
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco F - 8º andar
70059-900 - Brasília - DF

e-mail: seprt@economia.gov.br - (61) 2021.5315
   
 
OFÍCIO SEI Nº 601/2022/MTP

  
 

Brasília, 31 de maio de 2022.

 

Ao Senhor
Vereador ROBERTO DA PADARIA
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33
Vila Santa Luzia
12.209-535 - São José dos Campos - SP
 
Assunto: Resposta ao Ofício n° 1955/2022-EXP, de 27 de abril de 2022.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
19980.102692/2022-85.

 

Senhor Vereador,

 

1. Em atenção ao Oficio n° 1955/2022-EXP de 27 de abril de 2022,
endereçado à Presidência da República e direcionado a este Ministério, o qual
encaminha Moção que trata do auxílio acidente, como passível de revisão pericial
periódica,  nos termos da Medida Provisória n° 1133/2022,  e Moção  que trata do
combate ao trabalho em condições análogas à escravidão, informo que o assunto,
objeto da nossa melhor atenção, foi analisado pela Secretaria de Trabalho e pela
Secretaria de Previdência, cujas manifestações, encaminho em anexo.

 

 

Anexos:

I - Despacho Numerado 710 (SEI nº 25091758);

II - Despacho STRAB-SIT-CGFIT-DETRAE (SEI nº 24995188);

III - DESPACHO Nº 1647/2022/SPREV/SEPRT-ME (SEI nº 25035474);

IV- Despacho SPREV-SPMF-CGDJE (SEI nº 24800650);

V- Despacho SPREV-SPMF (SEI nº 24802278);

VI - Nota Técnica SEI nº 21467/2022/ME(SEI nº 24836219).Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

BRUNO SILVA DALCOLMO

Secretário-Executivo

Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Dalcolmo,
Secretário(a) Executivo(a), em 02/06/2022, às 16:06, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25223733 e o código CRC D6E6794D.

 
 

Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 25223733

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho

 

DESPACHO Nº 710/2022/STRAB/SEPRT-ME

 

Processo nº 12100.102692/2022-85

 

1. Trata-se de demanda proveniente do Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-
GAGI/GPPR, de 9 de maio de 2022, emitido pelo Gabinete Pessoal do Presidente da
República, por meio do qual encaminha, para conhecimento, cópia do Oficio nº
1955/2022-EXP, do Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara Municipal
de São José dos Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa,
dentre outras, a Moção nº 52/2022, de repúdio “pela condução de seu governo à
política de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão”. 

2. Em atenção à demanda, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho emitiu o
Despacho SEI n.º 24995188, com esclarecimentos acerca da atuação da fiscalização
do trabalho no combate ao trabalho escravo.

3. Encaminhe-se o processo à Secretaria Executiva, com os subsídios para
resposta ao interessado.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente

LUIS FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA

Secretário de Trabalho

 

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Batista Oliveira,
Secretário(a), em 30/05/2022, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25091758 e o código CRC B51CEB85.

Referência: Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 25091758

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Coordenação-Geral de Fiscalização do Trabalho
Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho em Condições Análogas
à de Escravo

 

DESPACHO

 

Processo nº 19980.102692/2022-85

 

1. Fazemos referência ao Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-GAGI/GPPR, de 9
de maio de 2022, emitido pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, por meio
do qual encaminha, para conhecimento, cópia do Oficio nº 1955/2022-EXP, do
Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara Municipal de São José dos
Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa as Moções nº
45/2022, manifestando repúdio “pela retirada de direitos com inclusão do auxílio
acidente como passível de revisão pericial periódica”, bem como remete documento
correlato e nº 52/2022, de repúdio “pela condução de seu governo à política de
combate ao trabalho em condições análogas à escravidão”.

2. Quanto à política de combate ao trabalho em condições análogas à
escravidão, ressaltamos que a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho nesta seara,
reconhecida como atividade essencial pelo Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020,
nunca parou. Ainda que diante de uma situação inédita e obscura vivida por todos no
mundo inteiro decorrente da pandemia gerada pela COVID-19, em 2020, Auditores-
Fiscais do Trabalho de todo o Brasil continuaram atuando para garantir proteção e
segurança aos trabalhadores que não puderam ficar em casa e realizaram 266
operações, com 942 trabalhadores resgatados em 20 estados. 

3. No ano de 2021, foram levadas à cabo 443 fiscalizações em todas as
unidades da Federação, encontrando-se 1.937 trabalhadores que estavam sendo
explorados em condições de escravidão contemporânea. O número de fiscalizações de
combate ao trabalho escravo em 2021 é o maior da história desde a criação do Grupo
Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), em 1995 e, pela primeira vez, houve ações
fiscais em todas os estados e no DF em um mesmo exercício.

4. Já no ano de 2022, até 13 de maio, data em que se rememora a abolição
formal da escravatura no Brasil, 61 ações fiscais com o escopo de combate a tal
mazela foram finalizadas, sendo que em 38 (62%) foi caracterizado trabalhado análogo
à escravidão, redundando no resgate de um total de 500 trabalhadores.

5. Os dados oficiais das ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo
no Brasil estão disponíveis no Radar do Trabalho Escravo da SIT, no seguinte endereço:
https://sit.trabalho.gov.br/radar/. 

6. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa
no Sistema Ipê, sistema lançado em 2020 pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), acessível pelo
link: https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/ 

7. Por fim, no âmbito do Programa Trabalho
Sustentável (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-
especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/trabalho-sustentavel), foi lançada uma novaAutenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP - Brasil.



versão do Sistema Ipê, com versões em inglês, espanhol e francês, com o objetivo de
melhor atender aos trabalhadores migrantes.

8. Sendo o que havia a pontuar, submetemos o presente à consideração
superior, sugerindo-se o retorno à Secretaria de Trabalho para consolidação das
respostas.

Brasília, 20 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente

JAMILE FREITAS VIRGINIO

Auditora Fiscal do Trabalho/DETRAE

 

Documento assinado eletronicamente por Jamile de Freitas Virgínio,
Auditor(a) Fiscal do Trabalho, em 20/05/2022, às 16:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 24995188 e o código CRC 59409441.

Referência: Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 24995188

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência

 

DESPACHO Nº 1647/2022/SPREV/SEPRT-ME

 

Processo nº 19980.102692/2022-85

 

1. Trata-se do Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-GAGI/GPPR, de 09/05/2022,
que encaminha cópia do Oficio n° 1955/2022-EXP, do Vereador Robertinho da Padaria,
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos/SP, dirigido ao Senhor
Presidente da República, ao qual anexa as Moções nº 45/2022, manifestando repúdio
"pela retirada de direitos com inclusão do auxílio acidente como passível de revisão
pericial periódica" - MP 1113/2022, e nº 52/2022, de repúdio "pela condução de seu
governo à política de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão".

2. Por meio do Despacho SPREV-SPMF-CGDJE (24800650), da Coordenação-
Geral de Demandas Judiciais e Externas, ratificado por meio do Despacho SPREV-SPMF
(24802278) a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, manifesta-se ponderando que ''a
inclusão do auxílio acidente no rol dos benefícios passíveis de revisões periódicas para
verificação das condições que ensejaram sua concessão e manutenção justifica-se em
razão da evolução da medicina, que tem mostrado, cada vez mais, que lesões que se
reputam definitivas acabam, no futuro, sendo objeto de recuperação¨.

3. Nota Técnica SEI nº 21467/2022/ME ( 24836219), a  Subsecretaria do
Regime Geral de Previdência Social - SRGPS, se manifestou concluindo que "em que
pese a boa intenção manifestada na Moção em análise, entende-se que a previsão
contida na Medida Provisória nº 1.113, de 2022, no sentido de submeter o segurado
em gozo de auxílio-acidente a exame médico a cargo da Previdência Social para
avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, tendo em vista
os avanços da medicina e a possibilidade de realocação de recursos no âmbito da
seguridade social, vai ao encontro dos interesses do Regime Geral de Previdência
Social e da sociedade, não implicando redução de direitos, uma vez que todos os
segurados que apresentarem/mantiverem os pressupostos legais de concessão do
benefício, continuarão a perceber/manter o auxílio-acidente¨.

4. Ciente e de acordo, ratifico as informações prestadas, pelos fundamentos
constantes dos documentos citados, na forma acima sintetizada.

5. Ao Gabinete da Secretaria Executiva, para providências necessárias.

 

 

Documento assinado eletronicamente

ANDRÉ RODRIGUES VERAS

Secretário-Adjunto de Previdência

 

Documento assinado eletronicamente por André Rodrigues Veras,Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 
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Secretário(a)-Adjunto(a), em 27/05/2022, às 10:55, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25035474 e o código CRC AD4D3008.

Referência: Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 25035474

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria da Perícia Médica Federal
Coordenação-Geral de Demandas Judiciais e Externas

 

DESPACHO

 

Processo nº 19980.102692/2022-85

 

1. Trata-se de demanda proveniente do Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-
GAGI/GPPR, de 9 de maio de 2022, emitido pelo Gabinete Pessoal do Presidente da
República, por meio do qual encaminha, para conhecimento, cópia do Oficio nº
1955/2022-EXP, do Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara Municipal
de São José dos Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa
as Moções nº 45/2022, manifestando repúdio “pela retirada de direitos com inclusão do
auxílio acidente como passível de revisão pericial periódica”, bem como remete
documento correlato e nº 52/2022, de repúdio “pela condução de seu governo à
política de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão”.

2. Considerando às competências estabelecidas a Subsecretaria da Perícia
Médica Federal no art. 28 do Decreto nº 11.068, de 10 de maio de 2022, no que se
refere a suposta “retirada de direitos com inclusão do auxílio acidente como passível de
revisão pericial periódica”, pondera-se que a inclusão do auxílio acidente no rol dos
benefícios passíveis de revisões periódicas para verificação das condições que
ensejaram sua concessão e manutenção justifica-se em razão da evolução da medicina,
que tem mostrado, cada vez mais, que lesões que se reputam definitivas acabam, no
futuro, sendo objeto de recuperação.

3. Desse modo, o auxílio-acidente passa a receber tratamento semelhante
ao adotado para o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e a
aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

4. À consideração superior, sugerindo-se o retorno à Secretaria de
Previdência para consolidação das respostas.

 

 

Brasília, 13 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente

ARTHUR LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO

Coordenador-Geral de Demandas Judiciais e Externas

 

Documento assinado eletronicamente por Arthur Leonardo dos Santos
Araujo, Coordenador(a)-Geral, em 13/05/2022, às 16:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 24800650 e o código CRC DCC68A32.

Referência: Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 24800650

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria da Perícia Médica Federal

 

DESPACHO

 

Processo nº 19980.102692/2022-85

 

1.Trata-se de demanda proveniente do Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-GAGI/GPPR, de 9
de maio de 2022, emitido pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, por meio do qual encaminha, para
conhecimento, cópia do Oficio nº 1955/2022-EXP, do Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara
Municipal de São José dos Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa as Moções
nº 45/2022, manifestando repúdio “pela retirada de direitos com inclusão do auxílio acidente como passível de
revisão pericial periódica”, bem como remete documento correlato e nº 52/2022, de repúdio “pela condução de
seu governo à política de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão”.

 

2. Ciente e de acordo com o despacho exarado pela Coordenação-Geral de Demandas Judiciais
e Externas, SEI nº 24800650.

 

3. Ato contínuo, encaminhe-se à Secretaria de Previdência para consolidação das respostas, em
prosseguimento.

 

 

Brasília, 13 de maio de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente

ÁLVARO FRIDERICHS FAGUNDES

Subsecretário da Perícia Médica Federal

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alvaro Friderichs Fagundes,
Subsecretário(a), em 16/05/2022, às 10:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 24802278 e o código CRC FA79836F.

Referência: Processo nº 19980.102692/2022-85. SEI nº 24802278

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social
Coordenação-Geral de Legislação e Normas
Coordenação de Legislação

 
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 21467/2022/ME
 
 
Assunto:  Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-GAGI/GPPR, de 09/05/2022, que encaminha cópia do
Oficio n° 1955/2022-EXP, do Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara Municipal de
São José dos Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa as Moções nº
45/2022, manifestando repúdio "pela retirada de direitos com inclusão do auxílio acidente como
passível de revisão pericial periódica" - MP 1113/2022, e nº 52/2022, de repúdio "pela condução de
seu governo à política de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão".

  

Processo SEI n° 19980.102692/2022-85

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se do Ofício Circular nº 424/2022/GPPR-GAGI/GPPR, de 09 de maio de 2022 (SEI
nº 24640425), encaminhado às Secretarias de Previdência e de Trabalho, pelo Gabinete do Ministro do
Trabalho e Previdência, informando acerca de Moções (SEI nº 24640442) que guardam correlação com estas
Pastas e solicitando que eventual resposta seja enviada diretamente ao interessado, nos termos que seguem: 

"Encaminhamos, para conhecimento, cópia do Oficio n° 1955/2022-EXP (3355793), do
Vereador Robertinho da Padaria, Presidente da Câmara Municipal de São José dos
Campos/SP, dirigido ao Senhor Presidente da República, ao qual anexa as Moções nº
45/2022, manifestando repúdio "pela retirada de direitos com inclusão do auxílio
acidente como passível de revisão pericial periódica", bem como remete documento
correlato e nº 52/2022, de repúdio "pela condução de seu governo à política de
combate ao trabalho em condições análogas à escravidão", visto que os temas
abrangem pautas de natureza transversal, envolvendo assuntos de competência das pastas
em epígrafe, salvo melhor juízo.
 
Por oportuno, solicitamos que eventual resposta seja enviada diretamente ao interessado."
 

2. Ressalta-se que no âmbito da Secretaria de Previdência, somente a Moção nº 45/2022, guarda
correlação com as competências desta Pasta, tendo sido a demanda encaminhada por meio do Despacho nº
1481/2022/SPREV/SEPRT-ME, de 12 de maio de 2022 (SEI nº 24685311), a esta Subsecretaria do Regime
Geral de Previdência Social e à Subsecretaria da Perícia Médica Federal, para análise e manifestação.

3. A Moção nº 45/2022, manifesta repúdio ao Presidente da República, pela retirada de direitos
com inclusão do auxílio-acidente como passível de revisão pericial periódica conforme edição da Medida
Provisória n° 1.113, de 20 de abril de 2022. Em síntese, referida Moção reproduz a notícia, “Medida provisória
muda análise de concessão de benefícios pelo INSS” disponível no sítio da Câmara dos Deputados, e alega que
especialistas em direito trabalhista e previdenciário, trabalhadores(as), principalmente as entidades sindicais
contestam a inclusão do auxílio-acidente do trabalho por entender seu caráter indenizatório que busca mitigar os
efeitos das sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral, uma vez que tais violariam direitos
adquiridos e direito social ao pleno trabalho. Assevera que se considera acidente do trabalho quando ocorre no
exercício de atividade a serviço da empresa e provoca lesão ou perturbação funcional, que pode causar a morte,Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
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a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho e que o prejuízo material
decorrente do acidente de trabalho se caracteriza pela diminuição das possibilidades em obter os mesmos
rendimentos por meio da força de trabalho de que dispunha o empregado antes do fato ocorrido. Sustenta que
essa redução diz respeito à profissão ou ofício então desenvolvidos, em que se comprova a diminuição da
capacidade laboral por parte do empregado, consoante entendimento extraído do art. 950 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 que instituiu Código Civil, e que a teoria do risco profissional estaria prevista no artigo
927, parágrafo único do mesmo Código. Aduz que a Medida Provisória pretende incluir por meio de
procedimento administrativo, medidas revisórias de decisões judiciais quanto ao caráter indenizatório permanente
da capacidade laboral reduzida aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho, e que isso atenta contra os
direitos fundamentais, sociais, o direito adquirido e são incompatíveis com o assegurado aos trabalhadores na
Constituição da República Federativa do Brasil, requerendo, ao final, que o Congresso Nacional rejeite a Medida
Provisória.

4. É o que importa relatar.

ANÁLISE

5. Inicialmente cumpre informar que o auxílio-acidente constitui benefício previdenciário que
encontra sua previsão básica no art. 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (Lei de Benefícios) e sua
regulamentação no art. 104 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de
06 de maio de 1999, cujo caput prevê o que segue:

 "Art. 104.  O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela
definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."  (Redação dada pelo Decreto nº
10.410, de 2020)
 

6. No que se refere à Medida Provisória nº 1.113, de 2022, tem-se que dentre outras alterações, a
mesma inclui na regra prevista no art. 101 da Lei 8.213, de 1991, o segurado em gozo do auxílio-acidente:  

"Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou
aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios
tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a:
I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que
ensejaram sua concessão ou manutenção;
II - processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado; e
III - tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que
são facultativos.
...................................................................................................................................
§ 6º O segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico
de que trata o caput, no prazo de trinta dias, nos termos do disposto no art. 126-A." (NR) 
 
 

7. Conforme Exposição de Motivos Interministerial (EMI) nº 00014/2022 MTP ME, de 11 de abril
de 2022 [1], a alteração supramencionada é justificada devido ao avanço da medicina, e na possibilidade de
realocação de recursos no âmbito da seguridade social, nos seguintes termos:

"7. Segundo a nova redação do caput e § 6º do art. 101 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-
acidente passará a estar sujeito a revisões periódicas para verificação das condições que
ensejaram sua concessão e manutenção. Justifica-se essa modificação, pois a evolução da
medicina tem mostrado que, cada vez mais, lesões que se reputam definitivas acabam, no
futuro, sendo objeto de recuperação. Desse modo, o auxílio-acidente passa a receber
tratamento há muito adotado para o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-
doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por
invalidez).Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
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8. Estima-se que a revisão do auxílio-acidente produzirá redução na despesa de R$ 416,6
milhões em 2022, R$ 1.790,3 milhões em 2023 e R$ 1.855,8 milhões em 2024. Essa
economia deverá ser direcionada como medida de compensação para o aumento na
despesa com o BPC decorrente da ampliação do limite de renda familiar per capita sujeita
a escalas graduais. Tal ampliação está prevista no § 11-A do art. 20 e no art. 20-B da Lei
nº 8.742, de 1993, dispositivos introduzidos pela Lei nº 14.176, de 2021, que no parágrafo
único de seu art. 6º condicionou sua efetivação a decreto regulamentador do Poder
Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais."
(Grifos nossos)
 

8. Ainda sobre a matéria, cumpre ressaltar que o caráter indenizatório do auxílio-acidente não
implica direito adquirido à percepção ad eternum de referido benefício, uma vez que, em regra, deixando de
existir a sequela que deu origem ao benefício, não há que se falar na manutenção do benefício, por ausência de
cumprimento dos pressupostos legais. Nesse sentido, cite-se entendimento doutrinário [2] consolidado antes
mesmo da publicação da Medida Provisória nº 1.113, de 2022:

"Ordinariamente, o INSS não revisa periodicamente a manutenção do auxílio-acidente, pois
a sequela presume uma lesão definitiva. No entanto, excepcionalmente, caso constatado
pelo INSS que a sequela foi totalmente revertida, entende-se que se impõe o cancelamento
do benefício pela autarquia previdenciária, vez que o pressuposto legal de concessão
deixou de existir.
 
Suponha-se que um segurado perceba o auxílio-acidente em razão de sequela acidentária
que reduziu a flexão do seu braço direito, implicando em redução da capacidade funcional
ao trabalho habitual.
 
No entanto, espontaneamente, alguns anos após ele se submeteu a uma cirurgia que
restabeleceu por completo a flexão de seu membro superior, eliminando in integrum a
sequela. Neste caso, é dever de o INSS cancelar o benefício, desde que respeitado o
Princípio do Contraditório em regular processo administrativo com essa finalidade."
 

_______________

[1] Link de acesso na internet: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=9134519&ts=1651273006033&disposition=inline
[2] Amado, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário - 15. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022.

 

CONCLUSÃO

9. Diante do exposto, em que pese a boa intenção manifestada na Moção em análise, entende-se
que a previsão contida na Medida Provisória nº 1.113, de 2022, no sentido de submeter o segurado em gozo de
auxílio-acidente a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua
concessão ou manutenção, tendo em vista os avanços da medicina e a possibilidade de realocação de recursos
no âmbito da seguridade social, vai ao encontro dos interesses do Regime Geral de Previdência Social e da
sociedade, não implicando redução de direitos, uma vez que todos os segurados que apresentarem/mantiverem
os pressupostos legais de concessão do benefício, continuarão a perceber/manter o auxílio-acidente.

RECOMENDAÇÃO

10. Encaminhe-se à Secretaria de Previdência, para consolidação das respostas, em prosseguimento.

 

À consideração superior.

 Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320031003300370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



Brasília, 16 de maio de 2022.
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