
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM



É com satisfação que comunicamos a
parceria entre o Sindicato dos Profissionais
de Enfermagem de Mato Grosso e o
Escritório Carvalho & Ferreira Advocacia e
Consultoria Jurídica, para tratar de todos os
assuntos relacionados ao Direito
Previdenciário da categoria.Apresentação



Parceria

PREVIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DE ENFERMAGEM

A parceria firmada visa atender as questões
voltadas para a Previdência dos Profissionais
de Enfermagem, principalmente quanto à tão
comentada reforma Previdenciária de 2019. 

A reforma trouxe mudanças que afetaram
diretamente os profissionais que lidam no
cotidiano com os agentes nocivos à saúde e à
integridade física, incluindo, principalmente, os
servidores públicos.



Deste modo, demonstraremos a esta
categoria as diversas possibilidades de
garantir os seus direitos previdenciários,
para que possam usufruir de uma
aposentadoria completa, abrangendo todos
os direitos resguardados pelas mais
diversas normas que regem sobre o assunto.

Por tal motivo, que o escritório Carvalho &
Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica,
vem, respeitosamente, apresentar uma
metodologia de trabalho a todos os filiados
do Sindicato dos Profissionais de
Enfermagem de Mato Grosso, na qual
consiste em:



1.Garantia da
aposentadoria
especial para
os servidores

públicos 

O servidor público profissional de enfermagem com
25 anos de atividade insalubre pode conseguir uma
Aposentadoria Especial, com proventos integrais e
sem idade mínima, se reunir os requisitos da
Aposentadoria Especial do RPPS (regime próprio de
previdência social – previdência do servidor),
estipulados para antes da Reforma.

Isto porque, o STF, através da Súmula Vinculante 33
do STF, consolidou o seguinte posicionamento:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber,
as regras do Regime Geral de Previdência Social
sobre aposentadoria especial de que trata o
artigo 40, parágrafo 4.º, inciso III, da Constituição
Federal, até edição de lei complementar
específica”

Portanto, propomos trabalharmos intensamente
para garantir a aposentadoria destes
trabalhadores, bem como revisar daqueles que já
se aposentaram e não usufruíram o direito. 

https://ingracio.adv.br/os-agentes-insalubres-na-aposentadoria-especial
https://ingracio.adv.br/reforma-da-previdencia


Os servidores que não querem se aposentar ou que,
sem saber, continuaram trabalhando além dos 25
anos completos de serviço insalubre, vale a pena o
reconhecimento da Aposentadoria Especial para
você receber o abono de permanência.

O Abono de Permanência é um benefício concedido
para o servidor público que já preenche os requisitos
para se aposentar, mas opta por continuar
trabalhando. O mais interessante é que o servidor
pode ter direito a receber os valores retroativos à
data em que cumpriu os requisitos para se
aposentar.

Ressalta-se que o abono de permanência continua
valendo com a Reforma da Previdência!

2.Garantia do
abono de

permanência para
os servidores
públicos que

adquiriram o direito
à aposentadoria e

continuaram
trabalhando

https://ingracio.adv.br/aposentadoria-inss-reforma-da-previdencia


O Servidor Público tem o direito a integralidade e paridade na
Aposentadoria Especial se ingressou no serviço público até
31/12/2003. A INTEGRALIDADE é a vantagem que o servidor tem
de que o inicio de sua aposentadoria será o mesmo do seu ultimo
salário. A PARIDADE é o direito de receber os mesmos reajustes de
quem está na ativa.

Portanto quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de
2003, tem o direito de aposentar com base no seu último salário
(sem as verbas transitórias ou indenizatórias) e ainda receber,
durante o usufruto da aposentadoria, os mesmos reajustes dos
que estão na ativa. Isto também vale para os que já aposentaram,
pois pode ser realizada uma revisão em seus benefícios

3.Possibilidade de paridade e integralidade
da Aposentadoria Especial do Servidor
Público que ingressou até 31/12/2003



4.Análise para
verificação da

possibilidade revisão
das aposentadorias
dos filiados, levando

em consideração
período não

computado como
especial

O INSS muitas vezes deixa de considerar o tempo
especial pela suposta ineficácia dos EPI´S;

Não utiliza no cálculo o tempo especial durante o
afastamento por auxílio-doença;

Erro na verificação do PPP ou erro no próprio
preenchimento do PPP realizado pela empresa;

O INSS simplesmente não conhecer a atividade
especial;

Laudo ou PPP extemporâneo ao pedido.

São diversos os fatores que o INSS utiliza para
indeferir a aposentadoria especial do Profissional de
Enfermagem ou não conceder determinados períodos
como especiais, abaixo relacionamos alguns:

Deste modo, iremos realizar a análise dos cálculos
utilizados pela Autarquia verificando a possibilidade
concreta de revisão, bastando os aposentados
entrarem em contato com o Escritório ou Sindicato.



5.Consultoria para novos pedidos
de aposentadorias de acordo com a

Reforma da Previdência

Às regras transitórios e direito adquirido referente a
todas as Reformas da Previdência;

Análise de todas as documentações pertinentes,
principalmente quanto ao PPP;

Análise da melhor aposentadoria;

Análise do momento certo para pedir a aposentadoria.

Como sabemos, com a Reforma da Previdência a concessão
das Aposentadorias Especiais tornou mais difícil de
concretizar. Desta maneira, se faz necessário a realização de
uma consultoria especializada antes do agendamento do
benefício junto ao INSS ou à Autarquia Municipal, para
verificação, principalmente, quanto:



6.Assessoria na busca pelo PPP e
a forma correta de preenchimento

O Perfil Profissográfico Previdenciário (PPP) é o documento mais importante
para a Aposentadoria Especial, contudo é comum o preenchimento errado deste
documento o que possibilita o indeferimento do pedido ou a aposentadoria com
um valor inferior ao devido.

Somos profissionais aptos a realizar a análise técnica do PPP e o auxílio de
como conseguir, principalmente com a intervenção do Sindicato.



7.Aposentadoria
especial do servidor

público cujo município
não tem o regime

próprio de previdência e
recolhe ao INSS

Sabemos que muitos municípios não possuem
um regime próprio de previdência e adotam o
RGPS (INSS). Esta prática dos municípios sem
regime de previdência gerou interpretações
divergentes sobre a obrigação do servidor
público parar de trabalhar se ele se aposenta
pelo INSS.

O que acontece na prática é que a
Administração exonera o servidor público
aposentado pelo INSS, por entender que ele
deve seguir as regras do RPPS (servidor),
apesar de ter seu benefício concedido pelo
INSS.

Está consolidado nos tribunais que o servidor
aposentado pelo INSS não pode ser
exonerado, devendo ser reintegrado aqueles
exonerados pelos Municípios por terem se
aposentado pelo INSS.

https://ingracio.adv.br/reforma-da-previdencia-nos-estados-e-municipios


8.Garantia da
aposentadoria sem

a obrigação de
gozar das férias

vencidas e/ou
licenças prêmios

É pacífico nos tribunais que não se pode
vincular o gozo da licença prêmio e/ou férias

vencidas para a concessão da
aposentadoria. A partir do momento que o

Associado faz jus à concessão de sua
aposentadoria esta deve ser concedida,

devendo o período de licença-prêmio
adquirido e não gozado ou não utilizado ser

convertido em pecúnia.



Realizaremos a análise previdenciária em geral específica a cada
caso, com a proposição e demandas perante as autoridades

administrativas e judiciais, caso for necessário. 
 

Todas as demandas administrativas são realizadas através de
petições adequadas, minimizando, desta forma, os riscos dos

indeferimentos pela Autarquia Previdenciária.
 

Por fim, considerando a rotina desgastante de trabalho dos
profissionais de enfermagem, expondo-os diretamente às mais

diversas doenças ocupacionais, como: stress e depressão, varizes,
lombalgias, problemas ortopédicos e etc., elaboraremos, me breve, um

material específico a respeito dos benefícios por incapacidade.

9 – E mais . . .





 (65) 3027-4710

 (65) 98414-3904

ADVOCACIA@CARVALHOEFERREIRA.COM

FALE
CONOSCO @ADVCARVALHOEFERREIRA

CARVALHO E FERREIRA ADVOCACIA E
CONSULTORIA JURÍDICA 

HTTP://CARVALHOEFERREIRA.COM/


