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MEI 

 O Microempreendedor Individual (MEI) é a 

pessoa que trabalha por conta própria e que se 

legaliza como pequeno empresário. 

 

 Para ser um microempreendedor individual, é 

necessário faturar no máximo até R$ 

60.000,00 por ano e não ter  participação em 

outra empresa como sócio ou titular 



  O MEI também pode ter um empregado 

contratado que receba o salário mínimo ou o piso 

da categoria. 

 

 A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou 

condições especiais para que o trabalhador 

conhecido como informal possa se tornar um MEI 

legalizado. 
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1-) Qual a diferença/vantagens de se recolher 

o INSS como autônomo ou como MEI? 

 

 A principal diferença está na legalização da 

atividade exercida. O Brasil já chegou a ter mais 

de 10 milhões de trabalhadores informais.  

 

 A inclusão previdenciária é uma política pública 

para trazer esses trabalhadores para a 

formalidade e ao mesmo tempo criar vantagens 

competitivas. 

 



VANTAGENS DA FORMALIZAÇÃO 

 A inscrição como MEI é gratuita.  

 A formalização é feita por meio do Portal do 

Empreendedor, no site 

www.portaldoempreendedor.gov.br  

 Cria um número no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 Possibilidade de emissão de nota fiscal. Por 

exemplo, quando o cliente é uma pessoa jurídica. 

 Facilita a abertura de conta bancária, o pedido de 

empréstimos e a emissão de notas fiscais. 
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VANTAGENS DA FORMALIZAÇÃO 

 Cria uma inscrição na Junta Comercial do 

Estado; 

 Fundamental para a regularidade da empresa ou 

do empreendimento. 

  

 Faz a inscrição na Previdência Social; 

  Cobertura Previdenciária e possibilidade de 

obtenção de benefícios previdenciários junto ao 

INSS. 



 Em resumo, a formalização  traz um caráter de 

legalidade, de inclusão e de cidadania 

empresarial. Transmite aos clientes a ideia de 

organização e de confiança no produto ou serviço. 

 

 Além disso, trata-se de uma classe beneficiada 

pela redução tributária. O MEI será enquadrado 

no Simples Nacional e ficará isento dos tributos 

federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e 

CSLL). 



 O MEI PAGA APENAS: 

 

 - Contribuição previdenciária:  5 % do salário 

mínimo = R$ 44,00 – INSS. 

 - Se for comércio ou indústria = R$ 1,00 – ICMS. 

 -  Se for prestador de serviços= R$ 5,00 – ISS. 

 

 Há também treinamentos e capacitações 

oferecidos pelo SEBRAE ao MEI; 

  

 



COBERTURA PREVIDENCIÁRIA 

 

 
       O segurado contribuinte individual inscrito na 

Previdência Social como Microempreendedor 

Individual – MEI, uma vez preenchidos os requisitos 

de carência e tempo de contribuição, pode ter direito 

aos seguintes benefícios da Previdência Social: 

 

 



AUXÍLIO-DOENÇA 

 Fato gerador: Incapacidade total e temporária 
para o trabalho. 

Principais requisitos: 

 Comprovar doença que torne o 
cidadão temporariamente incapaz de trabalhar; 

 Possuir a carência de 12 contribuições (isenta em 
caso de acidente de trabalho ou doenças previstas 
em lei); 

 

  Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, 
independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez 
ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: 
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia 
grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 
avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão 
da medicina especializada.          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
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AUXÍLIO-DOENÇA 

 O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado 

que ficar incapacitado para seu trabalho ou para 

a atividade habitual. 

 

 A verificação da incapacidade é feita mediante 

exame médico-pericial a cargo do INSS. 



SALÁRIO MATERNIDADE 

 Carência de 10 meses de contribuição para as 
seguradas contribuintes individuais (MEI) 

 

Fato gerador: Nascimento ou adoção de filho. 

  

 Importante: Quem está recebendo ou vai receber o 
benefício de salário maternidade, no período em que 
estiver afastada do trabalho, não deve contribuir com 
o INSS. Pois, o benefício só é pago no período em que 
houver afastamento do trabalho e o pagamento de 
contribuição previdenciária como MEI implica em 
declarar para a Previdência Social que houve 
exercício de atividade remunerada na competência 
recolhida. 

 



SALÁRIO MATERNIDADE 

 Duração do benefício 

 A duração do salário-maternidade dependerá do 

tipo do evento que deu origem ao benefício: 

 120 (cento e vinte) dias no caso de parto; 

 120 (cento e vinte) dias no caso de adoção ou 

guarda judicial para fins de adoção, 

independentemente da idade do adotado que 

deverá ter no máximo 12 (doze) anos de idade. 

 120 (cento e vinte) dias, no caso de natimorto; 

 14 (quatorze) dias, no caso de aborto espontâneo 

ou previstos em lei (estupro ou risco de vida para 

a mãe), a critério médico. 

 



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  

 Carência de 12 meses de contribuição -Exceto 

para acidentes ou doenças graves listadas em rol 

de Portaria elaborada pelos Ministérios da Saúde 

e da Previdência Social. 

 

 A verificação da incapacidade é feita mediante 

exame médico-pericial a cargo do INSS. 

 

Fato gerador: Incapacidade total e permanente 

para o trabalho. 

 



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

 Aposentado por invalidez - pode abrir o MEI? 
Perde a aposentadoria? 

 

 A aposentadoria por invalidez tem como principal 
requisito a incapacidade total e permanente para o 
trabalho.  

 Quem está totalmente incapaz para o trabalho é que 
recebe a aposentadoria por invalidez. 

 A abertura de uma inscrição como MEI corresponde a 
formalização da inscrição do exercício de uma 
atividade remunerada. 

 Se a pessoa recuperou a capacidade para o trabalho, 
ela pode SIM perder o direito de continuar recebendo 
o benefício de aposentadoria por invalidez 



APOSENTADORIA POR IDADE  

 Carência de 180 meses de contribuição. 

 

Fato gerador: Idade -- Homens: 65 anos. 

                -- Mulheres: 60 anos. 

 



PENSÃO POR MORTE 

 Benefício pago aos dependentes do segurado. 

Carência de 18 meses de contribuição  - para o 

cônjuge/ companheiro(a) ter direito ao benefício 

por prazo superior a 4 meses. 

 Não há carência para os filhos e também no caso 

de óbito decorrente de acidente . 

 Fator gerador: falecimento do segurado. 



PENSÃO POR MORTE 

 

 A pensão por morte tem duração máxima variável, 
conforme a idade e o tipo do beneficiário. 

  Para o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) cônjuge 
divorciado(a) ou separado(a) judicialmente ou de 
fato que recebia pensão alimentícia: 

 Duração de 4 meses a contar da data do óbito: 
 Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18 

contribuições mensais à Previdência ou; 

 Se o casamento ou união estável se iniciou em menos de 2 anos 
antes do falecimento do segurado; 

 Duração variável conforme a tabela abaixo: 
 Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais 

pelo segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento 
ou da união estável; ou 

 Se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza, 
independentemente da quantidade de contribuições e tempo 
de casamento/união estável. 

 



PENSÃO POR MORTE 

Idade do dependente na data 

do óbito 

Duração máxima do benefício 

ou cota 

menos de 21 (vinte e um) anos 3 (três) anos 

entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte 

e seis) anos 

6 (seis) anos 

entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte 

e nove) anos 

10 (dez) anos 

entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) 

anos 

15 (quinze) anos 

entre 41 (quarenta e um) e 43 

(quarenta e três) anos 

20 (vinte) anos 

a partir de 44 (quarenta e 

quatro) anos 

Vitalício 



PENSÃO POR MORTE 

 Quem recebe pensão por morte de parente 

pode abrir o MEI? Tem algum impacto? 

 Pode sim. Não há qualquer restrição.  

 



AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 Benefício pago aos dependentes. Carência de 18 meses de 
contribuição  - para o cônjuge/companheiro (a) ter direito ao 
benefício por prazo superior a 4 meses. 

 Não há carência para os filhos. 

 O Auxílio-reclusão é um benefício devido apenas aos 
dependentes do segurado do INSS (ou seja, que contribui 
regularmente) preso em regime fechado ou semiaberto, 
durante o período de reclusão ou detenção. O segurado não 
pode estar recebendo salário de empresa nem benefício do 
INSS. 

 Para que os dependentes tenham direito, é necessário que o 
último salário recebido pelo segurado esteja dentro do 
limite previsto pela legislação (atualmente, R$ 1.212,64). 
Caso o último salário do segurado esteja acima deste valor, 
não há direito ao benefício. 
 

Fato gerador: recolhimento do segurado à prisão. 

 



AUXÍLIO-RECLUSÃO 

Principais requisitos 

Em relação ao segurado recluso: 

 Possuir qualidade de segurado na data da prisão; 

 Estar recluso em regime fechado ou semiaberto (desde 
que a execução da pena seja em colônia agrícola, 
industrial ou similar); 

Em relação aos dependentes: 

 Para cônjuge ou companheira: comprovar 
casamento ou união estável na data em que o 
segurado foi preso; 

 Para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão 
(desde que comprove a dependência), de ambos 
os sexos: possuir menos de 21 anos de idade, salvo se 
for inválido ou com deficiência; 

 



AUXÍLIO-RECLUSÃO 

 Duração do benefício 

 Assim como a pensão por morte, o auxílio-

reclusão tem duração variável conforme a idade e 

o tipo de beneficiário. Além disso, caso o segurado 

seja posto em liberdade, fuja da prisão ou passe a 

cumprir pena em regime aberto, o benefício é 

encerrado. 

 



APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO: 

 Observação importante: Para contar o período de 
contribuição como MEI é necessário 
complementar o valor mensal da contribuição até 
completar a alíquota de 20% do salário mínimo. 

 

Fato gerador: Tempo de Contribuição  

Homens: 35 anos 

Mulheres: 30 anos. 

 

 Não há idade mínima. 

 180 meses efetivamente trabalhados, para efeito 
de carência. 

 

 



O MEI PODE PAGAR UM CARNÊ ADICIONAL?  

SIM. 

 Caso o MEI deseje que as contribuições recolhidas nessa 

categoria sejam computadas como tempo de contribuição 

para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, ele 

terá que fazer a complementação no código 1910, de modo 

que as contribuições somadas (recolhimento como MEI + 

complementação) atinjam a alíquota de 20% do salário 

mínimo, ou seja, R$ 176,00 no valor atual. 

Exemplo:        

 MEI: R$ 44,00  (5% do salário mínimo). 

 Complementação 

  Código 1910: R$ 132,00 (15 % do salário mínimo). 

 

 Total: R$ 176,00 = ( 20 % do salário mínimo). 

  



SE O MEI QUISER APOSENTAR COM UM 

SALÁRIO MAIOR – QUAL É O PROCEDIMENTO? 

 Regra geral, as contribuições do MEI na alíquota de 5 
% do salário mínimo vão garantir o direito a um 
benefício previdenciário de 1 salário mínimo. Caso o 
MEI deseje contribuir com um valor maior do que 
1 salário mínimo, o que ele deve fazer? 

 Paralelamente as contribuições como MEI, é 
necessário contribuir em GPS (Guia da 
Previdência Social) como contribuinte individual 
usando o código 1007 e aplicando a alíquota de 20 
% sobre o valor que desejar contribuir: 

 A partir de 20% do salário mínimo (R$ 880,00):                
R$ 176,00. 

 Até 20% do teto da Previdência Social   (R$ 
5.189,62): R$ 1.037,92. 

  
 



RECOMENDAÇÃO 

 

 Cada segurado possui condições individuais que 
merecem ser avaliadas/analisadas, como, por 
exemplo, a quantidade de tempo de contribuição já 
efetuada para o INSS ou qual benefício previdenciário 
irá atingir as condições primeiro: considerando as 
contribuições que o segurado já tem, ele vai se 
aposentar por idade ou por tempo de contribuição? 

 Assim sendo, é recomendável que o segurado verifique 
o seu extrato previdenciário junto à Previdência 
Social para saber, no seu caso em específico, qual é a 
melhor forma de contribuir (Qual a alíquota  e o 
código de pagamento deve utilizar? Vale ou não vale a 
pena complementar em carnê adicional?). 

 



RECOMENDAÇÃO 

 Utilização do site da Previdência Social, que  tem 

o seguinte endereço eletrônico: 

http://www.mtps.gov.br/  

 

 É um importante canal de comunicação com o 

segurado.  

 

 Muitas dúvidas de benefícios previdenciários 

podem ser sanadas através do site. 
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COMO USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS? 

 

 Os benefícios do INSS podem ser solicitados por meio 

de um dos seguintes canais de atendimento: 

  

 Telefone 135; 

 Site do INSS: www.mpts.gov.br 

 Diretamente em uma Agência da Previdência Social; 

 Observação: A realização de boa parte dos serviços 

do INSS pode ser agendada. O agendamento evita que 

o cidadão tenha que enfrentar filas, pois, salvo algum 

motivo de força maior, o atendimento é realizado no 

horário marcado. 
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 Muito obrigado a todos! 

 

 Continuem sempre buscando o conhecimento, 

pois o conhecimento antecipado é um dos 

segredos para o sucesso. 


