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O	QUE	É	E	PARA	QUE	SERVE	A	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

A Previdência Social é um seguro solidário que objetiva promover o bem estar social, e cobre o

trabalhador e sua família em casos infortúnios de doença, morte, invalidez, idade avançada, prisão,

desemprego involuntário e também em casos específicos de maternidade e ajuda financeira aos

necessitados a exemplo do salário família.



O	QUE	É	E	PARA	QUE	SERVE	A	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

A Previdência Social está dentro de um contexto maior de Seguridade Social organizada pelo Estado, que

compreende tanto a Previdência, quanto a Saúde e a Assistência Social.

O Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, com sede em Brasília, é o órgão responsável pela

deliberação de políticas previdenciárias e pela gestão de todo o sistema previdenciário. O CNPS é um

órgão superior de deliberação colegiada, composto por seis representantes do Governo e nove

representantes da sociedade civil, sendo:

• Três representantes dos aposentados e pensionistas;

• Três representantes dos trabalhadores em atividades;

• Três representantes dos empregadores.



COMO	ESTÁ	ORGANIZADA	A	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a Previdência Social é

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de

filiação obrigatória.

E o que isto quer dizer?

Diferente da Saúde e da Assistência Social, para ter acesso aos

benefícios previdenciários, é necessário contribuir. Todo empregado é

obrigado a se filiar e contribuir para o regime Geral de Previdência

Social ainda que não queira. Isto é o que fortalece o seu caráter social.



A	FUNÇÃO	DO	INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia do

Governo Federal ligada ao Ministério da Previdência, responsável por

gerir e realizar pagamentos de pensões, aposentadorias, auxílios e

outros benefícios previstos em lei.

O INSS é o resultado da fusão do antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)

com o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS).

Portanto, agora todas as informações referentes às contribuições e benefícios

previdenciários devem ser requeridas junto ao INSS.



QUAIS	SÃO	OS	SEGURADOS	DA	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

Segurado é todo aquele que exerce atividade remunerada e que contribui para a Previdência, bem como

pessoas que não trabalham, mas que contribuem de forma facultativa.

Os segurados estão divididos em segurados obrigatórios e facultativos e estão classificados em:

• Empregados

• Empregado	Doméstico

• Trabalhador	Avulso

• Contribuinte	Individual

• Segurado	Especial

• Segurado	Facultativo

Vamos entender cada um deles a seguir.



QUAIS	SÃO	OS	SEGURADOS	DA	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

Empregados

São todos aqueles que trabalham com carteira assinada, em caráter permanente ou eventual. Esta categoria inclui

trabalhador temporário, diretor-empregado, prestador de serviço a órgãos públicos (ministros, secretários etc.),

brasileiros e estrangeiros que trabalham em empresas brasileiras no exterior, além de outros.

Empregado doméstico

Trabalhador ou trabalhadora que presta serviços na residência da pessoa ou família em atividades sem fins lucrativos.

Estão enquadrados nesta categoria governantas, domésticas, motoristas, caseiros, jardineiros, entre outros.

Trabalhador avulso

O trabalhador avulso é aquele que atende a várias empresas, mas é contratado por sindicatos e órgãos gestores de

mão de obra. Entre estes, estão principalmente os trabalhadores de porto, o estivador, o amarrador de embarcações,

o carregador, o vigia e o pessoal responsável pela limpeza das embarcações.



QUAIS	SÃO	OS	SEGURADOS	DA	PREVIDÊNCIA	SOCIAL

Contribuinte individual

Nesta categoria estão aqueles que exercem atividade remunerada por conta própria, como é o caso do autônomo, e

ainda o que presta serviço a empresas em caráter eventual sem vínculo empregatício. Também estão enquadrados

nesta classe os ministros de atividade religiosa, o síndico remunerado, o taxista, o sócio-gerente ou cotista, vendedores

ambulantes, eletricistas etc.

Segurado especial

O segurado especial ganhou este nome por causa da concessão de alguns privilégios decorrentes de sua atividade.

Estão dentro desta categoria os pescadores artesanais e o produtor rural que exerce atividade em regime de economia

familiar e, portanto de subsistência, sem a utilização de mão de obra remunerada. Estão inclusos nesta categoria o

cônjuge, companheiro(a), e filhos maiores de 16 anos que ajudam na atividade rural.

Segurado facultativo

É aquele que não tem vínculo empregatício e nem exerce atividade remunerada, mas deseja contribuir de forma

facultativa, e, portanto não obrigatória, para a Previdência. Enquadram-se nesta categoria as donas-de-casa, o

estudante e o desempregado. Lembrando que para contribuir facultativamente o indivíduo deve ser maior de 16 anos.



BENEFÍCIOS	PREVIDENCIÁRIOS

O	Benefício	é	uma	quantia	em	dinheiro	

paga	pela	Previdência	Social	aos	

segurados	e	dependentes	na	forma	de	

auxílios,	aposentadorias,	pensões,	e	

salário	maternidade	ou	salário	família,	

observados	os	requisitos	de	direito	e	

carência.		Estes	benefícios	podem	ser:

• Aposentadoria por idade/ tempo de contribuição

• Aposentadoria por invalidez

• Aposentadoria especial

• Auxílio doença

• Auxílio	acidente

• Auxílio	reclusão

• Pensão	por	morte

• Salário-família

• Salário	maternidade

Vamos entender cada um deles a seguir.



APOSENTADORIA POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Neste ano de 2016 tivemos uma nova proposta do governo federal acerca da aposentadoria. O governo

encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que trata da reforma

da Previdência no Brasil.

Quem será afetado pelas novas regras: Todos os trabalhadores ativos entrarão no novo sistema. Aqueles que

têm menos de 50 anos (homens) ou 45 anos (mulheres) deverão obedecer às novas regras integralmente. Já

quem tem 50 anos ou mais será enquadrado com uma regra diferente, com tempo adicional para requerer o

benefício. Aposentados e aqueles que completarem os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da

reforma não serão afetados porque já possuem direito adquirido.

Idade mínima: O governo pretende fixar idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria e elevar o

tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. Atualmente, não há uma idade mínima para o

trabalhador se aposentar. Pelas regras em vigor, é possível pedir a aposentadoria com 30 anos de contribuição,

no caso das mulheres, e 35 anos no caso dos homens. Para receber o benefício integral, é preciso atingir a

fórmula 85 (mulheres) e 95 (homens), que é a soma da idade com o tempo de contribuição.



APOSENTADORIA POR IDADE/TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Pelas regras propostas, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição

para poder se aposentar. Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria - que corresponderá a 51% da

média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição.

Por exemplo: o trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição terá a aposentadoria igual a

76% (51 + 25) do seu salário de contribuição.

A cada ano que contribuir a mais o trabalhador terá direito a um ponto percentual. Desta forma, para receber a

aposentadoria integral (100% do valor), o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a soma dos 25 anos

obrigatórios e 24 anos a mais.

Vale lembrar que os servidores públicos fazem parte de um sistema diferenciado chamado Regime de Previdência dos

Servidores Públicos (RPPS). No entanto, com a PEC, eles passarão a responder a regras iguais às dos trabalhadores do

Regime Geral (RGPS): idade mínima para aposentadoria, tempo mínimo de contribuição, regra para cálculo de

aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, além das hipóteses de aposentadorias especiais.



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Este benefício é concedido ao trabalhador que por motivo de doença ou de acidente é

diagnosticado pela perícia médica do INSS como incapaz de exercer seu trabalho ou qualquer

outro tipo de atividade que lhe garanta o sustento.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Este benefício é concedido ao segurado que tenha trabalhado em atividades prejudiciais a saúde e

a integridade física. Para garantir este direito o trabalhador precisa comprovar o período de

exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos durante o período de 15, 20 ou

anos, dependendo do grau de exposição.

AUXÍLIO DOENÇA

Benefício concedido ao segurado que se afastou da empresa, por motivo de doença ou acidente,

por mais de quinze dias. Para a concessão do benefício o trabalhador precisa passar pela perícia

médica da Previdência Social e comprovar a incapacidade de trabalho.



AUXÍLIO ACIDENTE

O Auxílio acidente é concedido ao trabalhador que, depois de ter sofrido um acidente, apresente sequelas que

reduzam a sua capacidade laborativa, ou seja, diminua sua condição física ou intelectual de trabalho. O benefício

possui caráter indenizatório e deixa de ser pago quando o segurado se aposenta.

AUXÍLIO RECLUSÃO

Este benefício é destinado aos dependentes do segurado que por algum motivo tenha sido recolhido a prisão sob

forma de regime fechado ou semiaberto, desde que o segurado não esteja recebendo salário da empresa na qual

trabalhava, nem está em gozo de auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. O auxílio

serve para amparar a família do preso, que teoricamente não tem qualquer relação com o motivo da prisão.

SALÁRIO-FAMÍLIA

Benefício pago ao segurado empregado, exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso de baixa renda, para ajudar

no sustento dos filhos menores de até 14 anos ou inválidos de qualquer idade.



PENSÃO POR MORTE

Benefício pago aos dependentes do trabalhador morto, desde que este esteja na qualidade de segurado no

momento da morte.

Com a PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência no Brasil, o valor das pensões por morte passa a ser

baseado em sistema de cotas, com previsão de valor inicial diferenciado conforme o número de dependentes do

trabalhador. O INSS pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas que tiverem cinco filhos. Além disso, o

valor do benefício fica desvinculado ao salário mínimo. A duração da pensão por morte será mantida.

Segundo a Previdência Social, o benefício será equivalente a 50% do valor da aposentadoria que o segurado teria

direito, acrescida de 10% para cada dependente. Por exemplo: se o trabalhador aposentado deixar esposa e um

filho como dependentes ao falecer, esses dois dependentes receberão, juntos, o total de 70% do que o

beneficiário recebia de aposentadoria (50% somados a duas cotas individuais de 10%).

As regras também valem para servidores públicos e, neste caso, acaba a pensão por morte vitalícia para todos os

dependentes. O tempo de duração do benefício para o cônjuge passa a ser variável, conforme sua idade na data

de óbito do servidor: será vitalícia apenas se o viúvo tiver 44 anos ou mais.



SALÁRIO MATERNIDADE

Benefício pago a segurada por ocasião do parto ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, inclusive do

natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Este benefício é pago por um

período de 120 dias e poderá ter início até 28 dias antes do parto.

Principais requisitos:

Quantidade de meses trabalhados (carência)

• 10 meses: para a trabalhadora Contribuinte Individual, Facultativa e Segurada Especial.

• isento: para seguradas Empregada de Microempresa Individual, Empregada Doméstica e Trabalhadora Avulsa

(que estejam em atividade na data do afastamento, parto, adoção ou guarda com a mesma finalidade).

Para as desempregadas: é necessário comprovar a qualidade de segurada do INSS e, conforme o caso, cumprir

carência de 10 meses trabalhados.



Como vimos, a Previdência é um seguro social, que, mediante contribuição, garante aos segurados várias

formas de proteção, não só na velhice, como no decorrer da vida, quanto à incapacidade para o trabalho.

Seus benefícios são concedidos e administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outro fator importante para que se mantenha sempre contribuindo é o fato de que por determinados

períodos, o Governo Federal, sempre propõe mudanças nas regras da previdência. Essas mudanças veem

de tempos em tempos para se ajustar distorções do sistema. Todas as vezes que se mudam as regras

podem ter perdas de direitos, mas normalmente sempre para aqueles que estão ingressando no mercado

de trabalho e no sistema. Além disso, há grandes chances que não mexam nos direitos já adquiridos.

Apesar de padecer das mesmas dificuldades financeiras que afetam os sistemas previdenciários em todo

mundo, a Previdência Social brasileira tem cumprido o seu papel social. No país com umas das piores

distribuições de renda do planeta, a Previdência Social tem sido um instrumento efetivo de combate à

pobreza e de garantia de renda às pessoas em idade avançada, resgatando a dignidade de milhões de

brasileiros.
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