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A s novas regras para con-
cessão de benefícios pre-
videnciários e trabalhistas 

propostas pelo Governo Federal 
não apenas geram dúvidas em toda 
a população economicamente ativa 
nacional, e também nos inativos, 
como afetam todos os setores do 
mercado. Justas ou injustas, boas 
ou ruins, para empregados ou para 
empresas, o fato é que a proposta 
do governo tem o principal intuito 
de desonerar os cofres públicos e, 
de acordo com os cálculos atuais do 
Ministério do Planejamento, gerar 
uma economia de R$ 15 bilhões por 
ano nas despesas da União.

Com relação ao mercado de segu-
ros, é provável que as novas me-
didas possam reforçar a procura 
pela Previdência Complementar e 
por demais produtos – que já são 
oferecidos pelo setor – a fim de 
suprir carências como afastamen-
to das atividades por motivo de 

doença, morte súbita, invalidez, 
entre outros. Para nos explicar 
melhor todo o funcionamento 
deste que se propõe a ser um novo 
sistema, convidamos a participar 
desta reportagem Maurício Viot, 
professor da Escola Nacional de 
Seguros e professor adjunto da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), psicólogo, con-
sultor do site Tudo sobre Seguros 
e especialista em Previdência. “A 
primeira ideia do Governo com a 
implantação dessas medidas foi, 
de fato, desonerar a carga de bene-
fícios sociais que ele tem, que são 
muito grandes”. Viot nos explica 
detalhadamente o que mudou, 
apresenta os pontos positivos e 
negativos para a manutenção da 
economia nacional e faz uma 
comparação com o nosso passado 
recente. Para isso, destacamos em 
três tópicos os acertos mais rele-
vantes das medidas que entraram 
em vigor no último mês. 

VIÚVAS

Mexer com as viúvas já era um 
projeto antigo do governo. Há três 
anos que mudanças nas pensões 
vêm ocorrendo, pois tanto na área 
privada quanto no serviço públi-
co se identificou o que chamamos 
de "novos viúvos", ou seja, pessoas 
muito novas casadas com pessoas 
idosas. Como a pensão era vitalí-
cia, aos 60 anos uma pessoa casava 
com alguém bem mais jovem, em 
torno dos 20, 25 anos, para con-
tinuar mantendo vitaliciamente 
o benefício do INSS. Hoje, por-
tanto, se você tiver menos de dois 
anos de relacionamento ou casa-
mento, a viúva receberá a pensão 
durante um período fixado com 
base na idade e não na expectativa 
de vida dos pensionistas, de acor-
do com a nova lei – Lei 13.135, de 
17 de junho de 2015. Paralela a essa 
condição, é exigida uma carência 
mínima de dois anos de união es-
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tável ou casamento e, além disso, 
o segurado precisa ter contribuí-
do para o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) por, pe-
lo menos, 18 meses para que a viú-
va tenha direito ao pagamento da 
pensão de acordo com a tabela de 
duração das pensões aos cônjuges, 
prevista na nova lei. No entanto, 
quando o tempo de casamento ou 
de contribuição for inferior ao ne-
cessário para se ter o benefício, o 
cônjuge terá ainda assim direito a 
uma pensão, mas somente duran-
te quatro meses. Por um lado, sim, 
essa nova cláusula impede a pro-
pagação desses novos viúvos. 

A aposentadoria vitalícia da Pre-
vidência Privada, para dar um 
exemplo, é recebida até o mo-
mento da morte do indivíduo. 
Depois, a família não recebe mais 
nada. O valor acumulado na Pre-
vidência Privada, no entanto, po-
de ser extensivo à esposa. Exem-
plo: um indivíduo fez um plano 
de previdência para receber R$ 
5 mil por mês vitaliciamente.  

De acordo com a idade da esposa, 
ele não receberá mais R$ 5 mil, 
pois a previdência terá de ser pa-
ga ao marido e, depois que ele fa-
lecer, à esposa. Se esse indivíduo 
casar com uma pessoa de 25 anos, 
por exemplo, estes R$ 5 mil que 
ele receber passarão a R$ 3 mil.  
O marido passará a receber R$ 3 
mil para que, quando ele falecer, a 
esposa continue a receber R$ 3 mil. 
O plano vai manter esse valor.

Pensões aos cônjuges 

De acordo com a nova lei (lei 13.135), a tabela de duração 
das pensões aos cônjuges, fixando como base a idade, e não a 
expectativa de vida dos pensionistas, fica da seguinte forma:

Menos de 21 anos de idade 3 anos

Idade entre 21 e 26 anos 6 anos

Idade e entre 27 e 29 anos 10 anos

Idade entre 30 e 40 anos 15 anos

Idade entre 41 e 43 anos 20 anos

Mais de 44 anos Pensão vitalícia

OBSERVAÇÃO: Quando o tempo de casamento ou de contribuição for inferior ao necessário para se ter o 
benefício, o cônjuge terá ainda assim direito a uma pensão, mas somente durante quatro meses

Com as novas regras, os 
empregados vão continuar 
tendo direito ao seguro,  
vão continuar tendo direito ao valor, 

porém, terão de trabalhar mais tempo 

para acessar o benefício.

AUXÍLIO-DOENÇA

A mudança – a licença médica 
passa a vigorar por 30 dias – se 
deve não apenas ao custo, mas 
também pela parte burocrática. 
O INSS não está atendendo a to-
da perícia médica. Então, na ver-
dade, o Governo postergou por 
mais 15 dias a licença médica. 

O que as pessoas não sabem é que, 
quando o INSS imputou uma ca-
rência de dois anos para receber a 
pensão por morte – é preciso ter 
no mínimo 24 meses de contribui-
ção –, a mesma também tornou-se 
válida para o auxílio-doença, con-
forme prescrito em lei. Portanto, 
se alguém for requerer auxílio-
-doença que não seja procedente, 
com menos de dois anos de con-
tribuição, o benefício não será 
recebido. Na verdade, o Governo 
postergou um problema, uma vez 
que, antigamente, o valor do auxí-
lio-doença era calculado por uma 
média de todos os salários recebi-
dos pelo trabalhador no período 
de julho de 1994 até a data de hoje. 
Não é mais assim. A média é feita 
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pela soma do salário dos últimos 
dois anos menos 50%. Então, foi 
reduzido também o valor do au-
xílio-doença, e a população ainda 
não teve noção exata disso, o que 
só acontece na ocasião do recebi-
mento do benefício. 

SEGURO-DESEMPREGO

O seguro-desemprego é para 
quem fica desempregado por uma 
demissão sem justa causa. Eu não 
esperava ficar desempregado, fi-
quei desempregado, então, eu 
posso acessar o seguro-desempre-
go. Se você trabalha por prazo de-
terminado, por contrato de prazo 
determinado, você sabe o dia em 
que será demitido. Então, não 
tem direito ao seguro-desempre-
go. Naqueles contratos de prazos 
determinados por dois, três ou 
quatro anos – a não ser que o con-
trato seja quebrado por parte do 
empregador –, não há direito ao 
seguro-desemprego. 

No entanto, o Governo tomou 
algumas atitudes louváveis para 
mitigar um perfil de profissional 
que trabalhava durante seis me-
ses, depois ficava mais seis meses 
sem trabalhar para fazer uso do 
seguro-desemprego. Essa medida 
anterior também criou um perfil 
de pessoas que estava fazendo uso 
do benefício de forma contínua: 
a cada seis meses, as pessoas que-
riam receber o seguro. Esse acerto 
técnico do Governo vale a pena. 
Hoje, pelas novas regras, é preciso 
trabalhar ou 12 (para a primeira 
solicitação), ou nove (para a se-
gunda solicitação), ou seis meses 
(para a terceira e próximas solici-
tações) para ter direito ao seguro-
-desemprego. Porém, o mercado 

em si não tem tantas vagas como 
se imagina e a produtividade esta-
va muito baixa, então, as empresas 
estavam fazendo muitas demis-
sões. O Fundo de Assistência ao 
Trabalhador (FAT), que financia 
o seguro-desemprego, estava com 
déficit de R$ 22 bilhões. É claro 
que toda resolução tomada pe-
lo Governo que traz impacto em 
algum benefício ao trabalhador 
não é bem vista. No caso do se-
guro-desemprego, ela foi correta.  
É preciso aperfeiçoá-lo. 

Ano passado, o Governo criou 
uma bolsa, que funcionava da se-
guinte forma: o indivíduo que pe-
disse pela segunda vez o benefício 
do seguro-desemprego teria de fa-
zer um curso, numa determinada 
instituição, com uma determina-
da carga horária, na área dele. En-
fim, chegam a mim vários relatos 
de que o curso não existe, não fe-
cham turmas, e que os cursos não 
incidem sobre a especificação/es-
pecialidade daquele trabalhador. 
Assim a pessoa retoma a tentativa 
de conseguir o benefício.

O seguro-desemprego é para aten-
der ao empregado num momento 
de dificuldade, mas com o intui-
to de que ele retorne ao mercado 
de trabalho ou que, pelo menos, 
continue a procurar trabalho. 
Muitas pessoas reclamam por ter 
de fazer esse curso, se negam a 
fazê-lo, pois preferem receber de 
uma vez o benefício. O objetivo, 
na verdade, é que por meio do 
curso o indivíduo adquira mais 
aperfeiçoamento e melhor qua-
lificação para voltar ao mercado 
de trabalho. Infelizmente foi se 
criando esse novo perfil das pes-
soas que querem sobreviver com 

o seguro-desemprego. Este é um 
dos principais benefícios sociais 
dos Estados Unidos, serve até de 
medida para averiguar a melhoria 
da economia americana, ou seja, 
quanto menos auxílio for cedi-
do, melhor para a economia. No 
Brasil, funcionava ao contrário: a 
concessão do seguro-desemprego 
aumentava a cada mês. 

Portanto, hoje, com as novas 
regras, os empregados vão con-
tinuar tendo direito ao seguro, 
vão continuar tendo direito ao 
valor, porém, terão de trabalhar 
mais tempo para acessar o be-
nefício. A maioria da população 
não entende isso. A concessão do 
benefício é para o trabalhador 
demitido sem justa causa. Como 
eu disse, as pessoas passaram a 
usar o seguro-desemprego para 
sobreviver e não para trabalhar. 
Vejo essa proposta não somente 
como uma mudança econômica, 
mas, principalmente, como uma 
mudança de paradigma cultural, 
com consequências sociais. 
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