
 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (art. 
194, CF/88) 

 

A seguridade social entra em cena quando o individuo não tem 
condições de prover seu sustento ou de sua família, em razão de 
desemprego, doença, invalidez ou outra causa.  

 

Tem a finalidade de garantir o mínimo necessário à sobrevivência do 
indivíduo.  

 

Ela esta assentada no tripé assistência social, previdência social e 
direito á saúde.  

 

 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL 

 

Então, a seguridade social garante a proteção social 
compreendido:  

 

a) Saúde; 

b) Previdência social; 

c) Assistência social; 

 

Todos tem direito à proteção da saúde e à assistência 
social independentemente de contribuição para o custeio.  

 

A proteção da previdências social é direito dos segurados, 
daqueles que contribuem para o sistema  previdenciário.  
 

 

 

 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: saúde 

 

Na área de proteção à saúde existe o Sistema Único de 
Saúde (SUS), regulado pela lei federal nº 8.080/90,  

 

“O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde” (art. 4º) 

  

A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício (art. 2º) 
 

 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: assistência social 

 

Na área de assistência social existe o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), regulado pela lei federal nº 
8.742/93.  

 

“A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas” (art. 
1º) 

 

Centro de Referência de Assistência Social (Cras); 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(Creas),  

 
 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: assistência social 

 
Art. 2o  A assistência social tem por objetivos: 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; e  

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família;  

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de 
ameaças, de vitimizações e danos;  

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais; 

 
 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:      

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 
idade avançada;     

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;    

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário;      

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 
dos segurados de baixa renda; (art. 201, CF/88) 

 
 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

Contribuição do segurado empregado:  

 

 
 

 

 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA INSS 

até 1.556,94 8% 

de 1.556,95 até 2.594,92 9% 

de 2.594,93 até 5.189,82 11% 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

Contribuição do segurado contribuinte individual:  

 

 
 

 

 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) ALÍQUOTA INSS 

O valor que perceber 20% 

1 salário mínimo ( s/ direito a 

aposent. tempo de 

contribuição) 

11% 

1 salário mínimo 

(microempreendedor 

individual, s/ dir. aposent. 

temp. contribuição) 

5% 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

Aposentadoria do jornalista:  

 

Aposentadoria especial (Lei 3.529/59) 

 
1. Revogada pela Lei 9. 528/97, pondo fim à aposentadoria especial 
para os jornalistas (30 anos de serviços jornalístico); 

2. Os jornalistas passaram a ser submetidos ao Regime Geral da 
Previdência, aposentando-se pelas mesmas regras aplicáveis aos 
trabalhadores em geral. 

3. Apenas os jornalistas que já havia completado o tempo especial na 
data da publicação da Medida Provisória, ou seja, os que possuíam 
“direito adquirido” puderam ou poderão (se ainda não exerceram o 
direito) exercer o direito à aposentadoria especial. 

 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

Aposentadoria do jornalista:  

 

Aposentadoria especial (Lei 3.529/59) 

 
1. Revogada pela Lei 9. 528/97, pondo fim à aposentadoria especial 
para os jornalistas (30 anos de serviço jornalístico); 

2. Os jornalistas passaram a ser submetidos ao Regime Geral da 
Previdência, aposentando-se pelas mesmas regras aplicáveis aos 
trabalhadores em geral. 

3. Apenas os jornalistas que já havia completado o tempo especial na 
data da publicação da Medida Provisória, ou seja, os que possuíam 
“direito adquirido” puderam ou poderão (se ainda não exerceram o 
direito) exercer o direito à aposentadoria especial. 

 

 

 



SEGURIDADE SOCIAL: previdência social 

 

Aposentadoria do jornalista:  

 

Aposentadoria por idade: 

 
65 anos de idade, se homem; 

60 anos de idade, se mulher; 

A idade é reduzida em 5 anos para trabalhadores rurais; 

Carência: 180 contribuições (15 anos) 

 

 

 



Aposentadoria por contribuição:  

 
35 anos de contribuição, se homem; 

30 anos de contribuição, se mulher; 

Não exige idade mínima, mas será aplicado o fator previdenciário; 

 

Ou, regra da soma idade/contribuição, sem fator previdenciário (lei 
13.183/2015): 

 

2015 a 2018: 85 para mulheres / 95 para homens; 

2019 a 2020: 86 (mulheres) / 96 (homens); 

2021 a 2022: 87 (mulheres) / 97 (homens); 

2023 a 2024: 88 (mulheres) / 98 (homens); 

2025 a 2026: 89 (mulheres) / 99 (homens); 

2027: 90 (mulheres) / 100 (homens). 

 

 

 


