Acidente 
de Trabalho, volta a ser citado na lei nº 150/2015 (BRASIL, 2015) 
que trata sobre contratos de trabalhos domésticos. Portanto, 
consideram-se as duas formas usuais.

Empresas que expõem seus funcionários a agentes nocivos – 
físico, químico e biológicos que poderão suscitar a aposentadoria 
especial terão uma majoração de 6, 9 ou 12%, para aposentadorias 
em 25, 20 ou 15 anos respectivamente, conforme descreve a LEI Nº 
9.732/1998, artigo 57 (BRASIL, 1998b):

§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com 
os recursos provenientes da contribuição de que trata o 
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis 
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo 
segurado a serviço da empresa permita a concessão de 
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco 
anos de contribuição, respectivamente (BRASI, 1998b).
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É importante observar que, em virtude dos riscos associados 
a este ambiente ser elevado, a alíquota paga ao SAT/GILL-RAT 
também é maior.

Cooperativas também pagam alíquotas diferenciadas e para esta 
situação existem duas modalidades:

• Cooperativas de trabalho, as alíquotas variam em 5, 7 ou 9% 
sobre a nota fiscal ou a fatura de prestação de serviços;

• Cooperativas de produção, as alíquotas variam em 6, 9 ou 12% 
sobre a remuneração dos cooperados.

Questão para reflexão

A alíquota paga pelo SAT/GILL-RAT (1%, 2% e 3%) é estabelecida com 
base no ramo da atividade econômica da empresa. Será que este fator 
não “menospreza” todos os cuidados que uma empresa tem para 
reduzir os riscos no ambiente de trabalho? Será que duas empresas 
do mesmo segmento (atividade econômica) desempenham e 
proporcionam aos seus funcionários exatamente o mesmo tipo de 
ambiente de trabalho e exposição aos riscos?

Você concorda que os investimentos em Segurança no Trabalho 
tornam as duas empresas diferentes e por isso as mesmas deveriam 
pagar contribuições variadas, visto que não representam os mesmos 
riscos aos funcionários. Mas, será que existe essa possibilidade?

Falaremos sobre isso em nossa próxima seção. Fique atento!

Atividades de aprendizagem

1. O ordenamento efetivo do SAT ocorreu por meio da Lei nº 8.212/91 
(BRASIL, 1991), que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio e dá outras providências. Foi a partir desta lei que 
as empresas passaram a recolher a alíquota do SAT, fixadas de acordo com 
o grau de risco da atividade, variando de:

a) 1, 2 ou 3%.
b) 2, 4 ou 6%.
c) 3, 6 ou 9%.

d) 6, 9 ou 12%.
e) 10, 15 ou 20%.



U4 - Ferramentas de aplicação previdenciária 97

2. Empresas que expõem seus funcionários a agentes nocivos – físico, 
químico e biológicos – os quais poderão suscitar a aposentadoria especial, 
terão uma majoração de:

a) 1, 2 ou 3%.
b) 2, 4 ou 6%.
c) 3, 6 ou 9%.
d) 6, 9 ou 12%.
e) 10, 15 ou 20%
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Seção 2

Fator Acidentário de Prevenção – FAP

Como você sabe, nem todas as empresas são iguais, muito 
menos as atividades laborais. Existem vários tipos de trabalhos, uns 
mais pesados que tendem a oferecer aos profissionais mais riscos 
e outros mais leves. Temos atividades que são desempenhadas em 
pé, sentado, em equipamentos de riscos, em ambientes inseguros 
e/ou insalubres, enfim, há atividades profissionais desempenhadas 
de diversas formas, cada uma com sua importância e peculiaridade. 

Para assegurar a responsabilidade das empresas acerca dos 
acidentes ocorridos, existe o SAT/GILRAT, que é o Seguro Acidente 
de Trabalho, calculado com base nos riscos no ambiente de 
trabalho - RAT (1% riscos leves, 2% riscos médios, 3% riscos graves) 
multiplicado sobre a folha de pagamento mensal da empresa. 
Esta alíquota passou a gerar um efetivo a mais para as empresas 
que principalmente não tomavam as devidas precauções para 
evitar a exposição de seus funcionários aos riscos das atividades 
desempenhadas, ou seja, para as empresas que não investiam, 
ou ainda, para aquelas que investiam pouco em segurança no 
trabalho, cujos riscos normalmente respondiam pelos principais 
acidentes na empresa.

Contudo, seria justo que as empresas do mesmo segmento 
(consequentemente com os mesmos riscos envolvidos) destinassem 
ao SAT os mesmos percentuais, pensando que uma poderia ter uma 
visão muito ampla sobre segurança no trabalho, enquanto a outra, 
faria poucas coisas para evitar os riscos?

Pensando nesse tipo de situação, foi criado o FAP (Fator Acidentário 
de Prevenção), um multiplicador para “premiar” e consequentemente 
reduzir os valores pagos às empresas que investem em segurança 
no trabalho e que comprovadamente reduzam os riscos associados 
aos acidentes e doenças ocupacionais. Conforme você verá na 
sequência, este valor também eleva a contribuição das empresas 

Introdução à seção
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2.1 | Fator Acidentário de Prevenção – FAP

que tratam com “descaso” a segurança no trabalho e, por este 
motivo, esta ferramenta é de extrema importância para que você 
atinja os objetivos voltados à prevenção dos acidentes, e ainda 
reduza os custos da empresa.

Quando o papel da segurança no trabalho é bem desempenhado, 
sem dúvidas todos saem ganhando. Para os profissionais que atuam 
de maneira efetiva e com eficácia dentro da empresa, promovendo 
melhorias no ambiente laboral, e, portanto, para os empregadores 
que investem em segurança no trabalho, a Previdência Social 
instituiu medidas para fazer com que a sua contribuição para o SAT/
GILRAT fosse reduzida, tendo em vista a consequente redução nos 
acidentes e doenças dentro da empresa. Para isso criou-se o FAP.

O FAP, segundo o Art. 202-A incluído pelo Decreto nº 6.042, de 
2007 (BRASIL, 2007) e normatizado no Decreto no 3.048, de 6 de 
maio de 1999 (BRASIL, 1999) traz a seguinte informação: 

Assim, o FAP passa a ser efetivamente aplicado em janeiro de 
2010, por determinação do Decreto 6.957/2009 (BRASIL, 2009), 
que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999), no tocante 
à aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de 
Prevenção - FAP.

§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num 
intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois 
inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais, 
considerado o critério de arredondamento na quarta casa 
decimal, a ser aplicado à respectiva alíquota. 
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o 
caput, proceder-se-á à discriminação do desempenho 
da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, 
a partir da criação de um índice composto pelos índices 
de gravidade, de frequência e de custo que pondera 
os respectivos percentis com pesos de cinquenta por 
cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento, 
respectivamente (BRASIL, 1999).
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A partir de 2010, a empresa que investir em segurança do trabalho 
e apresentar um nível de redução, quando comparadas às empresas 
de mesmo segmento, terá uma bonificação de até 50% no valor 
declarado do SAT. Contudo, partindo da mesma prerrogativa, uma 
empresa que, quando comparada a outra do mesmo segmento, 
apresentar um índice elevado de acidente, terá como ônus o 
pagamento do dobro do SAT.

O FAP é calculado sobre os dois últimos anos, considerando o 
histórico de acidentes e registros da Previdência Social.

Conforme tratamos na seção anterior, o SAT (Seguro de 
Acidente de Trabalho) baseava-se, até 2009, apenas nos RAT (Riscos 
Ambientais do Trabalho). Em 2010, com base em um novo cálculo, 
incluiu o FAP como um multiplicador variável (0,5000 a 2,0000) para 
o cálculo deste Seguro. Conforme é possível observar na Figura 2, o 
SAT, FAP e o NTEP estão diretamente ligados, e podem representar 
um aumento ou diminuição nos valores destinados aos acidentes 
de trabalho.

Para saber mais

Se houver discordância quanto ao FAP, a empresa poderá contestá-
lo de forma eletrônica, exclusivamente em sistema específico 
disponibilizado pelo MPS – Ministério da Previdência Social, perante 
o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional 
– DPSSO, da Secretaria Políticas de Previdência Social – SPPS do 
MPS, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial (Decreto nº 
3.048/1999 art. 202-B) (BRASIL, 1999).

Os procedimentos para contestação, assim como para desbloqueios 
de bonificação, quando houver, são estabelecidos por Portaria 
Conjunta publicada anualmente pelo Ministérios da Fazenda e da 
Previdência Social, quando da publicação do FAP.

Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-
e-informacoes-a-previdencia-social-1/fap-fator-acidentario-de-
prevencao-legislacao-perguntas-frequentes-dados-da-empresa>. 
Acesso em: 6 abr. 2018.
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Após 2010, surge então uma nova realidade que bonifica o 
empregador que investir em segurança no trabalho. O Quadro 1 
apresenta como era calculado o SAT até 2009 e como ele passa a 
ser calculado após 2010, com a inclusão do FAP.

Figura 4.2 | Relação de custos entre SAT, FAP e NTEP

Fonte: <http://areasst.com/sat-fap-ntep-seguranca-do-trabalho/>. Acesso em: 4 abr. 2018.

Quadro 4.1 | Cálculo SAT

Calculo do SAT até 2009 Calculo do SAT a partir de 2010

SAT = folha de pagamento x 
alíquota RAT

SAT = folha de pagamento x 
(alíquota RAT x FAP)

Fonte: Serviço social da indústria (SESI, 2011).

Questão para reflexão

Uma construtora paga ao GILL-RAT/SAT 200 mil reais mensais, com 
base na folha de pagamento dos funcionários. Essa construtora 
busca soluções tecnológicas de ponta, investe em capacitação 
e acredita que deve ter uma melhoria contínua na segurança no 
trabalho. A empresa, dentre as demais da categoria se destacou por 
ter um FAP de 0,5000, o que reduziu sua contribuição pela metade. 
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Você concorda que este tipo de bonificação estimula ainda mais 
melhorias com a segurança, além de fazer com que o empregador 
compreenda que qualquer valor gasto para melhorar a segurança 
dos trabalhadores é sempre um investimento?

Mais do que isso, é uma chance de desempenharmos bem a nossa 
função, auxiliando nas reduções de custos e ampliando a qualidade 
de vida do trabalhador.

Realmente, o FAP parece ser uma ferramenta valiosa para nós 
da área de segurança, até mesmo porque pode servir como um 
indicador do nosso trabalho quando comparado a outras empresas 
do mesmo ramo. Assista ao vídeo, FAP - novo cálculo do seguro 
de acidente de trabalho causa polêmica, que mostra as reais 
implicações do FAP nas empresas.

Mas, como a Previdência social consegue analisar as empresas 
que não apresentaram bons resultados em segurança e estipular a 
alíquota pertinente?

Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro 
a dezembro de cada ano até completar o período de dois anos, a 
partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos 
dados anuais incorporados. A determinação do Fator Acidentário 
de Prevenção utiliza alguns dados que “alimentam” o FAP e são 
extraídos de outros mecanismos, conforme descritos a seguir: 

Para saber mais

Assista ao vídeo FAP – novo cálculo do seguro de acidente de 
trabalho causa polêmica. Nele é apontado o quanto essa alíquota 
pode ajudar o empregador que investe em segurança e, ao mesmo 
tempo, o quão polemica pode ser. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=YfFYXVTMN5M>. Acesso em: 4 abr. 2018. 

2.2 | Fonte de dados do FAP 
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a) Registros da Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT). 

b) Registros da concessão de benefícios acidentários pelo INSS. 

c) Dados populacionais de empregatícios do Cadastro Nacional 
de Informações Sociais (CNIS).

d) Expectativa de sobrevida do segurado de acordo ao quadro de 
mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nós já comentamos que todos os acidentes de trabalho devem 
ser notificados à previdência social, sob pena de multa quando do 
descumprimento. Com a abertura da Comunicação de Acidente do 
Trabalho - CAT, o INSS tem como estimar, estatisticamente o índice 
de cada empresa acerca dos acidentes ocorridos.

Outro ponto importante é compreender como a Previdência 
Social calcula a alíquota para cada empresa. Já sabemos que um 
dos documentos utilizados é o CAT. E para chegar a uma alíquota 
ela se utiliza de três indicadores:

• Índice de frequência. 

• Índice de gravidade.

• Índice de custo.

O índice de frequência estima a dimensão probabilística do 
acidente ocorrido, equivale ao número de eventos previdenciários 
em um tempo determinado, sendo assim, a frequência de ocorrência 
de acidentes.

O índice de gravidade equivale ao tempo de benefício, ou 
seja, trata-se do alerta para a quantidade de dias necessários 
para que um funcionário se recuperasse e deixasse de gozar do 
benefício previdenciário.

Já o índice de custo indica o percentual financeiro gasto com o 
acidente ocorrido, equivale ao desembolso previdenciário, pago em 
reais, ao segurado.

Para definir cada um dos indicadores, a Previdência Social utiliza 
o SUB (Sistema Único de Benefícios), que apresenta os registros 
de concessão de benefícios previdenciários (ferramenta do INSS); 
dados nacionais empregatícios do CNIS (Cadastro Nacional de 
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Informações Sociais) (ferramenta do MPS – Ministério da Previdência 
Social), além de dados do IBGE referente à expectativa de vida.

Benefícios utilizados para cálculo do FAP a partir de abril de 2007: 

CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho

B91 – Doença por acidente do trabalho

B92 – Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho

B93 – Pensão por morte por acidente do trabalho

B94 – Acidente por acidente do trabalho 

Com base nos critérios apresentados, existe uma sequência 
de cálculos realizados, atribuindo pesos aos acidentes ocorridos 
conforme os índices determinados (frequência, gravidade, custo). 
No entanto, alguns pontos anulam a bonificação do FAP. 

De acordo com a Resolução CNPS no 1.316, de 31 de maio 
de 2010 (BRASIL, 2010), não será concedida a bonificação para as 
empresas cuja:

• taxa média de rotatividade de trabalhadores inscritos no seu 
CNPJ for superior a 75%, salvo se comprovarem que tenham sido 
observadas as normas de saúde e segurança do trabalho em caso 
de demissões voluntárias ou términos de obras.

• outro possível bloqueio da bonificação ocorre em casos de 
morte ou invalidez permanente, decorrentes de acidentes ou 
doenças do trabalho. Neste caso, o valor da alíquota do FAP não será 
inferior a um (1,0000), salvo, a hipótese de a empresa comprovar, 
de acordo com regras estabelecidas pelo INSS, investimentos 
em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na 
segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicados 
dos trabalhadores e dos empregadores. 

Para saber mais

Conheça também como é realizado o cálculo do FAP, acessando o 
link abaixo:

<http://www.sitesa.com.br/contabil/conteudo_trabalhista/
procedimentos/p_previdencia/f02.html>. Acesso em: 4 abr. 2018. 
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Conforme observamos o FAP é uma ferramenta valiosa para o 
empregador, que consegue bonificações sobre o SAT, pago sobre 
as folhas de pagamento de seus funcionários. Contudo, é também 
valioso ao empregado, uma vez que a empresa se sente estimulada 
a investir em segurança e saúde do trabalho, favorecendo 
diminuição nos acidentes efetivamente. Podemos ainda considerar 
o quanto o FAP pode auxiliar no nosso trabalho, proporcionando 
melhorias no nosso setor, tornando o nosso trabalho mais eficiente 
e apropriado às condições do trabalho e aos riscos oferecidos pelo 
ramo de atividade prestada. A fiscalização do recolhimento desta 
contribuição será feita pela GFIP, assunto que abordaremos em 
nossa última seção.

Questão para reflexão

Você, enquanto profissional da área de Segurança do Trabalho, 
acredita que o FAP pode ser um aliado no momento de propor e 
de argumentar sobre melhorias na parte de segurança e saúde 
ocupacional? Por quê? 

Atividades de aprendizagem

1. Os valores das alíquotas pagas pela empresa podem sofrer redução 
ou aumento, conforme o desempenho da empresa. Qual o percentual 
máximo de redução e qual o percentual máximo de aumento?

a) Podem ser reduzidas em até 100% ou aumentadas em até 50%.
b) Podem ser reduzidas em até 0,5% ou aumentadas em até 2%.
c) Podem ser reduzidas em até 1% ou aumentadas em até 3%.
d) Podem ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%.
e) Podem ser reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 50%.

2. Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número 
de acidentes ou de doenças ocupacionais pagam mais. Por outro lado, 
o FAP aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade 
menor (Previdência Social, 2017). Analise as afirmativas a seguir no que diz 
respeito ao FAP:
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I- O FAP poderá isentar ou aumentar o RAT.
II- O FAP tem o objetivo de aumentar ou diminuir as alíquotas de 
contribuição das empresas ao Seguro de Acidente de Trabalho-SAT.
III- FAP pode reduzir o SAT em até 50%.
IV- A alíquota do FAP pode variar de 0,2500 a 2,0000.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está correta.
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
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Seção 3

GFIP

3.1 | Conceito e importância

Você está finalizando sua leitura acerca da legislação e dos 
mecanismos criados pela Previdência Social que são aplicados à 
segurança no trabalho. 

Falamos nesta unidade do SAT/GILL-RAT e do FAP, mas de que 
forma é feita a fiscalização e o recolhimento desses tributos? 

A resposta para este questionamento é uma sigla chamada GFIP 
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social), que corresponde a uma 
obrigatoriedade para todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao 
recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou 
às contribuições/informações à Previdência Social.

Vamos então ao nosso conteúdo!

A GFIP é a guia pela qual o empregador/contribuinte recolhe o 
FGTS e informa à Previdência Social dados cadastrais, todos os fatos 
geradores e outras informações de interesse da Previdência. 

Sua importância é incontestável, pois traz informações 
indispensáveis para o reconhecimento dos direitos previdenciários 
dos segurados abrangidos pelo regime geral da Previdência Social. 
Os dados coletados alimentam o Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS) que serve de base para o reconhecimento de direitos 
e concessão de benefícios previdenciários.

A entrega da GFIP feita pelo empregador de maneira correta 
e dentro do prazo não onera o trabalhador do encargo de 
demonstrar ao Instituto Nacional do Seguro Social o recolhimento 
das contribuições previdenciárias e sua remuneração e à Caixa 
Econômica Federal o recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço.

Introdução à seção
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A Lei nº 9.528/97 (BRASIL, 1997d) introduziu a obrigatoriedade de 
apresentação da GFIP, desde a competência de janeiro de 1999, a 
todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao recolhimento de FGTS, 
contribuições previdenciárias e informações a Previdência Social. 

Conforme o Manual da GFIP para Usuários do SEFIP (CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, 2018), estão obrigadas a recolher e informar 
a guia as pessoas físicas ou jurídicas e contribuintes equiparados a 
empresa sujeitos quer ao recolhimento do FGTS ou à prestação de 
informações à Previdência Social. Um exemplo simples de quem 
deve recolher e informar a GFIP é a empresa (pessoa jurídica) que 
possua funcionários.

As pessoas que não deverão recolher ou informar são: o 
segurado especial inc. VII, art. 12 da Lei nº 8.212/91 (BRASIL, 1991); 
o contribuinte individual não segurado que lhe preste serviço; os 
órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados a 
Regime Próprio de Previdência e o segurado facultativo art. 14 da 
Lei nº 8.212/91 – (BRASIL, 1991).

Ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária 
a informação de todos os dados cadastrais e financeiros para a 
Previdência Social e para o FGTS, caso em que a GFIP será declaratória.

Denomina-se "declaratória" a GFIP que tenha os códigos 
de recolhimento 903, 904, 905, 907, 908, 909, 910 ou 911, não 
havendo, portanto, recolhimento ao FGTS, a saber:

Para saber mais

Você já viu uma GFIP? Para visualizá-la, é só acessar o link abaixo.

Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-
recolhimento-recursal/GFIP%20Recursal%20418.pdf>. Acesso em: 6 
abr. 2018.

3.2 | Quem deve entregar a GFIP



U4 - Ferramentas de aplicação previdenciária 109

Denomina-se "de recolhimento" a GFIP que tenha os códigos de 
recolhimento 115, 130, 145, 150, 155, 307, 317, 327, 337, 345, 418, 
604, 608, 640, 650, ou 660, com recolhimento ao FGTS, veja:

Quadro 4.2 | Códigos de recolhimento GFIP - declaratória

Código Descrição

903

Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a 
dirigente sindical; do valor pago pela Justiça do Trabalho 
a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos 
Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os 
quais não incide FGTS.

904

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em 
decorrência de dissídio coletivo, reclamatória trabalhista 
ou conciliação perante as Comissões de Conciliação 
Prévia.

905 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS.

907

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de 
empresa prestadora de serviços com cessão de mão-
de-obra e empresa de trabalho temporário conforme Lei 
nº 6.019/74 (BRASIL, 1974), em relação aos empregados 
cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada 
parcial.

908
Declaração para a Previdência Social e para o FGTS 
de obra de construção civil - empreitada total ou obra 
própria.

909
Declaração para a Previdência Social e para o FGTS 
relativa ao trabalhador avulso.

910
Declaração para a Previdência Social e para o FGTS 
relativa a dirigente sindical.

911
Declaração para a Previdência Social de Cooperativa de 
Trabalho relativa aos contribuintes individuais cooperados.

Fonte: Sislex Previdência (2003).

Quadro 4.3 | Códigos de recolhimento GFIP – de recolhimento

Código Descrição

115
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social (no prazo ou em atraso).

130
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em 
atraso).
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Código Descrição

145
Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela 
CAIXA.

150

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social de empresa prestadora de serviços com cessão 
de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário 
conforme a Lei nº 6.019/74 (BRASIL, 1974), em relação 
aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil 
- empreitada parcial (no prazo ou em atraso).

155
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social de obra de construção civil - empreitada total ou 
obra própria (no prazo ou em atraso).

307 Recolhimento de Parcelamento do FGTS.

317
Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa 
com tomador de serviços.

327
Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado 
segundo resolução CCFGTS 325/1999 (CONTABEIS, 
1999).

337
Recolhimento de Parcelamento do FGTS contratado 
segundo resolução CCFGTS 325/1999 (CONTABEIS, 
1999) de empresas com tomador de serviços.

345
Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela 
Caixa de Parcelamento contratados segundo resolução 
CCFGTS 325/1999 (CONTABEIS, 1999).

418 Recolhimento recursal para o FGTS.

604
Recolhimento ao FGTS de entidades com fi ns fi lantrópicos 
- Decreto-Lei nº 194, de 24/02/1967 (BRASIL, 1967) 
(competências anteriores a 10/1989).

608
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em 
atraso).

640
Recolhimento ao FGTS para empregado não optante 
(competência anterior a 10/1988).

650

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência 
Social relativos a dissídio coletivo, reclamatória trabalhista 
ou conciliação perante as Comissões de Conciliação 
Prévia (no prazo ou em atraso).

660
Recolhimento exclusivo ao FGTS referente à reclamatória 
trabalhista ou conciliação perante as Comissões de 
Conciliação Prévia (no prazo ou em atraso).

Fonte: Sislex Previdência (2003).
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Denomina-se "sem movimento" a GFIP que tenha o código 
de recolhimento 906, a saber: declaração de ausência de fato 
gerador das contribuições para a Previdência Social e para o FGTS 
(GFIP sem Movimento).

Portanto, as declarações e recolhimentos devem ser feitos de 
acordo com os códigos acima descritos. As informações, a entrega 
e os recolhimentos de FGTS são de inteira responsabilidade do 
empregador/contribuinte. O contribuinte que apresentar a GFIP 
fora do prazo, que deixar de apresentá-la ou que a apresentar 
com incorreções ou omissões está sujeito às multas previstas na 
Lei nº 8.212/1991 (BRASIL, 1991) e às sanções previstas na Lei nº 
8.036/1990 (BRASIL, 1990)

Para saber mais

Antes da Lei Complementar nº 150 (BRASIL, 2015), de 1º de junho 
de 2015 e da Resolução nº 780 do Conselho Curador do FGTS 
o pagamento de FGTS pelos empregadores de trabalhadores 
domésticos era facultativo. Após o dia 1º de outubro de 2015 
o recolhimento de FGTS tornou-se obrigatório. Se quiser mais 
informações, acesse o link, disponível em: <http://www.brasil.gov.br/
cidadania-e-justica/2015/10/fgts-e-obrigatorio-para-domesticos-
a-partir-de-hoje-saiba-mais>. Acesso em: 4 abr. 2018.

Questão para reflexão

Nesse tópico verificamos a importância do empregador declarar e 
recolher a GFIP. O que ocorre se o empregador não o fizer? Como 
os direitos dos empregados poderão ser resguardados nesse caso?

De acordo com o Manual da GFIP (Caixa Econômica Federal, 
2008), as informações que devem compor a guia são:

a) Dados de identificação da empresa e dos trabalhadores.

b) Fatos geradores de contribuições para a Previdência Social e 
valores devidos ao INSS e a outras entidades e fundos (terceiros).

3.3 | Informações que devem compor e como 
entregar a GFIP
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c) Remunerações dos trabalhadores e valor total a ser recolhido 
para o FGTS.

Conforme apontado no tópico anterior, inexistindo recolhimento 
ao FGTS e de informações à Previdência Social, o empregador/
contribuinte deve emitir uma GFIP com dados cadastrais, no código 
de recolhimento 906 (sem movimento), dispensando-se a entrega 
da GFIP referente às competências subsequentes até a ocorrência 
de fatos determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador 
de contribuição previdenciária.

A GFIP deve ser entregue/recolhida mensalmente até o dia sete 
do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada 
ou se tornou devida ao trabalhador e/ou ainda que tenha ocorrido 
outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência 
Social. Caso não haja expediente bancário, a entrega deve ser 
antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente 
anterior. Ou seja, o limite para recolhimento é o sétimo dia do mês, 
desde que haja expediente.

A entrega da GFIP será feita por meio do Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), 
que consolida os dados cadastrais e financeiros da empresa e dos 
trabalhadores. O SEFIP é um aplicativo que está disponível no site da 
Caixa Econômica Federal e que permite qualquer empregador gerar 
e imprimir a GFIP.

Atividades de aprendizagem

1. Quais pessoas abaixo descritas não devem recolher ou informar a 
GFIP, exceto:  

a) Segurado Especial.
b) Servidores Estatutários. 
c) Segurado Facultativo.
d) Pessoa Jurídica com empregado que lhe preste serviço.
e) Contribuinte Individual sem segurado que lhe preste serviço.

2. Qual é o prazo para a GFIP ser entregue e recolhida?

a) Até o 5º dia útil do mês seguinte ao fato gerador.
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b) Até o 7º dia útil do mês seguinte ao fato gerador.
c) Até o dia 7º do mês seguinte ao fato gerador.
d) Até o 15º dia útil do mês seguinte ao fato gerador.
e) Até o dia 15 do mês seguinte ao fato gerador.

Fique ligado

A Previdência Social instituiu alguns mecanismos para que as 
empresas possam arcar com os seus acidentes de trabalho. Destaca-
se o SAT (Seguro Acidente de Trabalho) também conhecido como 
GILL-RAT (Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente 
dos Riscos Ambientais do Trabalho), que cobre, por meio de 
benefícios, os acidentes ou as doenças que geraram incapacidade 
laborativa ou perda da capacidade laborativa. Esse seguro despende 
da empresa alíquotas de 1, 2 ou 3% incidentes sobre a remuneração 
paga pelo empregador aos seus empregados, conforme seus riscos 
no ambiente de trabalho, lembrando que empresas ensejarem 
aposentadoria especial, essa contribuição é de 6, 9 ou 12%.

Para beneficiar as empresas previdentes no quesito segurança e 
saúde no trabalho, a Previdência Social instituiu o FAP (Fator Acidentário 
de Prevenção), um multiplicador que poderá reduzir ou aumentar o 
benefício pago pelo SAT. Dessa forma, o empregador passa a ter um 
incentivo tributário como vantagem competitiva em decorrência de 
uma gestão de risco eficiente e qualificada. A alíquota do FAP varia de 
0,5000 a 2,0000 e deve ser multiplicada ao SAT, podendo reduzir até 
50% dos valores pagos, para as empresas que investem em segurança 
no trabalho ou mesmo aumentar este valor destinado ao SAT, para 
aquelas que dentro da sua atividade econômica, apresentaram 
elevados casos de acidentes e/ou de doenças.

Para findarmos esta unidade, compreendemos que todos os 
valores pagos pela empresa ao colaborador devem acontecer 
por meio da GFIP, que foi criada em virtude da necessidade de 
estabelecer um banco de dados com as informações laborais 
dos trabalhadores, além de evitar sonegações e ainda aumentar a 
rapidez nas liberações dos benefícios.

As informações contidas no sistema vão desde a situação dos 
empregados, remunerações, movimentação dos trabalhadores, 
exposição a agente nocivos, salário família pagos, entre outras, sendo 
de extrema importância para o correto funcionamento da instituição.
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Para concluir o estudo da unidade

Chegamos ao final da nossa unidade e, consequentemente, 
do livro didático. Você pode compreender toda a evolução das 
normativas que regem a segurança no trabalho, os mecanismos 
criados para assegurar que a empresa declare seus acidentes, 
conheça as doenças que acontecem nos seus ambientes de 
trabalho, e ainda os mecanismos que a Previdência Social utiliza 
para assegurar os benefícios para acidentes e doenças do trabalho. 

Você pode perceber que além do essencial desempenho da 
segurança no trabalho para garantir a integridade do trabalhador, é 
possível também reduzir os valores pagos pela empresa para custear 
o Seguro Acidente de Trabalho, tornando-se uma ferramenta valiosa 
para o dia a dia do profissional dentro das diversas instituições.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. De acordo com o estudo desta unidade, quais direitos que a Constituição 
Federal de 1988 garantiu aos trabalhadores, que estão relacionados ao 
recolhimento da GFIP? 

a) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a aposentadoria.
b) Seguro desemprego.
c) Licença maternidade.
d) Adicional de insalubridade.
e) Adicional noturno. 

2. O FAP é um índice calculado por empresa, variando em intervalo 
contínuo de cinquenta centésimos, indo de 0,5 a 2,0, a ser aplicado sobre 
a alíquota, que pode ser de 1%, 2% ou 3%, conforme o grau de risco em 
que a empresa se enquadra, sobre a folha de pagamento, com o objetivo 
de custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes 
de trabalho.
I. O FAP é calculado sobre os dois últimos anos, considerando o histórico 
de acidentes e registros da Previdência Social.
II. A ideia do FAP é fazer com que as empresas que registram maior 
número de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho paguem mais. 
Por outro lado, o FAP aumenta a bonificação das empresas que registraram 
menor número de acidentes ou doenças ocupacionais. Quando a empresa 
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4. Algumas regras definem a aplicação do FAP (Fator acidentário de 
Prevenção),  também conhecido como a alíquota que pode reduzir ou 
aumentar os valores pagos ao seguro acidente de trabalho. Caso a 
empresa apresente casos de morte ou invalidez permanente, como deve 
ser estabelecido o FAP?

a) Somente poderá variar de 0,5 a 1,0000.
b) Somente poderá variar de 0,5 a 1,5000.
c) Não poderá ser inferior a 1,0000.
d) Será superior a 2,0000.
e) Deverá se estabelecer entre 0,5000 e 1,5000.

3. Conforme o Decreto nº 2.803/98 (BRASIL, 1998a), a empresa é 
obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS, por intermédio da , na forma por ele estabelecida, 
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária 
e outras informações de interesse daquele Instituto. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna:

a) RAT.
b) GFIP.
c) INSS.

d) FAP.
e) CAT.

não registrou nenhum caso de acidente ou doença, ela é bonificada com 
redução de 50% da alíquota.
III. Segundo a metodologia utilizada pelo FAP, a empresa tem um 
acréscimo em sua contribuição conforme o número de funcionários que 
recebem adicional de insalubridade.

a) Apenas a I é verdadeira.
b) I e II são verdadeiras.
c) Todas as alternativas estão corretas.

d) Apenas a alternativa II é correta.
e) II e III estão corretas.

5. O  ou  é um valor recolhido pela empresa para 
custeio dos acidentes de trabalho. Seu cálculo utiliza os valores do grau de 
risco da atividade, variando de 1% para risco leve, 2% risco moderado e 3% 
risco grave e ainda o fator multiplicador, conhecido como FAP. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente as lacunas:

a) FAP ou RAT.
b) SAT ou GILRAT.
c) SAT ou FAP.

d) RAT ou SAT.
e) GILL-RAT ou FAP.
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