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Venda de motos
cresce 9,1%

Ministro da Previdência diz que aceita
discutir nova aposentadoria de servidor

As vendas de motos cres-
ceram em outubro, mas
o setor busca recupera-
ção. A associação da área
diz que ante 2012 houve
queda. (Agências)

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho,
disse que topa levar adiante as discussões sobre os proje-
tos de lei que estabelecem critérios diferentes para a apo-
sentadoria dos servidores públicos com deficiência. Se-
gundo a Previdência, será feita uma reunião até o final
deste mês para debater o tema. (LL)

Veja quem pode ter a nova
aposentadoria do deficientedeficientedeficiente

Quem deverá ter o benefício mais cedo
O segurado do INSS que tem algum tipo de deficiência deve ficar de olho nas regras

REGRAS EXIGIDAS PARA O DEFICIENTE
TER A APOSENTADORIA POR IDADE

Idade mínima

Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos

Ou seja, o deficiente poderá
receber a aposentadoria
por idade com cinco anos
a menos de idade que os
demais segurados

Tempo mínimo
de contribuição

15 anos de contribuição
como deficiente

veja alguns
exemplos

Quem não pode
ter o benefício

Quem não pode ter o benefício
caso 1
Uma segurada pede a
aposentadoria por idade do
deficiente no dia 2 de janeiro
de 2014

caso 2
Um segurado pede a aposentadoria
por idade do deficiente no dia 2
de janeiro de 2014

Fontes: lei complementar 142 e documentos internos do INSS

Início: o agendamento será feito pelo site www.inss.gov.br ou por telefone, na Central de Atendimento 135

REGRAS EXIGIDAS PARA O
DEFICIENTE TER A APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Não há idade mínima

O tempo de contribuição depende
da gravidade da deficiência:

Para deficiência

leve
Homens:

33 anos
Mulheres:

28 anos

exemplos

caso 1
A segurada tem uma deficiência
considerada leve pela perícia

Conclusão
Ele ainda não terá a

aposentadoria por tempo de
contribuição dois anos antes
pois não completou 33 anos
de contribuição exigido para
quem deficiência leve

Para deficiência

grave
Homens:

25 anos
Mulheres:

20 anos

Para deficiência

moderada
Homens:

29 anos
Mulheres:

24 anos

O INSS só aceitará o pedido da

aposentadoria por idade se o

segurado tiver todo o período

de contribuição como deficiente

caso 2
O segurado tem períodos de contribuição
comuns e com deficiência

Quem pode
ter o benefício

Quem pode
ter o benefício

Conclusão
Ela terá a aposentadoria

por idade do deficiente, com
55 anos de idade

Conclusão
Ela terá a

aposentadoria por tempo
de contribuição com
28 anos de INSS, dois
anos antes dos outros
segurados

Conclusão
Ele não terá a aposentadoria

por idade cinco anos antes, aos 60
anos, pois não comprovou 15 anos
de contribuição como deficiente

Início da deficiência
■ Ficou comprovado,

na perícia médica, que sua
deficiência começou em 1988

■ Portanto, ela tinha 16 anos de
contribuição como deficiente

Início da deficiência
A perícia médica e social

comprovou que o início de sua
deficiência foi em 1990 e continua

Início da deficiência
Começou em 1980, mas

a perícia constatou que ela se
recuperou em 9 de novembro
deste ano

Início da
deficiência

A perícia verificou que
sua deficiência começou
em janeiro de 2010 e
permanece até hoje

Idade na data
do pedido da
aposentadoria

55 anos

Idade na data do pedido
da aposentadoria

60 anos

Tempo total de
contribuição

19 anos, pois começou a
trabalhar em 1985 e ficou nove
anos sem contribuir

Tempo total de
contribuição
■ Seus períodos de

contribuição começaram em 1985

■ No entanto, a perícia verificou
que desde 1990, quando ele
ficou deficiente, ele soma 14
anos de INSS

Tempo total de
contribuição

■ Ela teve uma deficiência por
28 anos

■ Ela contribuiu de 1981 a 2009

Tempo total de
contribuição

Ele contribui desde 1980 e
tem, no total, 34 anos de INSS

19801980

Conversão
■ Esses três

anos de contribuição
como deficiente serão
considerados no cálculo

■ O INSS utilizará um índice de
conversão

■ Os 31 anos sem deficiência
serão multiplicados pelo
índice 0,94

■ Então, ele somará 32
anos de contribuição na
aposentadoria do deficiente

aposen
tadoria

por idade do

defic
iente

Quem
O segurado do INSS que tem algum tipo de deficiência deve ficar de olho nas regras

REGRAS EXIGIDAS PARA O DEFICIENTE
TER A APOSENTADORIA POR IDADE

Idade mínima

Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos

Ou seja, o deficiente poderá
receber a aposentadoria
por idade com cinco anos
a menos de idade que os
demais segurados

Tempo mínimo
de contribuição

15 anos de contribuição
como deficiente

veja alguns
exemplos

Quem não pode
ter o benefício

Quem não pode ter o benefíciopode
caso 1
Uma segurada pede a
aposentadoria por idade do
deficiente no dia 2 de janeiro
de 2014

caso 2
Um segurado pede a aposentadoria
por idade do deficiente no dia 2
de janeiro de 2014

REGRAS EXIGIDAS PARA O
DEFICIENTE TER A APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Não há idade mínima

O tempo de contribuição depende
da gravidade da deficiência:

Para deficiência

leve
Homens:

33 anos
Mulheres:

28 anos

exemplos

caso 1
A segurada tem uma deficiência
considerada leve pela perícia

Conclusão

Para deficiência

grave
Homens:

25 anos
Mulheres:

20 anos

Para deficiência

moderada
Homens:

29 anos
Mulheres:

24 anos

O INSS só aceitará o pedido da

aposentadoria por idade se o

segurado tiver todo o período

de contribuição como deficiente

caso 2
O segurado tem períodos de contribuição
comuns e com deficiência

Quem pode
ter o benefício

Quem pode
ter o benefício

Conclusão
Ela terá a

aposentadoria por tempo
de contribuição com
28 anos de INSS, dois
anos antes dos outros
segurados

Início da deficiência
■ Ficou comprovado,

na perícia médica, que sua
deficiência começou em 1988

■ Portanto, ela tinha 16 anos de
contribuição como deficiente

Início da deficiência
A perícia médica e social

comprovou que o início de sua
deficiência foi em 1990 e continua

Início da deficiência
Começou em 1980, mas

a perícia constatou que ela se
recuperou em 9 de novembro
deste ano

Início da
deficiência

A perícia verificou que
sua deficiência começou
em janeiro de 2010 e
permanece até hoje

Idade na data
do pedido da
aposentadoria

55 anos

Idade na data do pedido
da aposentadoria

60 anos

Tempo total de
contribuição

19 anos, pois começou a
trabalhar em 1985 e ficou nove
anos sem contribuir

Tempo total de
contribuição
■ Seus períodos de

contribuição começaram em 1985

■ No entanto, a perícia verificou
que desde 1990, quando ele
ficou deficiente, ele soma 14
anos de INSS

Tempo total de
contribuição

■ Ela teve uma deficiência por
28 anos

■ Ela contribuiu de 1981 a 2009

Tempo total de
contribuição

Ele contribui desde 1980 e
tem, no total, 34 anos de INSS

198019801980

Conversão
■ Esses três

anos de contribuição
como deficiente serão
considerados no cálculo

■ O INSS utilizará um índice de
conversão

Os 31 deficiênci

aposen
tadoria

aposen
tadoria

por idade do

por idade do

fici
ente

defic
iente

É possível antecipar o
benefício por idade
em cinco anos, mas
só para o deficiente
com 15 anos de INSS

A aposentadoria especial
do deficiente começa a valer
amanhã e quem já tem os
requisitos mínimos deverá
garantir o agendamento pelo
telefone 135 ou pelo site do
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social).

Em uma cartilha interna
distribuída a servidores, que
foi obtida pelo Agora, o INSS
estabelece perfis de segura-
dos que têm ou não direito ao
benefício com menos tempo
de contribuição ou idade mí-
nima menor. Veja alguns
exemplos ao lado.

Segundo a cartilha, a partir
de amanhã os segurados já
terão, no agendamento do
pedido de aposentadoria, a
opção pelo benefício “de
pessoa com deficiência”.

Apesar da preparação dos
servidores, as regras da nova
aposentadoria só começam a
valer depois que a regula-
mentação sair no “Diário Ofi-
cial da União”. A assessoria de
imprensa da Casa Civil infor-
mou que está prevista para
hoje a publicação das regras
para a nova aposentadoria.

O INSS não divulga previsão
para o início da realização das
perícias, mas a cartilha inter-
na só traz exemplos de perí-
cias realizadas em 2014.

Resistência
O diretor do Sindicato dos

Peritos Médicos do INSS,
Francisco Cardoso, diz que o
órgão terá problemas com os
pedidos dessas aposentado-
rias, pois considera o sistema
deficiente e a equipe de pe-
ritos insuficiente. Além disso,
ele considera que a avaliação
social deverá atrasar a con-
clusão da perícia.

(FernandaBrigatti, Juliano
Moreirae LucianaLazarini)

Gastos do
governo só
aumentam

Os gastos com a Previdên-
cia Social pesaram no Orça-
mento da União neste ano e,
para o ano que vem, o paga-
mento da nova aposentado-
ria do deficiente deve au-
mentar ainda mais o rombo
nas contas.

O Ministério da Previdência
não divulgou, até agora,
quanto estima gastar com o
novo benefício. Ao Agora, no
mês passado, o secretário de
Políticas de Previdência, Leo-
nardo Rolim, disse que só se-
ria possível prever o custo
dessas novas aposentadorias
em 2014, quando elas come-
çassem a ser pagas.

O Orçamento para 2013
previa uma redução no rom-
bo da Previdência de R$ 40,8
bilhões, em 2012, para
R$ 33,2 bilhões. Pagamentos
de aposentadorias, pensões e
auxílios têm crescido acima
dasexpectativas. (FB e FSP)


