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Características Principais da Previdência Social 

A Previdência Social é, de forma simplificada, um seguro pago mensalmente pelo 

trabalhador, que irá lhe garantir uma renda quando não mais puder trabalhar. Conforme 

argumenta Fazio (2016), cedo ou tarde, de alguma forma todos os cidadãos brasileiros irão 

precisar, direta ou indiretamente, recorrer ao sistema previdenciário. Apesar disso, continua-se 

a observar que a Previdência Social “não é matéria de ensino nas escolas, não é objeto de curso 

de treinamento fornecido pelo empregador ao recém-contratado e raramente é motivo de 

explicações mais completas por parte das entidades sindicais de trabalhadores” (FAZIO, 2016, 

p. 7).  

George Clemenceau, primeiro-ministro francês durante a Primeira Guerra Mundial, 

dizia que “a guerra é algo importante demais para ser deixada por conta dos generais”; nesse 

mesmo sentido, Fazio (2016, s.p.) afirma que “a relevância da Previdência Social na vida das 

pessoas desaconselha que apenas os técnicos ditem [ou dominem] suas regras”. Assim, 

apresenta-se os conceitos básicos da estrutura do sistema previdenciário brasileiro, bem com as 

regras que devem ser atendidas pelo trabalhador para poder se aposentar. 

A Previdência Social brasileira é formada por três regimes: (i) o Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS), que cobre os trabalhadores do setor privado e outros; (ii) o Regime 

Próprio da Previdência Social (RPPS), que provê cobertura para servidores públicos; e, (iii) o 

Regime Privado Completar, cuja adesão é facultativa, ao contrários dos demais (CAMARANO; 

FERNANDES, 2016). A fim de esclarecimentos, apresenta-se o Quadro 1 contendo as 

características dos regimes vigentes na previdência brasileira. 

Quadro 1 – Características dos regimes previdenciários 

PERGUNTAS RGPS REGIMES PRÓPRIOS 
REGIME 

COMPLEMENTAR 

Quem administra? INSS Governos 
Iniciativa privada, com 

supervisão do Estado 

Quem é filiado? 

Quem trabalha na iniciativa 

privada, servidores não ligados 

a regimes próprios ou quem 

opte 

Militares e servidores 

públicos de cargo efetivo 

da União, Estado e alguns 

municípios 

Somente quem tem 

interesse 

A filiação é 

obrigatória para 

quem trabalha? 

Sim Sim Não 

É preciso contribuir 

para usufruir? 
Sim Sim Sim 

Quem não trabalha 

pode ser filiado? 
Sim Não Sim 

Fonte: Kertzman; Martinez (2014, p. 22) 
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De acordo com o INSS (BRASIL, 2017), cidadãos brasileiros a partir dos 16 anos de 

idade, que contribuam mensalmente para a Previdência Social, tornam-se segurados aptos a 

solicitar os serviços e os benefícios que o INSS oferece. Em casos em não há o recebimento de 

uma remuneração pelo trabalho exercido, o indivíduo pode voluntariamente se inscrever no 

INSS. Além disso, quando o trabalhador possui duas ou mais atividades distintas, sob o mesmo 

número de identificação, torna-se filiado por cada uma delas (KERTZMAN; MARTINEZ, 

2014). Desta forma, dentro da estrutura previdenciária, diferentes são os tipos e as formas de se 

tornar um segurado. O Quadro 2 apresenta tais características.  

Quadro 2 – Segurados da Previdência Social 
TIPO DE 

SEGURADO 
CARACTERÍSTICAS 

COMO SE TORNA UM 

SEGURADO 

Empregado 

Trabalhador com carteira assinada que presta serviços de 

natureza não eventual a empregador, mediante recebimento de 

salário. Deve estar trabalhando e 

ter a Carteira de Trabalho 

assinada. Empregado 

Doméstico 

Trabalhador com carteira assinada que presta serviço em 

residência de outra pessoa ou família, como cozinheira, 

jardineiro ou caseiro, desde que a atividade não tenha fins 

lucrativos para o empregador. 

Trabalhador 

Avulso 

Trabalhador que presta serviço a diversas empresas, sem 

vínculo de emprego, contratado por sindicatos ou órgãos 

gestores de mão de obra, como estivador, amarrados de 

embarcações e ensacador de cacau, entre outros. 

Deve possuir cadastro e 

registro no sindicato ou 

órgão gestor de mão de 

obra. 

Contribuinte 

Individual 

Pessoa que trabalha por conta própria (autônomo) ou que presta 

serviço de natureza eventual a empresas, sem vínculo 

empregatício. O contribuinte individual pode se tornar 

microempreendedor individual (MEI). Para isso, é preciso 

formalizar sua situação como pequeno empresário, desde que o 

faturamento anual da empresa não ultrapasse R$ 60.000,00 e 

não tenha participação em outra empresa. O MEI pode ter um 

empregado que recebe salário mínimo ou o piso da categoria. 

São exemplos: ambulante, cabeleireiro, manicure, esteticista, 

costureira, artesão, borracheiro, sapateiro, mecânico, entre 

vários outros. 

Deve, obrigatoriamente, 

inscrever-se e pagar, 

mensalmente, as 

contribuições por meio de 

guia de recolhimento. O 

empreendedor individual 

(MEI) deve optar pelo 

Simples Nacional e 

recolher a contribuição por 

meio do Documento de 

Arrecadação do Simples 

Nacional. 

Segurado 

Especial 

Agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena que exerce 

atividade individualmente ou em regime de economia familiar. 

É necessário comprovar o 

exercício da atividade rural 

ou pesqueira. 

Segurado 

Facultativo 

Pessoa maior de 16 anos de idade que não tem rena própria, mas 

contribui para a Previdência Social, como o estudante, a dona 

de casa e o síndico não remunerado. 

Deve se inscrever e pagar, 

mensalmente, as 

contribuições. 

Fonte: Brasil (2017, p. 4) 

 

Atualmente, estima-se que cerca de 58% dos contribuintes da Previdência Social estão 

enquadrados dentro do RGPS (BRASIL, 2018), caracterizando, então, um foco de atenção desse 

texto.  
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Já em relação aos benefícios disponibilizados aos beneficiários do RGPS, esses são 

divididos em três principais grupos: aposentadorias, benefícios para família e benefícios para 

incapacitados. O Quadro 3 apresenta a organização desses grupos e as características dos 

benefícios. 

Quadro 3 – Benefícios e suas características pelo RGPS (até 2019)  
 BENEFÍCIOS BENEFICIÁRIOS CARACTERÍSTICAS 

A
p
o
se

n
ta

d
o
ri

a
 

Aposentadoria 

por Idade 
Todos os segurados 

Paga ao segurado que, tendo contribuído com 

um número mínimo de prestações, completou a 

idade estabelecida em lei 

Aposentadoria 

por Tempo de 

Contribuição 

Todos os segurados, exceto quem 

contribui pelo Plano Simplificado, 

com alíquota reduzida 

Paga ao segurado que contribuiu pelo tempo 

definido em lei, independentemente da sua 

idade no momento do requerimento 

Aposentadoria 

Especial 

Trabalhador (exceto doméstico) 

que comprove a efetiva exposição 

a agentes físicos, químicos, 

biológicos ou associação de 

agentes prejudiciais à saúde 

Paga ao segurado que, submetido a condições 

especais nocivas à saúde ou à incolumidade 

física, cumpriu nessas circunstâncias o tempo 

de contribuição necessário 

Aposentadoria 

por Invalidez 
Todos os segurados 

Paga ao segurado que ficou incapacitado e 

insuscetível de reabilitação para qualquer 

espécie de trabalho 

B
en

ef
íc

io
s 

p
ar

a 
a 

F
am

íl
ia

 Salário-

Maternidade 

Todos os segurados e as seguradas 

em casos específicos 

Pago à segurada em decorrência de parto ou 

abortamento não criminoso. É pago também 

nos casos de adoção, nesse caso, 

indistintamente, para mulheres ou homem 

Salário-

Família 

Empregado (inclusive o 

doméstico) e trabalhador avulso 

Pago ao segurado de baixa renda que tenha 

filho ou equiparado a filho, menor de 14 anos, 

salvo se inválido (pois sem limite etário), como 

forma de auxiliar nas despesas familiares 

Auxílio-

Reclusão 
Dependentes do segurado 

Paga aos dependentes do segurado de baixa 

renda recolhido à prisão 

Pensão por 

Morte 
Dependentes do segurado 

Paga aos dependentes do segurado falecido 

B
en

ef
íc

io
s 

p
o
r 

In
ca

p
ac

id
ad

e
 

Auxílio-

Doença 
Todos os segurados 

Pago ao segurado, quando ficar impossibilitado 

de exercer as atividades habituais, por motivos 

de incapacidade temporária 

Auxílio-

Acidente 

Empregado (inclusive o 

doméstico), trabalhador avulso e 

segurado especial 

Pago ao segurado que sofreu acidente de 

qualquer natureza ou causa e que, por conta 

dele, tornou-se portador de sequela definitiva 

geradora de repercussão negativa sobre a 

capacidade laborativa anterior 

Fonte: A autora (2019) adaptado de Brasil (2017, p. 5) e Kertzman; Martinez (2015, p. 23) 

 

É importante destacar que, mesmo nos casos em que os benefícios são de direito a todos 

os segurados, existem regras que determinam em que momento o cidadão pode pleiteá-los. Por 

sua vez, com a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 (EC 103/2019), que 

promoveu novas regras para a aposentadoria, deixou de existir a Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição e foi estipulado uma nova regra geral. O Quadro 4 apresenta essas regras. 
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Quadro 4 – Reforma da Previdência Social – Regras gerais RGPS 
APOSENTADORIA – REGRA GERAL RGPS 

 HOMENS MULHERES 

IDADE MÍNIMA 65 anos de idade 62 anos de idade 

CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA 20 anos (15 anos para já contribuintes) 15 anos 

VALOR DO BENEFÍCIO 
60% da média salarial (100% dos salários de contribuição) com acréscimo de 

2% a cada ano que exceder o tempo de contribuição mínimo. 

Fonte: A autora (2020) adaptado de Brasil (2019) 

Também por meio da EC 103/2019, novas alíquotas foram estabelecidas para 

determinar a valor mensal devido pelo contribuinte, sendo “aplicadas de forma progressiva 

sobre o valor do salário de contribuição do segurado” (BRASIL, 2019, p. 37). A Tabela 1 

apresenta esses dados, que entraram em vigor a partir de março de 2020. 

Tabela 1 – Alíquotas de contribuição ao RGPS (EC 103/2019) 
FAIXA SALARIAL (R$) ALÍQUOTA 

Até 1 Salário Mínimo (SM) 7,5% 

De 1.045,01 a R$ 2.089,60 9% 

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 12% 

De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 

Fonte: Brasil (2020) 

 

Ainda, a exemplo do sistema anterior, foi garantido no processo da reforma 

previdenciária o reajuste dos valores dos benefícios das aposentadorias pela inflação e, também, 

a observação dos valores de benefício dentro do piso e teto do INSS (BRASIL, 2019). 
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