










Tabela dos Graus de Invalidez





Grau de
invalidez

Descrição do
benefício Deficiência física

7-3. Pessoas que fçõicaram com
sequelas significativas nas funções 
dos órgãos torácico-abdominal e
ficaram com consideráveis limitações
de trabalho
8. Pessoas que perderam o polegar de
uma mão ou perderam dois dedos,
excluindo o polegar
9. Pessoas que perderam o 
movimento de dois dedos de uma 
mão, incluindo o polegar ou o 
movimento de três dedos, excluindo o 
polegar
10. Pessoas que perderam dois ou 
mais dedos de um pé incluindo o 
hálux
11. Pessoas que perderam os 
movimentos de todos os dedos de um 
pé
12. Pessoas que ficaram com sequelas
significativas nos órgãos genitais

10º
Idem,
equivalente
a 302 dias

1. Pessoas que tiveram a acuidade
visual de um olho reduzida a menos 
de 0,1
1-2. Pessoas que ficaram com diplopia
na visã0 frontal
2. Pessoas que ficaram com sequelas
na função de mastigação e fala
3. Pessoas que incluiram uma prótese
dentária equivalente a 14 ou mais
dentes
3-2. Pessoas que ficaram com 
dificuldade auditiva nos dois ouvidos e 
não conseguem captar uma conversa 
normal a uma distância superior a um 
metro
4. Pessoas que perderam a 
capacidade auditiva de um ouvido a 
um nível que só escutam ao pé do 
ouvido ou em voz alta
5. Excluído
6. Pessoas que perderam o 
movimento
do polegar de uma mão ou perderam 
o movimento de dois dedos, excluindo 
o polegar
7. Pessoas que tiveram encurtamento
de mais de 3 cm em uma perna
8. Pessoas que perderam o hálux de 
um pé ou perderam os outros quatro 
dedos de um pé
9. Pessoas que ficaram com sequelas
significativas nas funções de uma 
articulação dentre as trêz grandes 
articulações de um braço
10. Pessoas que ficaram com sequelas
significativas nas funções de uma 
articulação dentre as trêz grandes 
articulações de uma perna

Grau de
invalidez

Descrição do
benefício Deficiência física

11º
Idem,
equivalente
a 223 dias

1. Pessoas que ficaram com deficiências
nas funções reguladoras dos dois globos
oculares ou sequelas no movimento
ocular
2. Pessoas que ficaram com sequelas
significativas no movimento das 
pálpebras dos dois olhos
3. Pessoas que ficaram com defeitos
significativos na pálpebra de um olho
3-2. Pessoas que incluiram uma prótese
dentária equivalente a 10 ou mais dentes
3-3. Pessoas que ficaram com dificuldade
auditiva nos dois ouvidos e não
conseguem captar uma conversa em voz
baixa a uma distância superior a um 
metro
4. Pessoas que ficaram com dificuldade
auditiva em um ouvido e não conseguem
captar uma conversa normal a uma
distância superior a 40 cm
5. Pessoas que ficaram com deformações
na coluna vertebral
6. Pessoas que perderam o dedo 
indicador, médio ou anular de uma mão
7. Excluído
8. Pessoas que perderam os movimentos
de mais de dois dedos de um pé 
incluindo o hálux
9. Pessoas que ficaram com sequelas nas
funções dos órgãos torácico-abdominal e
têm relativa dificuldade para executar o
serviço

12º
Idem,
equivalente
a 156 dias

1. Pessoas que ficaram com deficiências
nas funções reguladoras de um globo
ocular ou sequelas no movimento ocular
2. Pessoas que ficaram com sequelas
significativas no movimento da pálpebra
de um olho
3. Pessoas que incluiram uma prótese
dentária equivalente a 7 ou mais dentes
4. Pessoas que perderam grande parte 
do
pavilhão externo de uma orelha
5. Pessoas que ficaram com deformações
significativas na clavícula, no osso 
esterno, costelas, escápula ou osso 
pélvico
6. Pessoas que ficaram com sequelas nas
funções de uma articulação dentre as três
grandes articulações de um braço
7. Pessoas que ficaram com sequelas nas
funções de uma articulação dentre as três
grandes articulações de uma perna
8. Pessoas que ficaram com deformações
nos ossos longos
8-2. Pessoas que perderam o dedo 
mínimo de uma mão
9. Pessoas que perderam os movimentos
do dedo indicador, médio ou anular de
uma mão
10. Pessoas que perderam o segundo
pododáctilo de um dos pés, aqueles que
perderam dois dedos do pé incluindo o
segundo pododáctilo ou perderam três
dedos do pé incluindo o terceiro
pododáctilo e os pododáctilos inferiores
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Descrição dos benefícios



Descrição dos benefícios



Procedimento para requerimento



beneficiários qualificados

Pensão (compenção) por morte



Situações Documentos a anexar

Documentos que comprovam a morte e a data do óbito do trabalhador, como certidão 
de óbito, certificado médico do motivo da morte, declaração da autópsia, etc.

Documentos que comprovam a o relacionamento do trabalhador falecido com o 
requerente e outros beneficiários qualificados, como koseki tohon (registro civil 
integral), koseki shohon (registro civil simplificado), etc.

Documentos que comprovam que o requerente e outros beneficiários qualificados 
eram mantidos com a renda do trabalhador falecido

Mesmo que a requerente ou outra beneficiária qualificada não fosse casada oficialmente, 
mas mantivesse um relacionamento matrimonial de fato com o trabalhador falecido

Documentos que comprovam este fato

Quando o requerente e dentre os outros beneficiários qualificados, houver um beneficiário 
qualificado portador de deficiência determinada

Documentos que comprovam que a deficiência continua desde a éoca da morte do 
trabalhador, como atestado médico, etc.

Dentre os benefícios qualificados, quando houver uma pessoa que vive com a mesma 
renda do requerente

Documentos que comprovam este fato

Quando a esposa estiver com deficiência Documentos que comprovam a deficiência após a morte do trabalhador, e as 
circunstâncias do surgimento ou cessação destas condições de deficiência

Caso receba a pensão por morte da Previdência Social, a pensão individual por morte,
a pensão por viuvez, etc, pelo mesmo motivo

Documentos que comprovam o valor concedido

Número
de

familiares

Pensão (compensação) por morte Pagamento especial
por morte (pagamento

único em ienes

Pensão especial por morte

1 pessoa

Equivalente a 153 dias do valor diário 
básico do benefício (porém, caso seja 
uma esposa com mais de 55 anos de 
idade ou tenha uma deficiência 
determinada, será equivalente a
175 dias)

3,00 milhões

Equivalente a 153 dias do valor diário básico
computado (porém, caso seja uma esposa
com mais de 55 anos de idade ou tenha uma
deficiência determinada, será equivalente a
175 dias)

2 pessoas Equivalente a 201 dias do valor diário 
básico do benefício

Equivalente a 201 dias do valor diário básico
computado

3 pessoas Equivalente a 223 dias, idem Equivalente a 223 dias, idem

4 pessoas ou
mais

Equivalente a 245 dias,I dem Equivalente a 245 dias, idem

Apresente o requerimento da concessão da pensão compensatória por morte (modelo No. 12) ou
requerimento da concessão da pensão por morte (modelo No. 16-8) ao delegado da Delegacia do
Trabalho da jurisdição local.
Além disso, a solicitação da concessão do pagamento especial, a princípio, deverá ser realizado
junto com a requerimento do benefício (compensação) por morte, sendo inclusive, utilizado o mes
mo formulário do benefício (compensação) por morte.

●Documentos que devem anexados ao requerimento

Descrição dos benefícios
A pensão (compensação) por morte, o pagamento especial por morte e a pensão especial por morte
serão concedidos aos familiares do falecido de acordo com o número de familiares, etc.
Além disso, quando houver dois ou mais beneficiários de direito, cada beneficiário de direito receberá
o valor do benefício dividido em partes iguais.

Atenção! Transcorridos cinco anos a partir do dia seguinte ào morte do acidentado, o
direito de requerimento da pensão (compensaçao) por morte se extingue por prescrição.
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* Além destes, poderá ser solicitado a entrega de outros
documentos.

Procedimento para requerimento

Prazo de prescrição dos requerimentos

Documentos que obrigatoriamente deve anexar



(1) Casos em que é concedido o pagamento único (compensação) por morte
São concedidos nos seguintes casos:
1- Quando na época da morte do trabalhador, não havia familiares qualificados para 

receber      a pensão (compensação) por morte
2- Quando todos os beneficiários de direito perderem o direito de receber a pensão

(compensação) por morte e o total do valor de pensão paga e do pagamento único
antecipado da pensão por morte (vide pág. 29) a todos os familiares que eram
beneficiários de direito não atingir o valor equivalente a 1.000 dias do valor diário básico
do benefício.

(2) Beneficiários de direito
Os beneficiários de direito do pagamento único (compensação) por morte são as seguintes
pessoas que estão classificadas em ordem sequencial (sobre a ordem (2) e (3) obedecerá 
a seguinte ordem: filhos, pai, mãe, netos e avós) e, quando houver dois ou mais
beneficiários na mesma ordem sequencial, todos serão considerados beneficiários de
direito. Além disso, o estado do filho, pais, netos, avós e irmãos deve ser o mesmo da
época da morte do trabalhador.
1- Cônjuge
2- Filhos, pais, netos e avós que eram mantidos com a renda do trabalhador na época da

sua     morte
3- Filhos, pais, netos e avós em outras condições
4- Irmãos

Pagamento único (compensação) por morte

No caso do ítem (1), subítem 1
Será concedido o valor equivalente a 1.000 dias do valor diário básico do benefício.
Tambem além da concessão de 3 milhões de ienes a título de pagamento especial por 
morte, será concedido o pagamento único especial por morte no valor equivalente a 1.000 
dias do valor diário básico computado.

No caso do ítem (1), subítem 2
Será concedido o valor equivalente a 1.000 dias do valor diário básico do benefício
subtraindo o valor total da pensão (compensação) por morte já concedido.
Caso todos os beneficiários de direito percam o direito de receber a pensão
(compensação) por morte e o total do valor da pensão especial por morte concedida a 
todos os familiares, que eram beneficiários de direito, não atingir o valor equivalente a
1.000 dias do valor diário básico computado, será concedido a título de pagamento ú
especial por morte, o valor equivalente a 1.000 dias do valor diário básico computado e 
menos diferença deste valor total (neste caso, não será concedido o pagamento especial 
por morte).

Descrição dos benefícios
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Procedimento para requerimento







março de 2020).

165.150

165.150

70.790
70.790

82.580

82.580
35.400

35.400
35.400

35.400

70.790
70.790




