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 SEGURIDADE SOCIAL 
 
*Conceito: rede protetiva, custeada pelo Estado e particulares, com a finalidade de dar 

cobertura àqueles que se encontram em situação de contingência social (situação de 

“fragilidade” – maternidade, velhice) ou risco social (doença, acidente, prisão). 

 

*Origem: primeira idéia de proteção social - Seguros Marítimos (Sec. XV, XVI). 

 

*Histórico: 

 

Revolução Industrial – Exploração – perda dos direitos sociais- reivindicações – vitórias 

– Inglaterra (redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e feminino 

subterrâneo nas minas – 1906/1908/1911 – Lei Indenização Trabalhadores – Lei de 

aposentadorias – Lei Nacional de Seguros). 

 

Bismarck – Sistema Bismarckiano, sofre poucas críticas – Alemanha 1883-884. 

 

 Encargo restrito a empregadores e trabalhadores. 

 Pacificação das massas revoltosas, com benefícios restritos a trabalhadores, em 

certas contingências. 

 

Relatório Beveridge – Inglaterra, 1945 = Origem Seguridade Social. 

  Encargo de toda sociedade, através do pagamento de impostos; 

 Universalidade de atendimento, com expansão da cobertura e contingências. 

 

Crise do Welfare State – excessivo ônus sobre o Estado - mescla dos Sistemas 

Bismarckiano e Beveridgiano – Garantia do mínimo existencial (Beveridge) mais 

previdência complementar (Bismarck). 
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*Evolução Histórica no Brasil 

 

  Constituição de 1891 – primeira CF a conter a expressão “aposentadoria”, a 

qual era concedida a funcionários públicos, em caso de invalidez. Origem do RPPS 

integral, custeado pelo Estado. Justificativa para separação entre RGPS e RPPS. 

 Lei Eloy Chaves – Decreto legislativo nº 4682, 24/01/1923, determina criação de 

caixas de aposentadorias e pensões para ferroviários, por cada empresa, devendo estas 

manter e administrar as receitas. 

 Governo Getulio Vargas – Sistema previdenciário deixa de ser organizado por 

empresa, sendo aglutinado por categoria profissional, nos Institutos de Aposentadorias e 

Pensão (IAP), dotados de natureza autárquica e subordinados a União, Ministério do 

Trabalho. 

 Constituição de 1934 – Estabelece forma tríplice da fonte de custeio: 

contribuições do Estado, empregador e empregado. 

 Constituição de 1946 – proibi prestação de benefício sem a respectiva fonte de 

custeio. 

 Lei 3.807/60 – unificou toda a legislação securitária (LOPS). 

 Decreto Lei n°. 72, 21/11/1966 – era o Instituto Nacional da Previdência Social 

(INPS), entidade da administração indireta da União, com personalidade jurídica de 

natureza autárquica. 

 Constituição 1967 – previsão seguro-desemprego. 

 Constituição 1988 – primeira previsão “Seguridade Social”. 
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*Espécies: Saúde, Assistência Social, Previdência Social 

  

 1) – Saúde – direito de todos e dever do Estado. Art. 196, CF e art. 2º, Lei 8212/91. 

Independe de contribuição 

 

 2) – Assistência Social - será prestada a quem dela necessitar, independente de 

contribuição - art. 203, CF. Depende da prova da condição do necessitado. 

Regulamentada pela Lei 8.742/93 – LOAS. Divide-se em Benefícios de Prestação 

Continuada (BPC - art. 20, LOAS) e Benefícios Eventuais (BE - art. 22, LOAS). 

 
*Beneficio de prestação continuada (BPC):  

 

- Valor de 01 salário mínimo mensal art. 20, LOAS. 

- Beneficiários: 

 

 Portador de deficiência – aquele “que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas” – art. 20, §2°, LOAS. *Considera-se impedimento de longo 

prazo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos – art. 20, §10, LOAS. 

 

ou 

 

 Idoso – aquele que completou 65 anos art. 38 (inicialmente 70 anos; após a Lei 9720 

reduziu para 67 anos; após a Lei 10741/03 – Estatuto do Idoso – art. 38, LOAS, reduziu 

para 65 anos). 

e 
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Sem meios de prover a própria manutenção* ou de tê-la provida por sua família** – art. 

20, caput.  

*Não ter meios para prover a manutenção: renda familiar per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo - art. 20, §3º, LOAS. Tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo 

STF, em sede de controle difuso, em julgamento ao RE 567985, com repercussão geral, 

em decorrência das mudanças fáticas e jurídicas. 

**Família: requerente, cônjuge/companheiro, pais, madrasta, padrasto, irmãos solteiros, 

filhos e enteados solteiros, menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto - art. 

20, § 1º, LOAS. 

 

- O Beneficio assistencial concedido ao idoso não será computado para cálculo da renda 

familiar per capita - art. 34, Estatuto do Idoso. Foi declarada a inconstitucionalidade 

parcial, por omissão, de tal dispositivo, no julgamento do RE 580963, com repercussão 

geral, por não se prever a mesma regra em caso de famílias que tenham membros que 

recebam benefício assistencial ao deficiente ou benefício previdenciário ao idoso no 

valor de um salário mínimo. 

 

-Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão 

computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita - art. 20, §9°, LOAS. 

 

- O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem – art. 21, LOAS. 

 

- O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a 

realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não 

constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência – 

art. 21, §3°, LOAS.  
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- A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do 

benefício de prestação continuada, limitado a dois anos o recebimento concomitante da 

remuneração e do benefício – art. 21-A, LOAS. 

] 

- O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a 

pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 

microempreendedor individual. Extinta a relação trabalhista ou a atividade 

empreendedora e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-

desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 

previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício 

suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência 

e do grau de incapacidade para esse fim, desde que não ultrapassado o período de dois 

anos a contar da última revisão do benefício inicialmente concedido - art. 21-A, caput e 

§1°, LOAS. 

 

- O benefício cessa com a morte do beneficiário ou com a superação das condições que 

deram origem ao benefício - art. 21 § 1°, LOAS. 

 

- O benefício não pode ser cumulado com qualquer outro no âmbito da Seguridade 

Social ou de qualquer outro regime, salvo o de assistência médica – art. 20, §4°, LOAS. 

Ressalta-se, no entanto, que a concessão de benefícios eventuais (BE), a exemplo do 

Bolsa Família, não exclui  direito a recebimento do benefício de prestação continuada, 

tendo em vista que os BE são de natureza transitória e excepcional, enquanto apenas o 

BPC tem natureza, em princípio, de concessão definitiva. Existe, inclusive, um 

procedimento padrão adotado pelo governo para cadastrar perante o CAD Único 

(cadastro para fins de concessão de benefícios assistenciais), os beneficiários do 

benefício de prestação continuada. 
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 3) Previdência Social (Oficial)- rede de proteção social, em sistema contributivo, 

voltada à cobertura de contingências e riscos sociais previstos em lei. 

 

Sistema contributivo, compulsório, repartição simples, benefício definido. 

 

 a) Sistema contributivo: O contribuinte paga contribuição previdenciária 

especificamente para o custeio da previdência social, como condição para o segurado 

usufruir das prestações previdenciárias. 

 

*O Sistema não contributivo seria aquele em que o segurado não recolhe qualquer 

contribuição específica como condição para fazer jus aos benefícios oferecidos pela 

rede de proteção, de modo que o custeio advém das receitas do Estado arrecadadas em 

forma de tributos e outros. 

 

 b) Sistema de repartição simples – os segurados contribuem para um fundo 

comum, de onde será retirado/repartido os benefícios de todos os beneficiários. É assim 

formulado para que os ativos possam custear os benefícios dos inativos. Solidariedade 

entre gerações/indivíduos. 

 

*A forma que se opõe ao sistema de repartição simples seria a do sistema de 

capitalização, em que cada segurado tem sua prestação/beneficio custeado por meio de 

contribuições depositadas em um fundo próprio/individual que irá render juros – 

capitalizar - pelo maior transcurso de tempo possível; 

 

 c) Benefício Definido - o método de quantificação de cada prestação/benefício a 

que terá direito o beneficiário já é previamente estabelecido. Isso significa que as 
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variáveis tempo e valor da contribuição influenciam até determinado limite, de modo 

que, sendo os valores mínimo e máximo dos benefícios definidos em lei, existe um 

valor mínimo que não pode ser retirado do segurado, assim como um valor máximo que 

não pode ser ultrapassado 

 

*A outra forma que se opõe ao benefício definido seria a de contribuição definida, em 

que o segurado define o valor da contribuição e a depender das variáveis valor da 

contribuição e tempo de contribuição é que será apurado o valor de seu benefício. 

Normalmente é vinculada ao sistema de capitalização, em que as prestações aos 

beneficiários se limitam a prestações programadas, dispensada a solidariedade do 

sistema. 

 

**A atual tendência é adotar o sistema híbrido, segundo o qual o valor do benefício 

varia de acordo com o período pago pelo segurado e sua expectativa de vida. Ex.: 

aposentadoria por tempo de contribuição com aplicação do fator previdenciário. 
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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 SEGURIDADE E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 Igualdade – igualdade material (tratar desiguais desigualmente, na medida de 

suas desigualdades); 

 Legalidade – qualquer nova obrigação deverá ser prevista em lei, em sentido 

formal (excepcionalmente - urgência/relevância - aplica-se a medida provisória); 

 Direito Adquirido: direito já integrado ao patrimônio jurídico do indivíduo, 

apesar de ainda não exercitado. 

 

 Princípios específicos Seguridade Social/Previdência Social 

 

 1- Solidariedade (art. 3º, I, CF/88) – fundamenta a filiação obrigatória e a não 

possibilidade de resgate das contribuições vertidas ao regime de previdência oficial. 

Todos trabalhadores são segurados obrigatórios da Previdência Social, 

independentemente da vontade própria, com a finalidade de viabilizar prestações não 

programadas, garantindo-as mesmo a quem não conte com fundo financeiro suficiente 

para o custeio. Justifica a compulsoriedade, pois mesmo que inexista o 

interesse/vontade individual de custeio dos benefícios previdenciários, há 

obrigatoriedade de participação no sistema para se auxiliar no custeio dos benefícios dos 

demais segurados. 

 

 2- Universalidade de Cobertura e Atendimento (art. 194, parágrafo único, I, 

CF/88) – qualquer pessoa pode participar da proteção social patrocinada pelo Estado, 

em todos os possíveis riscos e contingências sociais. 
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 3- Uniformidade e Equivalência de Prestações entre as Populações Urbana e 

Rural (art. 194, parágrafo único, II, CF/88) – as prestações securitárias devem ser 

idênticas para os trabalhadores rurais ou urbanos. 

 

  4- Seletividade e Distributividade na Prestação de Benefícios e Serviços (art. 

194, parágrafo único, III, CF/88)  

 

 Seletividade = delimitação do rol de prestações 

 Distributividade = direcionamento da proteção social para determinadas pessoas, 

com maior necessidade. 

 

  5 – Irredutibilidade do Valor dos Benefícios (art. 194, parágrafo único, IV, 

CF/88) – Imperiosidade de correção do benefício, de acordo com a inflação do período 

art. 201, §§3°e e 4°, CF/88. Atualmente, o índice de atualização utilizado é o INPC  - 

art. 41-A, Lei 8.213/91. 

 

  6 – Equidade na forma de participação no custeio (art. 194, parágrafo único, V, 

CF/88) – possibilidade de o custeio variar de acordo com maior remuneração, lucro e 

receita. 

 

  7 - Diversidade da Base de Financiamento (art. 194, parágrafo único, VI, 

CF/88) – contribuições sociais incidentes sobre remuneração, lucro, faturamento, receita 

e sobre os sujeitos distintos (Estado, empresa e empregado). 

 

  8 – Caráter Democrático e Descentralizado da Administração (art. 194, 

parágrafo único, VII, CF/88) – participação da sociedade na organização e 
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gerenciamento da seguridade social, mediante gestão quadripartite, com participação de 

trabalhadores, empregados, aposentados e governo (definir diretrizes)  

 

  9 – Tríplice forma de Custeio (art. 195, CF/88) – variedade da diversidade da 

base de financiamento. Contribuições de trabalhadores, empresas e governo. 

 

  10 – Preexistência do Custeio em Relação ao Beneficio ou Serviço (art. 195, § 

5º, CF/88) – necessidade de previsão da receita para o custeio de beneficio ou serviço, 

caso contrário lei criadora de beneficio previdenciário é inconstitucional. 
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REGIMES PREVIDENCIÁRIOS 

 

 Dois Regimes Básicos:  

 

a) Regime Geral de Previdência Social 

b) Regimes Próprios de Previdência de Servidores públicos, civis e militares 

 

  Dois Regimes Complementares de Previdência: 

 

a) Privado, aberto ou fechado 

b) Público fechado no RPPS 

 

1 – Regime Geral de Previdência Social – RGPS (art. 201, CF/88) – Gerido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia vinculada ao Ministério da 

Previdência Social. Segurados não enquadráveis ao RPPS. 

 

2 – Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS (art. 40, C/88) – Mantidos pela 

União, Estados e alguns Municípios. Segurados servidores públicos, ocupantes de 

cargos efetivo, civil e militares. 

 

*Pode haver vinculação ao RGPS e ao RPPS concomitantemente, desde que o segurado 

exerça atividades vinculantes aos dois regimes.  

*É possível, ainda, a vinculação a mais de um RPPS, desde que o segurado ocupe 

cargos cumuláveis – art. 37, §10, CF/88. 

 

3 - Regime Complementar de Previdência Social  
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3.1) Regime complementar privado - natureza privada (iniciativa privada) – art. 202, 

CF. 

 

 Segmento aberto – entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

constituídas sob a forma de sociedade anônima, oferecem plano de beneficio 

previdenciário acessíveis a qualquer pessoa física, trabalhadora ou não. Oferecida por 

bancos. Fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda, através da SUSEP. Ex: HSBC 

Previdência. 

 

 Segmento Fechado – “Fundos de Pensão” – entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC), constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil 

(associação sem fins lucrativos), operam planos de beneficio previdenciário oferecidos 

por patrocinadora aos seus empregados ou por instituidora (associação, entidade 

profissional, de classe ou setorial) aos seus associados ou membros de pessoas jurídicas 

de caráter profissional, classista ou setorial. Fiscalizadas pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e reguladas pela Secretaria de 

Políticas de Previdência Complementar (SPPC), do Ministério da Previdência Social. 

LC 109/01. 

 

 Patrocinadoras (empresas empregadoras) – podem oferecer planos de benefício 

definido, contribuição definida ou contribuição variável. Há participação da 

empregadora no custeio do plano. Ex: SGC (patrocinadora)/SGC Prev (entidade 

fechada).  

 

 Instituidoras (associação, entidades classe, profissional) – podem oferecer 

somente planos de contribuição definida, para evitar que a instituidora tenha que 

canalizar fundos para cobrir rombo da previdência complementar – art. 31, §2°, II, LC 
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109/2001. A gestão dos recursos deve ser terceirizada a instituição especializada 

autorizada pelo Banco Central. Ex.: OAB (instituidora)/OAB Prev (entidade fechada). 

 

3.2) Regime complementar público - natureza pública - dar transparência e 

publicidade - e fechada - restrita a servidores vinculados a determinado RPPS. (art. 40, 

§§ 14, 15, 16, CF/88). Entidade fechada de previdência complementar (EFPC), 

constituída sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos que opera 

plano de beneficio previdenciário, oferecido pela patrocinadora - União, Estados, DF, 

Municípios, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas controladas 

- aos servidores públicos vinculados ao RPPS. Fiscalizado pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e regulado pela Secretaria de 

Políticas de Previdência Complementar (SPPC), do Ministério da Previdência Social. 

LC 108/2001 e LC 109/2001. 

 

**Em 30 de abril de 2012 foi publicada a Lei 12.618 instituindo o regime de 

previdência complementar aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, bem 

como os membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas da 

União.  

 

A lei previu que as entidades fechadas de previdência complementar do servidor público 

federal – Fundação de Previdência Complementar - Funpresp (Funpresp-Exe; Funpresp-

Leg; Funpresp-Jud), de natureza pública, em que pese a personalidade jurídica de direito 

privado, deverão ser criadas no prazo de 180 dias da publicação da lei, bem como 

deverão entrar em funcionamento em até 240 dias após a publicação da autorização de 

funcionamento pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência 

complementar (arts. 26 e 31).  
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Depois de entrar em vigência o regime de previdência complementar, será aplicado o 

teto para os benefícios do RGPS à aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 

RPPS aos servidores públicos que ingressarem no serviço público após essa data, 

independentemente de sua adesão, e, ainda, àqueles que tenham ingressado no serviço 

público em momento anterior mas tenham optado, no prazo de 24 meses da vigência do 

regime de previdência complementar, pelo ingresso neste regime facultativo (art. 3°). 

Para os que já eram servidores públicos antes da instituição do regime de previdência 

complementar e optem pela adesão ao mesmo, é previsto o benefício especial, que 

implica em um plus no benefício previdenciário, calculado de acordo com a diferença 

entre média da remuneração do servidor e o teto estabelecido (art. 3°, §§1°, 2°, 4° e 7°).  

 

A União, na condição de patrocinadora, deverá oferecer plano exclusivamente de 

contribuição definida (art. 12) e contribuir sobre a diferença entre a remuneração do 

servidor e o teto estabelecido, de acordo com a mesma alíquota do participante, 

limitada, no caso da União, a 8,5% (art. 16).  

 

Para o servidor público que perceba remuneração inferior ao teto estabelecido, é 

permitida a adesão ao regime de previdência complementar, sobre base de cálculo a ser 

definida nos regulamentos, e sem contribuição da parte da União (art. 13, parágrafo 

único).  

 

As entidades fechadas de previdência complementar serão mantidas integralmente por 

suas receitas, oriundas das contribuições dos patrocinadores, participantes e assistidos, 

dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer 

natureza (art. 10) 
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***Algumas regras aplicáveis ao regime de previdência complementar público 

e/ou privado: 

 

** Custeio dos benefícios (entidades fechadas)- Para os benefícios programados, exige-

se o regime de capitalização, já em relação aos benefícios não programados, existe a 

opção pelo regime de repartição simples: Art. 18, § 1o , LC 109/2001 - O regime 

financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações 

que sejam programadas e continuadas 

 

**Portabilidade e resgate: 

 

a) Entidades Fechadas : 

 

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as 

normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 

 

 I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com 

o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao 

benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade; 

 II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; 

 III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, 

descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e 

 IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, 

no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção 

dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos 

em normas regulamentares. 
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 § 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo 

empregatício do participante com o patrocinador. 

 § 2o O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de carência para o instituto 

de que trata o inciso II deste artigo. 

 

b) Entidades Abertas 

 

Art. 27 LC109/01– Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios 

fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, 

inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos das 

reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente 

 

**Imposto de Renda: 

 

Art. 69 LC 109/2001 - As contribuições vertidas para as entidades de previdência 

complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza 

previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos 

limites e nas condições fixadas em lei.  

*Dedução aplicável tanto para os participantes, quanto para as patrocinadoras. 

 

**Riscos de insolvência: 

 

Art. 9o LC 109/2001 - As entidades de previdência complementar constituirão reservas 

técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo 

órgão regulador e fiscalizador. § 1o A aplicação dos recursos correspondentes às 

reservas, às provisões e aos fundos de que trata o caput será feita conforme diretrizes 
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estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. § 2o É vedado o estabelecimento de 

aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação. 

 

Art. 21 LC 109/2001 - O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas 

será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente 

entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou 

terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. 

 

Art. 47 LC 109/2001 - As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não 

estão sujeitas a falência, mas somente a liquidação extrajudicial. 
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REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 Prestações Previdenciárias: Benefícios (valor pecuniário) e serviços 

(Habilitação e reabilitação profissional) 

 

 Beneficiários – “pessoas naturais que fazem jus ao recebimento de prestações 

previdenciárias, no caso de serem atingidas por algum dos riscos e contingências sociais 

previstos em Lei”. São eles: os segurados obrigatórios e facultativos, assim como os 

dependentes. 

 

a) Segurados Obrigatórios: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, 

trabalhador avulso, segurado especial – art. 11, Lei 8.213/91. 

 

b) Segurado Facultativo – art. 11, Dec. 3048/99  

 

c) Dependentes – art. 16, Lei 8213/91 

 

 Dependentes da mesma classe concorrem entre si; 

 Dependentes da classe mais próxima excluem os dependentes da classe remota; 

 Beneficio não transfere para dependentes de dependentes. 

 

c.1) Cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado de qualquer 

condição (enteado ou tutelado) menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência, 

intelectual ou mental, ou deficiência grave;  
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*Companheiro ou companheira é definido pelo art. 16, § 3º, Lei 8213/91, como: 

“pessoa que, sem ser casado, mantém união estável com o segurado ou com a segurada 

de acordo com o § 3º do art. 226, CF/88”.  

  

*O cônjuge separado de fato (ou divorciado ou separado judicialmente), é dependente 

na hipótese de ser beneficiário de pensão alimentícia (art. 17, I e II, Dec. 3048/99 e art. 

76, § 2º, Lei 8213/91). Há também entendimento no sentido de que, o ex- cônjuge 

poderá se habilitar como dependente acaso comprove dependência econômica, mesmo 

sem receber pensão alimentícia. 

 

*Companheiro ou Companheira podem ser do mesmo sexo do segurado falecido. O 

INSS, desde o ano 2000, em virtude de decisão proferida em ação civil pública, 

reconhece a união homoafetiva como união estável. Hoje a matéria é regulada no art. 

130 da Instrução Normativa do INSS n°.77/2015. 

 

*A dependência econômica presume-se, exceto para “filho equiparado” (enteado, menor 

tutelado) e ex-cônjuge (separado de fato) – art. 16, § 2º, Lei 8213/91, art. 17, Dec. 

3048/99. 

 
*As provas de união estável – por período de, no mínimo, dois antes do óbito do 

segurado - e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea 

dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data 

do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente 

testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no regulamento – art. 16, §§5°e 6° da Lei 8.213/91 

 

* Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado 

criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe 
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de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do 

segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis – art. 16, §7°, Lei 

8.213/91. 

 

* Filho não emancipado, nos termos do art. 5° do Código Civil, é aquele que não se 

enquadra nas seguintes situações de emancipação: 

 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 

público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o 

tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, 

desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia 

própria. 

 

Sendo o filho inválido não se considera causa de emancipação a colação de grau em 

ensino superior, nos termos do art. 17, Decreto 3048/99. A mesma regra aplica-se ao 

irmão inválido. 

 

 c.2) Pais – desde que comprovada a dependência econômica. 

 
 c.3) Irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido 

ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; desde que 

comprovada dependência econômica. 
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 Cessa a qualidade de dependente – art. 17, Dec. 3048/99, alterado pelo Dec. 

6939/2009- ao completar 21 anos, salvo se inválido, desde que a invalidez tenha 

ocorrido antes de completar 21 anos ou emancipar. 
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REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 Filiação – vínculo jurídico que se estabelece entre o segurado e o RGPS 

automaticamente com o exercício de atividade remunerada, no caso dos segurados 

obrigatórios e inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição, no caso 

do segurado facultativo. Exceção à regra da automática filiação a partir do exercício da 

atividade remunerada: trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física por 

prazo de até dois meses dentro do período de um ano (Lei 11.718/08). Filiação, neste 

caso, decorre da inclusão do trabalhador em GFIP, mediante identificação especifica. 

 

Dá origem ao dever de recolhimento da contribuição previdenciária; 

 

Cada atividade remunerada gera nova filiação. 

 
 Inscrição – “ato meramente formal, pelo qual o segurado fornece dados 

necessários para sua identificação à autarquia previdenciária”. 

 

Dependente deverá se inscrever no momento de requerimento do benefício. 

 

Não será admitida a inscrição post mortem de segurado contribuinte individual e de 

segurado facultativo – art. 17, §7°, Lei 8.213/91. 

 

Cada atividade remunerada gera nova inscrição, apesar de que, na prática, o INSS não 

fornece nova inscrição, orientando no sentido de que sejam recolhidas contribuições na 

inscrição já existente. 
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Idade mínima para inscrição – 16 anos (art. 18, § 2º, Dec. 3048/99). Exceção para o 

caso do menor aprendiz, que pode iniciar o labor aos 14 anos e tem direitos trabalhistas 

e previdenciários. 

 

 Segurados Obrigatórios – vinculados obrigatoriamente ao sistema 

previdenciário em decorrência do exercício de atividade laboral remunerada. Dividem-

se em cinco categorias: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial. 

 
 1) Empregado – art. 11, I, alíneas “a” a “j”, Lei 8213/91 

 

(a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresas, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 

empregado. Típico conceito de empregado previsto na CLT. 

 

*“Empresa” – significa aqui não somente pessoa jurídica, mas também pessoa física que 

remunera outra pessoa. O essencial é que haja remuneração (para conceituar empresa). 

 

*“Aquele que presta Serviço” deverá ser pessoa física, de modo que se o empregado 

constitui pessoa jurídica ele, de fato, não será considerado segurado obrigatório, a 

menos que haja desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do at. 50, CC. 

 

(b) Trabalhador Temporário; 

 

(c) Brasileiro ou Estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 

empregado em sucursal ou agência nacional no exterior; 
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(d) Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de 

carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinadas, ou a membros dessas missões e 

repartições, excluídos os não-brasileiros sem residência permanente no Brasil e o 

brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país de origem (destaca se a 

missões diplomáticas prestadas por brasileiro não amparado pela legislação 

previdenciária de origem e estrangeiro com residência permanente no Brasil). 

 

(e) O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior em organismos oficiais 

brasileiros ou internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá 

domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do 

domicilio. 

 

(f) O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 

empregado na empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença 

à empresa brasileira de capital nacional (empresa brasileira, mas com representação no 

exterior). 

 

(g) Servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público 

(art. 40, § 13, CF/88). 

 

*Cargo em comissão - atribuição de direção, chefia, assessoramento; exige concurso 

público, exceto nos casos declarados em lei de livre nomeação e exoneração; aplica-se o 

Dec. 5497/05; 

*Cargo Temporário - atender necessidade temporária de excepcional interesse público; 

não exige concurso público; aplica-se a Lei 8.745/93; 
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*Emprego Público - servidores de empresa pública e sociedade de economia mista; 

exige concurso público; aplica-se a CLT. 

 

*Também se incluem como segurados obrigatórios do RGPS os servidores públicos 

ocupantes de cargo efetivo, mas não vinculados ao RPPS por inexistência do mesmo, 

como é o caso de alguns Municípios brasileiros. 

 

*Quem exerce função comissionada não se inclui no RGPS, mas tão somente ao RPPS, 

em decorrência do cargo efetivo que ocupa. Não incide contribuição previdenciária 

sobre os valores pagos a titulo ou vantagem pessoal pela função comissionada, a não ser 

por expressa opção do servidor. 

 

(h) Exercente de mandato eletivo federal, estadual e municipal, desde que não vinculado 

a RPPS. Segundo o art. 38, V da CF/88, o exercente de mandato eletivo que seja 

servidor público segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado 

a esse regime, no ente federativo de origem. 

 

*O Senado Federal suspendeu a executoriedade, com efeitos erga omnes e ex-nunc, em 

virtude do controle difuso de constitucionalidade (“fonte de custeio não prevista na 

constituição”); Lei 10.887/04 – insere nova alínea na Lei 8212/91 e Lei 8213/91 com 

redação idêntica – o art. 195, II. CF/88 prevê cotização de “trabalhadores e demais 

segurados da previdência”. 

 

*A primeira inserção de tal inciso na Lei 8.213/91 decorreu de previsão da Lei 

9.506/1997, que extinguiu o Instituto de Previdência dos Congressistas – IPC – que 

previa aposentadoria com proventos proporcionais aos deputados federais e senadores 

com oito anos de mandato e idade mínima de 50 anos. Os proventos integrais eram 
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pagos com o cumprimento de 30 anos de mandato e a mesma idade mínima. Com a 

extinção do IPC, houve a instituição do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, 

que prevê aposentadoria aos deputados federais e senadores com proventos integrais aos 

trinta e cinco anos de mandato e sessenta anos de idade e proventos proporcionais em 

caso de trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade (na proporção de 

1/35 por cada ano de exercício de mandato). Quem não quiser optar por tal plano, no 

prazo de 30 dias do início do mandato, será filiado ao RGPS na condição de empregado. 

 

*Em Goiás, a extinção do Fundo Estadual de Previdência Parlamentar de Goiás – 

FEPPAGO – se deu em fevereiro de 1988, por meio da Lei 10.463/88, por iniciativa do 

então deputado estadual Athos Magno Costa e Silva, que revogou a Lei 8.328/77, a qual 

garantia a aposentadoria proporcional aos deputados estaduais após oito anos de 

mandato, à razão de 1/20 por cada ano. 

 

(i) Empregado de organismos internacional ou estrangeiro em funcionamento n Brasil, 

salvo quando coberto por RPPS (brasileiro ou estrangeiro). 

 

 2 – Empregado Doméstico (jardineiro, motorista, piloto, babá, auxiliar de idoso) 

– aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 

residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 

 

*Se o “empregado doméstico” é transformado em “empregado”, o empregador 

doméstico se equipara a “empresa”, com forte aumento da contribuição previdenciária. 

 

 3 Contribuinte Individual (empresário, autônomo, equiparado a autônomo) – 

abrange distintos trabalhadores, não enquadráveis nos incisos anteriores. 
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a) Pessoa física proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, 

em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e 

com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título ainda que de forma não 

contínua; 

 

*Se o produtor rural pessoa física utiliza empregados em relação aos empregados se 

equipara a empresa e assim, nessa condição, deve recolher a contribuição previdenciária 

dos mesmos. 

 

b) A pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral – 

garimpo em caráter permanente ou temporário diretamente ou por intermédio de 

prepostos, com ou sem auxilio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que de 

forma não contínua. 

 

c) Ministro de confissão religiosa e o membro do instituto de vida consagrada de 

congregação ou de ordem religiosa (padres, pastores): apesar dos valores recebidos não 

serem considerados remuneração, há obrigatoriedade de inscrição na qualidade de 

contribuinte individual. 

 

d) Brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual 

o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto 

por regime próprio de previdência social.  

 

* A diferença em relação ao caso semelhante (art. 11, I, e, Lei 8213/91) – é que no outro 

caso o brasileiro é contratado pela União para trabalhar no organismo internacional e 

não diretamente pelo organismo internacional. Razão: não é recomendável atribuir a 
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condição de empregador, com os encargos daí decorrentes, a pessoa jurídica no exterior, 

sem qualquer representação no Brasil. 

 

e) Titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado, membro de 

conselho de administração de sociedade anônima, sócios (...) que recebam remuneração 

pelo trabalho. Não é segurado obrigatório todo e qualquer sócio, mas somente aquele 

que trabalhe e receba remuneração por seu trabalho. 

 

f) Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais 

empresas, sem relação de emprego; 

 

g) A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 

urbana, com fins lucrativos ou não – “autônomos” - rol exemplificativo art. 9º, § 15, 

Dec. 3048/99  – Atividade de natureza urbana sem fins lucrativos = medico residente. 

 

h) Microempreendedor individual – aquele (empresário individual) que aufere receita 

bruta de até R$ 81.000,00/ano, optante pelo SIMPLES Nacional. 

 

 4 – Trabalhador Avulso - não tem vínculo empregatício, se distingue do 

contribuinte individual pela existência de intermediação – “Aquele que, sindicalizado 

ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vinculo 

empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra nos 

termos da Lei 8630/93, ou do sindicato da categoria, assim considerados.” 

 

 5 – Segurado Especial – pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 
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colaboração na condição de produtor, seja proprietário, comandatário..., que exerça 

atividade agropecuária em até 04 módulos fiscais; pescador artesanal; cônjuge ou 

companheiro, filho maior de 16 anos. 

*Regime de economia familiar: Atividade em que o trabalhador membro da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. 

 

*O grupo familiar pode utilizar empregados contratados por prazo determinado ou 

contribuinte individual, à razão de, no máximo, 120 pessoas/dia por ano civil em 

períodos corridos ou intercalados – art. 11, §7°, Lei 8.213/91. Ex.: 120 pessoas/dia, 120 

dias/1 pessoa; 60 pessoas/ 2 dias. 

 

*Não descaracteriza a qualidade de segurado especial a realização de outras atividades 

relacionadas em lei ou a percepção de outros rendimentos previstos em lei – art. 11, §8°, 

Lei 8.213/91. 

 

*Módulo fiscais: Goiás: 01 modulo fiscal vai de 7 Ha (Goiânia) a 80 Ha 

.:. 01 modulo fiscal vai de 1,44 alq. a 16,52 alq. (INCRA, ITR - 1 alq = 4.84 Ha) 

.:. até 4 módulos fiscais = 06 alqueires a 60 alq. 

 

 Segurado Facultativo - donas de casa, estagiários, estudantes - art. 11,§ 1º, Dec. 

3048/99 e art. 13, Lei 8213/91) – possibilidade daqueles que não exercem atividade 

remunerada filiarem-se ao RGPS, dando assim, efetividade ao princípio da 

universalidade de participação. 
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*Aquele que é vinculado ao RPPS e não exerce atividade remunerada que o vincule ao 

RGPS não pode se vincular como segurado facultativo (art. 201, § 5º, CF/88), exceto na 

hipótese de afastamento sem vencimento sem possibilidade de contribuição ao regime 

próprio (art. 11, § 2º, Dec. 3048/99). 


