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MEI: direitos 
previdenciários

MEI desde 2018. Em dezembro de 2020 deixei de 
pagar o DAS por causa das minhas dívidas. Hoje estou 
com sérios problemas de saúde. Posso me afastar por 
incapacidade temporária? Ainda estou assegurado? 

A 
advogada especialista 
em Direito Previden-
ciário, Jeanne Vargas, 
explica que a legisla-

ção permite que mesmo sem 
pagar o INSS o contribuinte 
continue mantendo os mes-
mos direitos previdenciários 
por até 36 meses, a depender 
do caso. Segundo ela, o MEI 
mantém esta condição de se-
gurado por até 12 meses sem 
pagar a contribuição previden-
ciária. Esse prazo pode ser es-
tendido até 24 meses.

A advogada esclarece que 
para saber se o microempreen-
dedor que está inadimplente 
continua sendo segurado da 
Previdência, em primeiro lu-
gar, deve-se verificar se já se 
passaram mais de 36 meses, 
pois este é o limite máximo do 
período de graça. Em segundo 
lugar, o microempreendedor 
precisa analisar se preenche 
os requisitos para a extensão 
do período de graça que vai de 
12 a 36 meses. Uma vez perdi-
da a qualidade de segurado, 
para voltar a ter acesso a be-
nefícios, o MEI deverá voltar 
a contribuir por, no mínimo, 
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seis meses para ter direi-
to ao benefício de auxílio-
-doença ou aposentadoria 
por invalidez.

Vale destacar que em rela-
ção aos benefícios por inca-
pacidade temporária, se ela 
foi gerada dentro do perío-
do gratuito, quando o MEI 
ainda possuía qualidade de 
segurado, ainda que ele este-
ja sem pagar a contribuição 
previdenciária por mais de 
36 meses,  poderá receber 
o benefício. Nesse caso, o 
que deve ser considerada é 
a qualidade de segurado no 
momento do início da inca-
pacidade e não na data do 
pedido do benefício, esclare-
ce o advogado Átila Nunes, 
do serviço www.reclamar.
adianta.com.br.<chs>

Dados da UFRJ indicam a 
necessidade de lockdown
Levantamento coloca regiões do estado em patamar mais grave de transmissão

REGINALDO PIMENTA

Atividades consideradas não essenciais podem ter de voltar fechar as portas durante lockdown

U
m documento téc-
nico publicado pela 
Universidade Fe-
deral do Rio de Ja-

neiro (UFRJ), ontem, revela 
números da pandemia por 
covid-19 no Rio que indicam 
a necessidade de lockdown. 
Segundo o Covidímetro so-
bre a segunda semana de ja-
neiro, cada pessoa infecta-
da transmite a doença para 
outras 2,6, o que indica um 
risco acima do “Muito alto”. 
Apesar dos números, a uni-
versidade, até o momento, 
não recomendou às autori-
dades medidas tão restriti-
vas de circulação. 

“Ações devem ser tomadas 
pelas autoridades competen-
tes e pela população em geral 
para restrição da contami-
nação, como usar máscaras, 
conter aglomerações e vaci-
nar-se, por exemplo”, pon-
tuou a instituição, em nota.

Todas as regiões do estado, 
exceto a Noroeste, tiveram 
números de risco de trans-
missão superior a 2, que é 
quando a medida de restri-
ção máxima é recomendada 
“lockdown é necessário”. Na 
Região Metropolitana 1, que 
inclui a capital e cidades da 
Baixada, o indicador ficou 
em 2,60: cada pessoa com 
covid-19 transmite a doença 
para mais de duas.

O maior indicador foi re-
gistrado na Região Serrana, 
que inclui cidades como Pe-
trópolis, Teresópolis, Nova 

a UFRJ estima 3,2 milhões 
de novos diagnósticos posi-
tivos para covid-19 no Esta-
do. O crescimento considera 
a manutenção e reforço de 
medidas como deslocamento 
mínimo possível, uso de más-
caras, higienização, transpor-
tes coletivos adequados e sem 
aglomerações.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Rio disse 
que “não há recomendação 
da UFRJ para lockdown”. A 
pasta disse ainda que a pró-

pria universidade possui 
um representante formal no 
Comitê Especial de Enfren-
tamento à Covid-19 (CEEC) 
da Prefeitura do Rio, que é 
o médico infectologista Al-
berto Chebabo, e nem ele ou 
qualquer outro membro do 
CEEC recomendou o lockdo-
wn no município do Rio.

A Secretaria de Estado de 
Saúde também foi questio-
nada sobre a nota técnica da 
UFRJ, mas até o momento 
não emitiu parecer.

Friburgo, que apontou a 
transmissão de uma pessoa 
para outras 2,76. No caso 
da Região Noroeste, esse 
número ficou em 1,61. Nes-
se patamar, os municípios 
ficam entre o risco “Alto” 
e “Muito Alto”, segundo o 
Covidímetro.

Ainda segundo o painel, a 
estimativa, considerando o 
atual cenário, é que os casos 
sigam em alta pelos próximos 
15 dias, quando deve ocorrer 
uma redução. Até esse prazo, 
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