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1- ATUALIZAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 
150/2015 – NOVOS DIREITOS 
PREVIDENCIÁRIOS DO EMPREGADO 
DOMÉSTICO 
  
Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o 
recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes 
valores:  
I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por 
cento) de contribuição previdenciária, a 
cargo do segurado empregado doméstico, 
nos termos do art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991;  
II - 8% (oito por cento) de contribuição 
patronal previdenciária para a seguridade 
social, a cargo do empregador doméstico, 
nos termos do art. 24 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991;  
III - 0,8% (oito décimos por cento) de 
contribuição social para financiamento do 
seguro contra acidentes do trabalho;  
IV - 8% (oito por cento) de recolhimento 
para o FGTS;  
V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por 
cento), na forma do art. 22 desta Lei; e  
VI - imposto sobre a renda retido na fonte 
de que trata o inciso I do art. 7o da  Lei 
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se 
incidente.  
Art. 35.  O empregador doméstico é 
obrigado a pagar a remuneração devida ao 
empregado doméstico e a arrecadar e a 
recolher a contribuição prevista no inciso I 
do art. 34, assim como a arrecadar e a 
recolher as contribuições, os depósitos e o 
imposto a seu cargo discriminados nos 
incisos II, III, IV, V e VI do caput do art. 34, 
até o dia 7 do mês seguinte ao da 
competência.  
Art. 36.  O inciso V do art. 30 da Lei no 8.212, 
de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
“Art.30 
V - o empregador doméstico é obrigado a 
arrecadar e a recolher a contribuição do 
segurado empregado a seu serviço, assim 
como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do 
mês seguinte ao da competência; 
(NR)  
Art. 37.  A Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

“Art.18 
§ 1o  Somente poderão beneficiar-se do 
auxílio-acidente os segurados incluídos 
nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei. 
(NR)  
“Art. 19.  Acidente do trabalho é o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
de empresa ou de empregador doméstico 
ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 
desta Lei, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte 
ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho. 
(NR)  
“Art. 21-A.  A perícia médica do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
considerará caracterizada a natureza 
acidentária da incapacidade quando 
constatar ocorrência de nexo técnico 
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 
decorrente da relação entre a atividade da 
empresa ou do empregado doméstico e a 
entidade mórbida motivadora da 
incapacidade elencada na Classificação 
Internacional de Doenças (CID), em 
conformidade com o que dispuser o 
regulamento. 
§ 2o  A empresa ou o empregador 
doméstico poderão requerer a não 
aplicação do nexo técnico epidemiológico, 
de cuja decisão caberá recurso, com efeito 
suspensivo, da empresa, do empregador 
doméstico ou do segurado ao Conselho de 
Recursos da Previdência Social.” (NR)  
“Art. 22.  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. 
(NR)  
“Art. 27.  Para cômputo do período de 
carência, serão consideradas as 
contribuições:  
I - referentes ao período a partir da data de 
filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), no caso dos segurados 
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empregados, inclusive os domésticos, e 
dos trabalhadores avulsos;  
II - realizadas a contar da data de efetivo 
pagamento da primeira contribuição sem 
atraso, não sendo consideradas para este 
fim as contribuições recolhidas com atraso 
referentes a competências anteriores, no 
caso dos segurados contribuinte 
individual, especial e facultativo, referidos, 
respectivamente, nos incisos V e VII do art. 
11 e no art. 13.” (NR)  
“Art. 34.  No cálculo do valor da renda 
mensal do benefício, inclusive o decorrente 
de acidente do trabalho, serão 
computados:  
I - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, e o trabalhador avulso, os 
salários de contribuição referentes aos 
meses de contribuições devidas, ainda que 
não recolhidas pela empresa ou pelo 
empregador doméstico, sem prejuízo da 
respectiva cobrança e da aplicação das 
penalidades cabíveis, observado o 
disposto no § 5o do art. 29-A;  
II - para o segurado empregado, inclusive o 
doméstico, o trabalhador avulso e o 
segurado especial, o valor mensal do 
auxílio-acidente, considerado como salário 
de contribuição para fins de concessão de 
qualquer aposentadoria, nos termos do art. 
31; 
(NR)  
“Art. 35.  Ao segurado empregado, 
inclusive o doméstico, e ao trabalhador 
avulso que tenham cumprido todas as 
condições para a concessão do benefício 
pleiteado, mas não possam comprovar o 
valor de seus salários de contribuição no 
período básico de cálculo, será concedido 
o benefício de valor mínimo, devendo esta 
renda ser recalculada quando da 
apresentação de prova dos salários de 
contribuição.” (NR)  
“Art. 37.  A renda mensal inicial, recalculada 
de acordo com o disposto no art. 35, deve 
ser reajustada como a dos benefícios 
correspondentes com igual data de início e 
substituirá, a partir da data do 
requerimento de revisão do valor do 
benefício, a renda mensal que prevalecia 
até então.” (NR)  
“Art. 38.  Sem prejuízo do disposto no art. 
35, cabe à Previdência Social manter 

cadastro dos segurados com todos os 
informes necessários para o cálculo da 
renda mensal dos benefícios.” (NR)  
“Art. 63.  O segurado empregado, inclusive 
o doméstico, em gozo de auxílio-doença 
será considerado pela empresa e pelo 
empregador doméstico como licenciado. 
(NR)  
“Art. 65.  O salário-família será devido, 
mensalmente, ao segurado empregado, 
inclusive o doméstico, e ao segurado 
trabalhador avulso, na proporção do 
respectivo número de filhos ou 
equiparados  nos  termos  do  § 2o do art. 16 
desta Lei, observado o disposto no art. 66. 
(NR)  
“Art.67 
Parágrafo único.  O empregado doméstico 
deve apresentar apenas a certidão de 
nascimento referida no caput.” (NR)  
“Art. 68.  As cotas do salário-família serão 
pagas pela empresa ou pelo empregador 
doméstico, mensalmente, junto com o 
salário, efetivando-se a compensação 
quando do recolhimento das contribuições, 
conforme dispuser o Regulamento.  
§ 1o  A empresa ou o empregador 
doméstico conservarão durante 10 (dez) 
anos os comprovantes de pagamento e as 
cópias das certidões correspondentes, 
para fiscalização da Previdência Social. 
2- ATUALIZAÇÃO – LEI 13.135/2015 
  
LEI Nº 13.135, DE 17 DE JUNHO DE 2015. - 
Este texto não substitui o publicado no 
DOU de 18.6.2015 
“Art. 16.   
I - (VETADO);     (Vigência) 
III - o irmão de qualquer condição menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave, nos termos do 
regulamento;      (Vigência) 
Art. 6o  Esta Lei entra em vigor em: 
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua 
publicação, quanto à inclusão de pessoas 
com deficiência grave entre os 
dependentes dos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) e do 
Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) previstos na Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 
II - 2 (dois) anos para a nova redação: 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm


  
 
 
 
 

 
 

www.cers.com.br 
 

I SEMANA DE ATUALIZAÇÃO FISCAL 
Direito Previdenciário 

Frederico Amado 
 

3 

a) do art. 16, incisos I e III, e do art. 77, § 2o, 
inciso IV, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, em relação às pessoas com 
deficiência intelectual ou mental; 
“Art. 26.   
II - auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença 
profissional ou do trabalho, bem como nos 
casos de segurado que, após filiar-se ao 
RGPS, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 
Previdência Social, atualizada a cada 3 
(três) anos, de acordo com os critérios de 
estigma, deformação, mutilação, 
deficiência ou outro fator que lhe confira 
especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado; 
“Art. 29 
§ 10.  O auxílio-doença não poderá exceder 
a média aritmética simples dos últimos 12 
(doze) salários-de-contribuição, inclusive 
em caso de remuneração variável, ou, se 
não alcançado o número de 12 (doze), a 
média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes. 
§ 11.  (VETADO). 
§ 12.  (VETADO). 
§ 13.  (VETADO).” (NR) 
“Art. 32.  (VETADO).” 
“Art. 60.   
§ 5o  Nos casos de impossibilidade de 
realização de perícia médica pelo órgão ou 
setor próprio competente, assim como de 
efetiva incapacidade física ou técnica de 
implementação das atividades e de 
atendimento adequado à clientela da 
previdência social, o INSS poderá, sem 
ônus para os segurados, celebrar, nos 
termos do regulamento, convênios, termos 
de execução descentralizada, termos de 
fomento ou de colaboração, contratos não 
onerosos ou acordos de cooperação 
técnica para realização de perícia médica, 
por delegação ou simples cooperação 
técnica, sob sua coordenação e 
supervisão, com: 
I - órgãos e entidades públicos ou que 
integrem o Sistema Único de Saúde (SUS); 
II - (VETADO); 
III - (VETADO). 

§ 6o  O segurado que durante o gozo do 
auxílio-doença vier a exercer atividade que 
lhe garanta subsistência poderá ter o 
benefício cancelado a partir do retorno à 
atividade. 
§ 7º  Na hipótese do § 6o, caso o segurado, 
durante o gozo do auxílio-doença, venha a 
exercer atividade diversa daquela que 
gerou o benefício, deverá ser verificada a 
incapacidade para cada uma das atividades 
exercidas.” (NR) 
“Art. 74.  § 1o  Perde o direito à pensão por 
morte, após o trânsito em julgado, o 
condenado pela prática de crime de que 
tenha dolosamente resultado a morte do 
segurado. 
§ 2o  Perde o direito à pensão por morte o 
cônjuge, o companheiro ou a companheira 
se comprovada, a qualquer tempo, 
simulação ou fraude no casamento ou na 
união estável, ou a formalização desses 
com o fim exclusivo de constituir benefício 
previdenciário, apuradas em processo 
judicial no qual será assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa.” (NR) 
“Art. 77 § 2o  O direito à percepção de cada 
cota individual cessará: 
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou 
irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 
(vinte e um) anos de idade, salvo se for 
inválido ou com deficiência; 
III - para filho ou irmão inválido, pela 
cessação da invalidez; 
IV - para filho ou irmão que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave, pelo afastamento da 
deficiência, nos termos do 
regulamento;     (Vigência) 
Art. 6o  Esta Lei entra em vigor em: 
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua 
publicação, quanto à inclusão de pessoas 
com deficiência grave entre os 
dependentes dos segurados do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) e do 
Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) previstos na Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 
II - 2 (dois) anos para a nova redação: 
a) do art. 16, incisos I e III, e do art. 77, § 2o, 
inciso IV, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, em relação às pessoas com 
deficiência intelectual ou mental; 
V - para cônjuge ou companheiro: 
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a) se inválido ou com deficiência, pela 
cessação da invalidez ou pelo afastamento 
da deficiência, respeitados os períodos 
mínimos decorrentes da aplicação das 
alíneas “b” e “c”; 
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer 
sem que o segurado tenha vertido 18 
(dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido 
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes 
do óbito do segurado; 
c) transcorridos os seguintes períodos, 
estabelecidos de acordo com a idade do 
beneficiário na data de óbito do segurado, 
se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 
(dezoito) contribuições mensais e pelo 
menos 2 (dois) anos após o início do 
casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e 
um) anos de idade; 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 
(vinte e seis) anos de idade; 
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 
(vinte e nove) anos de idade; 
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 
(quarenta) anos de idade; 
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) 
e 43 (quarenta e três) anos de idade; 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou 
mais anos de idade. 
§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, 
a regra contida na alínea “a” ou os prazos 
previstos na alínea “c”, ambas do inciso V 
do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de 
acidente de qualquer natureza ou de 
doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 
(dezoito) contribuições mensais ou da 
comprovação de 2 (dois) anos de 
casamento ou de união estável. 
Por força da Lei 13.135/2015, a pensão por 
morte para cônjuge, companheiro ou 
companheira será paga por apenas 4 
meses, se o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento 
ou a união estável tiverem sido iniciados 
em menos de 2 (dois) anos antes do óbito 
do segurado, salvo no caso de pensionista 
inválido ou com deficiência ou no caso de 
óbito do segurado decorrer de acidente de 
qualquer natureza ou de doença 
profissional ou do trabalho. 

§ 2o-B.  Após o transcurso de pelo menos 3 
(três) anos e desde que nesse período se 
verifique o incremento mínimo de um ano 
inteiro na média nacional única, para 
ambos os sexos, correspondente à 
expectativa de sobrevida da população 
brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, 
em números inteiros, novas idades para os 
fins previstos na alínea “c” do inciso V do § 
2o, em ato do Ministro de Estado da 
Previdência Social, limitado o acréscimo na 
comparação com as idades anteriores ao 
referido incremento. 
§ 4o  (Revogado). 
§ 5o  O tempo de contribuição a Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) será 
considerado na contagem das 18 (dezoito) 
contribuições mensais de que tratam as 
alíneas “b” e “c” do inciso V do § 2o.” (NR) 
“Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de 
doenças mencionada no inciso II do art. 26, 
independe de carência a concessão de 
auxílio-doença e de aposentadoria por 
invalidez ao segurado que, após filiar-se ao 
RGPS, for acometido das seguintes 
doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
hepatopatia grave, neoplasia maligna, 
cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estado avançado da 
doença de Paget (osteíte deformante), 
síndrome da deficiência imunológica 
adquirida (aids) ou contaminação por 
radiação, com base em conclusão da 
medicina especializada.” (NR) 
3- ATUALIZAÇÃO – MP 676/2015 – 
PUBLICADA EM 18/6/2015 
  
Art. 1o A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
“Art. 29-C.  O segurado que preencher o 
requisito para a aposentadoria por tempo 
de contribuição poderá optar pela não 
incidência do fator previdenciário, no 
cálculo de sua aposentadoria, quando o 
total resultante da soma de sua idade e de 
seu tempo de contribuição, incluídas as 
frações, na data de requerimento da 
aposentadoria, for: 
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I - igual ou superior a noventa e cinco 
pontos, se homem, observando o tempo 
mínimo de contribuição de trinta e cinco 
anos; ou 
II - igual ou superior a oitenta e cinco 
pontos, se mulher, observando o tempo 
mínimo de contribuição de trinta anos.  
§ 1º  As somas de idade e de tempo de 
contribuição previstas no caput serão 
majoradas em um ponto em: 
I - 1º de janeiro de 2017; 
II - 1º de janeiro de 2019; 
III - 1º de janeiro de 2020; 
IV - 1º de janeiro de 2021; e 
V - 1º de janeiro de 2022.  
§ 2º  Para efeito de aplicação do disposto 
no caput e no § 1º, serão acrescidos cinco 
pontos à soma da idade com o tempo de 
contribuição do professor e da professora 
que comprovarem exclusivamente tempo 
de efetivo exercício de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental 
e médio.” (NR)   
Art. 2o Esta Medida Provisória entra em 
vigor na data de sua publicação.  
Conforme prevê a Medida Provisória 
676/2015, foi criada regra de transição 
progressiva para a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição 
com aplicação facultativa do fator 
previdenciário, observado o tempo mínimo 
de contribuição (30 anos mulher e 35 anos 
homem), desde que a soma com a idade do 
segurado atinja a:  
- Até 31/12/2016–85(MULHER)/95(HOMEM) 
De 01/01/2017 até 31/12/2018 – 86/96 
De 01/01/2019 até 31/12/2019 – 87/97 
De 01/01/2020 até 31/12/2020 - 88/98 
De 01/01/2021 até 31/12/2021 – 89/99 
- De 01/01/2022 em diante 90/100. 
Exemplo: segurado homem que em 2015 ou 
2016 conte com 37 anos de tempo de 
contribuição e idade de 58 anos (37 + 
58=95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


