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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O aprendiz, pela legislação previdenciária, é considerado
como segurado empregado (SEGURADO OBRIGATÓRIO), sendo
assim, são assegurados os mesmos direitos previdenciários
daqueles empregados que não são aprendizes.

Desta maneira, os benefícios previdenciários serão devidos ao
aprendiz que, cumprindo os requisitos impostos pela lei, terá
direito aos mesmos.



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
No que concerne às contribuições previdenciárias,
relacionado ao aprendiz, como o mesmo possui vínculo
empregatício, lhe é assegurado a contribuição na
qualidade de segurado empregado, conforme o artigo
8º, inciso II da Instrução Normativa INSS/PRES n° 077/2015.

Neste sentido, observando a remuneração devida ao
aprendiz, ou seja, seu salário de contribuição, consoante ao
disposto na Portaria Interministerial MTP/ME n° 012/2022,
deverão ser aplicadas a alíquotas, de forma progressiva,
conforme a tabela a seguir:



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS



INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO DO APRENDIZ

Entende-se por inscrição a Previdência Social, o efetivo
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, onde o
indivíduo, através do fornecimento de suas informações e
elementos necessários, do qual lhe é atribuído um número de
identificação, o NIT - Número de Identificação do
Trabalhador, de acordo com o artigo 18 do Decreto n°
3.048/99, juntamente com o artigo 4° da Instrução Normativa
n° INSS/PRES n° 077/2015.

Ou seja, a inscrição trata-se do ato material de filiação
proporcionada pelo segurado, ou seja, é o mero cadastro do
segurado no Regime Geral de Previdência Social.



INSCRIÇÃO E FILIAÇÃO DO APRENDIZ

Já a filiação decorre do simples exercício de atividade
remunerada, para os segurados obrigatórios, e da
formalização da inscrição, mediante pagamento da primeira
contribuição para o segurado facultativo, nos termos
do artigo 20 §§1° e 2° do Decreto n° 3.048/99 e artigo
3° §1° da Instrução Normativa INSS/PRES n° 077/2015.

Vale destacar que, o Decreto n° 3.048/99, no artigo
18, §2° menciona que a idade mínima para ser realizada a
inscrição como segurado será a partir dos 16 anos, exceto o
menor aprendiz, que a idade mínima será de 14 anos de
idade.



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA assegura ao
aprendiz maior de 14 anos, todos os direitos previdenciários e
trabalhistas, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei n°
8.069/90 – ECA

Desta forma, todos os benefícios previdenciários são devidos
aos aprendizes, visto que o mesmo é considerado segurado
empregado (OBRIGATÓRIO) à Previdência Social.



ACIDENTE DE TRABALHO

O acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício da atividade a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do segurado
especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária,
da capacidade para o trabalho, conforme o artigo 318 da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 077/2015.

Sendo assim, ao aprendiz também são aplicadas as mesmas
condições do auxílio doença acidentário, onde o aprendiz que sofrer
algum acidente de trabalho ou até mesmo doença ocupacional
derivada do ambiente de trabalho, por mais de 15 dias, a empresa
será obrigada a pagar os 15 primeiros dias de atestado médico,
devendo encaminhar o aprendiz depois a Previdência Social para
agendamento de perícia médica, segundo o artigo 75 do Decreto n°
3.048/99, não há carência para o benefício do auxílio acidente.



LICENÇA MATERNIDADE
Através da legislação previdenciária, a mesma estabelece o
salário-maternidade como benefício previdenciário destinado
a gestante, que lhe assegura o afastamento por 120 dias, sem
prejuízo de seu salário, conforme determina o artigo 7°, inciso
XVIII da Constituição Federal de 1988.

Este benefício é destinado a manutenção da remuneração
da empregada, e é destinada a segurada empregada,
trabalhadora avulsa, contribuinte facultativa e individual,
especial, e também a aprendiz, tendo em vista que a mesma
é considerada empregada para a legislação trabalhista e
previdenciária, de acordo com o artigo 340 da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 077/2015.



LICENÇA MATERNIDADE
Todavia, cabe mencionar que, o referido benefício terá seu
início a contar do fato gerador, ou seja, o parto, inclusive nos
casos de natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda
judicial, segundo o artigo 343, §1° da Instrução Normativa
INSS/PRES n° 077/2015.

Em relação à carência, a aprendiz sendo considerada
empregada para todos os fins, não precisa de carência para
fazer jus ao benefício, consoante ao disposto no artigo
30, inciso II do Decreto n° 3.048/99 que tal segurada terá o
direito ao benefício independente de carência.



REFORMA DA PREVIDÊNCIA EC 103/2019
A Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019)
proibiu a contagem de contribuições abaixo do salário mínimo
como tempo de contribuição. Nesse sentido, foram editadas
a Portaria nº 450/2020 e o Decreto nº 10.410/2020 regulamentando
as disposições da Reforma.
A Portaria nº 450/2020 e o Decreto nº 10.410/2020 determinaram
que as contribuições abaixo do salário mínimo não serão
computadas para nenhum fim, observe o teor do artigo 28 da
Portaria

Art. 28. A competência cujo recolhimento seja inferior à contribuição
mínima mensal não será computada para nenhum fim, ou seja, para o
cálculo do valor do benefício, para a carência, para a manutenção da
qualidade de segurado, além do tempo de contribuição.



REFORMA DA PREVIDÊNCIA EC 103/2019
A EC 103/2019 vedou a utilização de contribuições inferiores
ao valor da contribuição mínima mensal.

Ocorre que esta vedação se deu somente para fins de tempo
de contribuição. Quem diz isso é o texto literal do art. 195, §14
da Constituição, com redação dada pela EC 103/2019:

Art. 195.
§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a
competência cuja contribuição seja igual ou superior à
contribuição mínima mensal exigida para sua categoria,
assegurado o agrupamento de contribuições.



DECRETO 10.410/2020
Art. 100-C. O salário-maternidade devido à empregada com jornada parcial cujo
salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal , observado o disposto
no art. 19-E, será pago diretamente pela previdência social, e o valor da contribuição
previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do
disposto no art. 198.

Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da
qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do
salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS
e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências
cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário
de contribuição.
§ 1º Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações
auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal
do salário de contribuição será assegurado:
I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite
mínimo do salário de contribuição exigido;



TENTATIVAS FRUSTRADAS PRÉ REFORMA
A Medida Provisória n° 808/2017 trouxe algumas alterações na Reforma
Trabalhista. Uma delas foi o recolhimento complementar do INSS
quando a remuneração mensal do empregado for inferior a um salário
mínimo nacional. Esse recolhimento tinha o objetivo de complementar
esse período para fins de obtenção de benefícios previdenciário. Com a
perda da vigência desta MP, em 23.04.2018, o artigo 911-A da CLT foi
revogado e, com isso, aqueles que auferirem remuneração inferior a um
salário mínimo nacional ficaria dispensado do recolhimento
complementar.

No entanto, com a Reforma Previdenciária - Emenda Constitucional n°
103/2019, o recolhimento complementar tornou-se regularizado em
definitivo, para que o segurado complemente as contribuições
previdenciárias, quando tiver remuneração abaixo de um salário mínimo
no mês.



COMPLEMENTAÇÃO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
O artigo 29 da EC n° 103/2019, que trata do recolhimento complementar,
quando o segurado obrigatório não alcança o valor de um salário mínimo
no mês.

Sendo assim, o segurado só terá reconhecido como tempo de contribuição
a competência cuja contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo
exigido, hoje no valor de R$ 1.212,00.

Além da complementação, o segurado poderá utilizar o valor da
contribuição que ultrapassou o limite mínimo de contribuição, ou seja, o
salário mínimo, para outra competência, ou, ainda, acumular as
contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para
aproveitar em contribuições mínimas mensais, conforme consta no artigo 29
da EC n° 103/2019. Vale dizer que, até o presente momento a legislação
não trouxe a forma de operacionalização da utilização do excedente ou
do agrupamento das contribuições.



SEGURADO E EMPREGADOR
O recolhimento complementar trazido pela Reforma da Previdência
também se estende aos empregados domésticos, aos aprendizes,
aos intermitentes, aos empregados em regime de tempo parcial e
para aqueles que em qualquer competência auferiram remuneração
inferior ao mínimo.

Sobre esse salário pago ao empregado, será descontado o
percentual de acordo com a alíquota sobre seu salário de
contribuição mensal, nos termos do artigo 28, § 1° da EC n° 103/2019.

Sendo assim, será responsabilidade do empregador, apenas o
recolhimento dos descontos previdenciários normais do empregado,
uma vez que, o recolhimento complementar é de responsabilidade
do empregado.



RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
O recolhimento complementar deverá ser feito mediante
DARF através de código específico, com utilização do CPF do
contribuinte.

Diante disso, o código de receita será o 1872 - Complemento
de Contribuição Previdenciária - Recolhimento Mensal, de
acordo com o Ato Declaratório Executivo Codac n° 05 de
2020.

O DARF poderá ser gerado pelo sistema SICALWEB, inclusive
em atraso: - Programa para Cálculo e Impressão de Darf On
Line, de gestão da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, através do site da RFB.



PRAZO E CÁLCULO
O recolhimento da contribuição previdenciária
complementar do empregado deverá ser efetuado pelo
próprio segurado até o dia 15 do mês seguinte ao da
competência.

Para melhor compreensão, segue um exemplo de cálculo. O
salário mínimo é de R$ 1.212,00. Se o empregado auferiu no
mês remuneração no valor de R$ 800,00, o valor da diferença
para alcançar o limite mínimo é de R$ 412,00.

Sendo assim, o valor a ser recolhido pelo empregado será de
R$ 412,00 x 7,5% = R$ 31,51. Portanto, o empregado recolherá
na DARF 1872 o valor de R$ 31.51.



RETORNO GESTANTES – LEI Nº 14.311/2022
Foi publicada, no DOU de 10.03.2022, a Lei n° 14.311/2022, que
altera a Lei n° 14.151/2021, para disciplinar o retorno da
empregada gestante, inclusive a doméstica, ao trabalho
presencial.



ATIVIDADE PRESENCIAL
Salvo se o empregador optar por manter o teletrabalho, a atividade
presencial da empregada gestante deve ser retomada:

- Após a vacinação completa, conforme Ministério da Saúde; e

- Com a assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE para o exercício do
trabalho presencial, quando da opção pela não
vacinação, comprometendo-se a cumprir as medidas preventivas
adotadas pelo empregador.

- Com o encerramento do estado de emergência.

Importante, a opção pela vacinação não poderá ser
imposta, sendo vedada qualquer restrição de direitos em razão desta
escolha.



ATIVIDADE EM DOMICÍLIO
Enquanto não houver a imunização completa da empregada
gestante, permanece a obrigatoriedade de afastamento das
atividades presenciais e disponibilidade para exercício das
funções em domicílio, na modalidade de trabalho à
distância, sem prejuízo da remuneração.

É permitido ao empregador alterar as funções da
empregada, independentemente de consentimento, durante
o trabalho em domicílio, respeitadas as condições pessoais
da gestante, garantidas a remuneração integral e retomada
à função anterior no retorno ao trabalho presencial.



IMUNIZAÇÃO COMPLETA – MINISTÉRIO DA SAÚDE



DISPOSITIVO VETADO
O Projeto de Lei n° 2.058/2021, que deu origem a Lei n°
14.311/2022, tinha como proposta garantir, à empregada
gestante com vacinação incompleta, o direito ao salário
maternidade quando o exercício da atividade fosse
incompatível com o trabalho à distância e não estivessem
presentes as demais condições que determinassem o retorno
ao trabalho presencial. Entretanto, o direito ao salário
maternidade foi vetado na publicação da norma.



Muito Obrigado
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