
Condenada à extinção nas discussões sobre reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de 
contribuição _que não requer idade mínima para ser concedida_ eleva o salário médio dos beneficiários 
em 102% em relação à renda dos aposentados por idade, de acordo com dados do INSS. O trabalhador 
que pede a aposentadoria após ter contribuído por ao menos 30 anos (mulher) ou 35 anos (homem) recebe, 
em média, R$ 2.174,96. Com esses períodos de recolhimentos atingidos, o benefício pode ser requisitado 
independentemente da idade do segurado. Já quem se aposenta por idade, aos 60 anos (mulher) ou 65 
anos (homem), tem uma renda média de R$ 1.076,42. A diferença salarial pode ser explicada pela maneira 
como esses dois tipos de aposentados fizeram suas contribuições previdenciárias ao longo da vida. Na 
maioria dos casos, o aposentado por tempo de contribuição conseguiu se manter empregado no mercado 
formal de trabalho durante a maior parte da vida. O número maior de recolhimentos pode ajudar a elevar 
o benefício, pois são considerados no cálculo apenas os 80% maiores salários recebidos desde 1994. Além 
disso, o profissional que se manteve empregado por cerca de três décadas teve mais chances de contribuir 
sobre salários mais altos. 
A situação do aposentado por idade costuma ser diferente. Grande parte desses segurados recebem o 
benefício tendo completado apenas a carência de 15 anos de contribuição. A maioria também recolheu 
sobre salários mais baixos, próximos ao valor do salário mínimo. A regra 85/95 também contribuiu para 
ampliar a vantagem salarial de quem se aposenta por tempo de contribuição, pois ela ajuda trabalhadores 
que se aposentam ainda na casa dos 50 anos de idade a não terem suas rendas reduzidas pelo fator 
previdenciário. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 26/12/2018 

 

O pagamento da segunda parcela do 13º salário aos trabalhadores venceu na última quinta-feira (20). No 
país, cerca de 48,7 milhões de empregados com carteira profissional assinada têm direito à bonificação, 
segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).4 Para quem 
está empregado desde o início do ano, a segunda parcela equivale à metade do salário, descontados a 
contribuição ao INSS, obrigatória aos trabalhadores, e o Imposto de Renda, para quem tem rendimentos a 
partir de R$ 1.903,99. Quem iniciou no atual emprego no decorrer de 2018 recebe valores proporcionais e 
também está sujeito aos descontos de INSS e IR. Caso o empregado não tenha recebido o 13º no prazo, 
é recomendável reclamar primeiro com o sindicato da categoria para que ele notifique o empregador e a 
situação seja corrigida, orienta a advogada trabalhista Mayara Gaze. “O trabalhador também pode fazer 
denúncia à Superintendência Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho.” 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 24 a 26/12/2018 
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Sinopse Sintius - 26/12/2018 

Após encarar dois anos com fortes altas na conta de luz, os brasileiros terão um alívio em 2019, com 
reajustes bem abaixo das taxas de dois dígitos vistas em 2017 e 2018. Neste ano, o preço da energia 
elétrica paga pelas residências deverá fechar com um aumento médio de 15% em relação a 2017 —ano 
em que a alta já havia sido de cerca de 14%. Em 2019, a tarifa deverá ficar praticamente estável, com 
elevação média de 0,38%, segundo cálculo da TR Soluções, empresa de tecnologia especializada em 
tarifas de eletricidade, feito a pedido da Folha. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 26/12/2018 

O trabalhador que pedir sua aposentadoria por tempo de contribuição a partir do dia 31 de dezembro terá 
uma dificuldade a mais para evitar o desconto do fator previdenciário no benefício: o cálculo 85/95 será 
substituído pelo 86/96. O fator previdenciário é um índice aplicado nas aposentadorias por tempo de 
contribuição que reduz o valor de quem pede cedo o benefício. A regra 85/95 foi criada para garantir o 
benefício integral, sem o corte do fator, para os trabalhadores cuja soma da idade ao tempo de 
contribuição, no pedido da aposentadoria, resultar em 85 (mulheres) ou 95 (homens). A partir da semana 
que vem, a regra passará a exigir um ponto a mais. Isso significará uma espera mínima de seis meses a 
mais para ter direito ao benefício integral. O período obrigatório de contribuição para se aposentar sem 
idade mínima continuará sendo de 30 anos, para as mulheres, e de 35 anos, para os homens. 

Se hoje, por exemplo, é possível um homem ter o benefício integral com 60 anos de idade e 35 anos de 
contribuição (soma 95), com a mudança ele deverá contribuir por mais seis meses (35,5 anos de trabalho 
e 60,5 anos de idade) para chegar à soma 96. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/12/2018 

O pente-fino do INSS nos benefícios por incapacidade cortou metade dos auxílios-doença e das 
aposentadorias por invalidez desde que começou a ser feito, no segundo semestre de 2016. Foram feitas 
1,182 milhão de perícias, que resultaram no cancelamento de 651 mil benefícios — 55,07% do total. Desse 
montante, 577,4 mil benefícios foram cortados após a perícia e 73,7 mil terminaram porque o segurado foi 
convocado, mas não compareceu ao exame. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e 
apontam o balanço da revisão até o dia 15 de dezembro. Segundo o ministério, 39,5 mil benefícios ainda 
precisam passar por perícia, dos quais quase 10 mil são de auxílio-doença e 30 mil, de aposentadoria por 
invalidez. A revisão tem sido mais dura com quem recebe o auxílio-doença. Neste caso, de cada dez 
perícias, quase nove resultaram no fim do auxílio. O INSS convocou 471,6 mil segurados para a revisão. 
Destes, 369 mil tiveram o auxílio cortado após a perícia e 45,7 mil perderam o pagamento porque não 
compareceram ao exame. Foram 414,8 mil cortes, ou 88% do total revisado. Na aposentadoria por 
invalidez, o percentual de encerramento é menor, de 29%. Foram realizadas 710,8 mil perícias no período, 
com corte em 236,3 mil benefícios. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/12/2018 

 

 


