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Apresentação
Este material didático é direcionado para o Concurso Público do INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social), especificamente para o cargo de 
Técnico do Seguro Social. Estão contemplados, de forma direta e clara, 
os conteúdos relativos ao edital publicado em dezembro de 2015. É dada 
ênfase aos tópicos e itens mais cobrados em provas elaboradas pela 
banca CESPE, com dicas e questões gabaritadas e comentadas. Esta obra, 
portanto, tem como objetivo auxiliar o concursando em sua preparação.

Os conhecimentos previstos nesse edital estão divididos em duas 
categorias. Nos básicos, temos: Língua Portuguesa, Redação de Corres-
pondências Oficiais, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Ética no 
Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Regime Jurídico Único, 
Noções de Direito Administrativo. Vale destacar que, na elaboração deste 
material, a ordem dos conteúdos segue uma sequência didática, para que 
a preparação seja bem direcionada. 

Nos conhecimentos específicos, o edital publicado em 2015 traz a dis-
ciplina de Seguridade Social, a qual está denominada como Direito Previ-
denciário. Para essa matéria, em especial, estão contempladas todas as 
alterações ocorridas até a publicação do edital. Ou seja, você tem uma 
obra que traz o que deve ser estudado em relação à Seguridade Social, 
prevista no Capítulo II da Constituição da República Federativa do Brasil; 
à Lei 8.212/91 (Lei Orgânica da Seguridade Social); à Lei 8.213/91 (Planos 
de Benefícios da Previdência Social); e ao Decreto 3.048/99 (Regulamen-
to da Previdência Social).

O objetivo maior é fazer com que se aprenda de forma didática e eficaz, 
adquirindo um conhecimento amplo sobre o conteúdo programático.

Bons estudos!
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CAPÍTULO  03 
Regime Geral de  

Previdência Social
Como já tivemos oportunidade de estudar, a Previ-

dência Social (Arts. 201 e 202, da CF) é uma das políticas 
da Seguridade Social (Arts. 194 ao 204, da CF), destina-
da precipuamente à proteção do trabalhador em face 
de alguns infortúnios, riscos sociais a que está exposto, 
estando organizada em dois regimes: o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPSs).

Cabe o nosso estudo sobre o Regime Geral de Previ-
dência Social, cuja administração fica a cargo do Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS). 

Conceito
O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) está 

previsto no Art. 201, da Constituição Federal. As regras 
para o seu financiamento constam da Lei nº 8.212, 
de 1991 – Plano de Custeio (PC), regulamentada pelo 
Decreto nº 3.048, de 1999 – Regulamento da Previdên-
cia Social (RPS). Na Lei nº 8.213, de 1991, está disposto o 
Plano de Benefícios (PB) da Previdência Social, também 
regulamentado pelo Decreto nº 3.048, de 1999.

Ainda devemos dar atenção à Instrução Normativa 
do INSS nº 77, de 2015: Estabelece rotinas para agilizar 
e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segu-
rados e beneficiários da Previdência Social, com obser-
vância dos princípios estabelecidos no Art. 37 da Cons-
tituição Federal de 1988.

A administração do RGPS é feita pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS), 
instituído pela Lei nº 8.029, de 1990 e estruturado, 
atualmente, pelo Decreto nº 7.556, de 2011.

As pessoas que estão protegidas pelo RGPS são 
chamadas de beneficiários. Os beneficiários classifi-
cam-se em segurados e dependentes. E os segurados, 
por sua vez, em obrigatórios ou facultativos:

BENEFICIÁRIOS

SEGURADOS

OBRIGATÓRIOS

FACULTATIVOS

DEPENDENTES

Conforme podemos ver dos Arts. 11 e 13, da Lei nº 
8.213, de 1991, apenas pessoas físicas podem ser be-
neficiárias do RGPS.

Os beneficiários segurados são destinatários das 
prestações previdenciárias e, ao mesmo tempo, são 
contribuintes. 

Já os beneficiários dependentes não contribuem para a 
Seguridade Social, apesar de em algum momento poderem 
usufruir de determinadas prestações previdenciárias.

Atente que uma pessoa pode ser, ao mesmo 
tempo, segurado e dependente no RGPS. Exemplo: 
Imagine que Maria esteja casada com José, e ambos 
são segurados do RGPS. Caso o marido Maria faleça, ela 
terá direito à pensão por morte (benefício devido aos 
dependentes) e também a benefícios devidos para o 
segurado, como uma aposentadoria.

Verificado o infortúnio, o risco social coberto pelo 
RGPS, os beneficiários passam a ter direito as chamadas 
prestações, “devidas inclusive em razão de eventos de-
correntes de acidente do trabalho”, e que se dividem em 
benefícios e serviços (Art. 18, da Lei nº 8.213, de 1991).

Os benefícios são prestações pecuniárias, dadas 
em dinheiro. São 10 (dez) ao todo: auxílio-doença, au-
xílio-acidente, aposentadoria por invalidez, salário-ma-
ternidade, salário-família, aposentadoria por tempo de 
contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria 
por idade, pensão por morte e auxílio-reclusão.

Os serviços são prestações não pecuniárias, são 
obrigações de fazer. São apenas 2 (dois): o serviço social 
e a habilitação e reabilitação profissional.

Apresentamos o organograma abaixo para facilitar 
a compreensão:

PR
ES

TA
ÇÕ

ES

BENEFÍCIOS

auxílio-doença

auxílio-acidente

aposentadoria por 
invalidez

salário-maternidade

salário-família

aposentadoria por tempo 
de contribuição

aposentadoria especial

aposentadoria por idade

pensão por morte

auxílio-reclusão

SERVIÇOS

serviço social

habilitação e reabilitação 
profissional
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O segurado tem direito aos benefícios de (a) apo-
sentadoria por tempo de contribuição (b) aposentadoria 
especial, (c) aposentadoria por idade, (d) aposentadoria 
por invalidez, (e) auxílio-doença, (f) auxílio-acidente, (g) 
salário-maternidade e (h) salário-família, e aos serviços 
(a) social e (b) de habilitação e reabilitação profissional.

Já o dependente apenas tem direito aos benefícios de 
(a) pensão por morte e (b) auxílio-reclusão e, aos serviços 
(a) social e (b) de habilitação e reabilitação profissional.

Para facilitar o aprendizado é possível distribuir os 
benefícios previdenciários em relação aos riscos sociais 
a que estão destinados a cobrir.

RISCOS SOCIAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Incapacidade
Auxílio-doença

Auxílio-acidente
Aposentadoria por invalidez

Encargos de família Salário-maternidade
Salário-família

Tempo de contribuição Aposentadoria por tempo de 
contribuição

Aposentadoria especialAposentadoria especial

Idade avançada Aposentadoria por idade

Morte do segurado Pensão por morte

Prisão do segurado Auxílio-reclusão

Beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social

Como vimos acima, os beneficiários do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), aquelas pessoas 
que terão direito às prestações previdenciárias, 
dividem – se em segurados e dependentes.

Os segurados subdividem-se, por sua vez, em obri-
gatórios e facultativos.

Veremos, inicialmente, quem são os segurados, ini-
ciando por aqueles chamados “obrigatórios”.

Segurados Obrigatórios
São segurados obrigatórios do RGPS todos os tra-

balhadores, pessoas físicas com 16 (dezesseis) anos de 
idade ou mais, que exercem uma atividade remunera-
da e que não estejam vinculados a um Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS). 

Fique atento, pois o participante de RPPS poderá 
ser segurado obrigatório (por exemplo, um servidor do 
INSS que seja professor em uma universidade privada), 
mas nunca poderá se filiar como segurado facultativo.

Há, no entanto, uma exceção ao limite etário mencio-
nado, proveniente do dispositivo do Art. 7º, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, onde está prevista a possibilida-
de de se firmar validamente um contrato de emprego de 
regime especial (contrato de aprendizagem) já a partir de 
14 (quatorze) anos. Neste caso, o menor aprendiz vai se 
filiar ao RGPS como segurado Empregado.

Em princípio todo servidor público ocupante de 
cargo de provimento efetivo está excluído do RGPS, 
desde que amparado por Regime Próprio de Previdên-
cia Social (Art. 12, da Lei nº 8.213, de 1991).

Não havendo RPPS organizado pelo respectivo 
ente federado, aquele servidor será obrigatoriamente 
filiado ao RGPS, enquadrado na categoria do segurado 
Empregado (Art. 9º, inciso I, alínea “j”, do Decreto nº 
3.048, de 1999).

No entanto, conforme prevê o Art. 12, § 1º, da Lei 
nº 8.213, de 1991, caso os servidores, civis ou militares, 

venham a exercer “concomitantemente, uma ou mais 
atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdên-
cia Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em 
relação a essas atividades”.

Ainda, todo trabalhador que exercer, de forma con-
comitante, mais de uma atividade remunerada sujeita 
ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada 
uma delas (Art. 11, § 2º, da Lei nº 8.213, de 1991).

Conforme podemos ver do Art. 11, da Lei nº 8.213, 
de 1991, os segurados obrigatórios estão divididos 
em 05 (cinco) categorias: Empregado, Empregado Do-
méstico, Contribuinte Individual, Trabalhador Avulso e 
Segurado Especial.

01. (TRT) O servidor público da Administração 
Direta ou Indireta, de qualquer das três esferas 
do Poder Público é:

a) Excluído do Regime Geral de Previdência Social.
b) Participante do Regime Geral de Previdência 

Social, mas se aposenta com proventos integrais.
c) Não integrante do Regime Geral de Previdência 

Social, pois sempre possui sistema próprio de 
Previdência.

d) Excluído do Regime Geral de Previdência Social 
apenas naqueles casos em que esteja contem-
plado em sistema próprio de Previdência Social.

e) Facultativamente filiado ao RGPS se não possuir 
regime próprio de previdência social.

RESPOSTA: D. Conforme dispõe o Art. 12, da Lei nº 
8.213, de 1991, “O servidor civil ocupante de cargo 
efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, bem como o das respecti-
vas autarquias e fundações, são excluídos do Regime 
Geral de Previdência Social consubstanciado nesta 
Lei, desde que amparados por regime próprio de pre-
vidência social”. Não havendo RPPS organizado, o 
servidor vai se filiar ao RGPS (Art. 9º, inciso I, alínea 
“j”, do Decreto nº 3.048, de 1999).

Segurado Empregado
Os segurados obrigatórios que pertencem a esta ca-

tegoria são trabalhadores que, em regra, mantém um 
vínculo de trabalho com aqueles que contratam o seu 
serviço. Os serviços são prestados de forma não eventual 
(ou seja, de maneira permanente) e seguindo as ordens, as 
diretrizes passadas pelo contratante (com subordinação).

Porém, na leitura do texto da lei, percebemos que são 
enquadrados nessa categoria outros trabalhadores, o que 
não é compreendido como um empregado para a lei tra-
balhista, por exemplo.

Estão incluídos nesta categoria, dentre outros:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou 

rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive 
como diretor empregado. Este é o trabalhador 
com vínculo de emprego. O diretor empregado 
aqui tratado é aquele que, participando ou não do 
risco econômico da atividade é contratado ou pro-
movido (não o eleito) para o cargo de direção na 
empresa, mantendo as características inerentes à 
relação de emprego, em especial a subordinação. 
Ainda, nos termos do Art. 9º, § 4º, do Decreto nº 
3.048, de 1999, deve-se entender por “serviço 
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prestado em caráter não eventual aquele relacio-
nado direta ou indiretamente com as atividades 
normais da empresa”.

 Por serviço não eventual, entende-se aquele 
que está direcionado direta ou indiretamen-
te com a atividade fim (normal) da empresa.  
Já a subordinação liga-se ao poder diretivo do empre-
gador. Ou seja, o empregado recebe ordens de seu 
empregador, principal diferença com o trabalhador 
autônomo, o qual exerce atividade sem ordens.

 Legalmente, o empregado recebe uma remuneração 
pela atividade que exerce. Caso contrário, seria um 
serviço voluntário (aquele prestado com fins altruístico 
ou religioso), o que não o enquadraria como segurado 
obrigatório, e sim como segurado facultativo.

b) o aprendiz, que é segurado obrigatório equi-
parado ao empregado. Como vimos, o contrato 
de aprendizagem é um contrato de emprego de 
regime especial, podendo ser firmado a partir 
dos 14 (quatorze) anos de idade. Esta é a única 
hipótese de filiação de um segurado com menos 
de 16 (dezesseis) anos ao RGPS.

c) o escrevente e o auxiliar contratados por titular 
de serviços notariais e de registro a partir de 21 de 
novembro de 1994, bem como aquele que optou 
pelo Regime Geral de Previdência Social, em con-
formidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994.

d) o contratado por titular de serventia da justiça, 
sob o regime da legislação trabalhista, e qualquer 
pessoa que, habitualmente, presta-lhe serviços 
remunerados sob sua dependência, sem relação 
de emprego com o Estado, a partir de 1º de 
janeiro de 1967.

e) aquele que, contratado por empresa de trabalho 
temporário, por prazo não superior a três meses, 
prorrogável, presta serviço para atender a necessi-
dade transitória de substituição de pessoal regular e 
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço 
de outras empresas, na forma da legislação própria; 
é considerado trabalhador temporário aquele que 
trabalha regido pela Lei nº 6.019/74.

f) o bolsista e o estagiário que prestam serviços à 
empresa, em desacordo com a Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008. Nestes casos, será decla-
rada a nulidade do contrato de estágio para reco-
nhecer, no caso, uma típica relação de emprego. Se 
regular o contrato, o estagiário não será obrigato-
riamente filiado ao RGPS podendo, contudo, filiar-
-se de forma facultativa.

Não confunda “bolsista e estagiário” com o menor 
aprendiz. Este se filia ao RGPS como segurado Emprega-
do. Aqueles, se mantiverem contrato regular de estágio, 
nos termos da Lei nº 11.788, de 2008, não se enquadram 
no conceito de segurados obrigatórios do RGPS.
g) o trabalhador rural contratado por produtor rural 

pessoa física, na forma do Art. 14-A da Lei nº 
5.889, de 08 de junho de 1973, para o exercício de 
atividades de natureza temporária por prazo não 

superior a dois meses dentro do período de um 
ano. É uma nova modalidade de contrato por prazo 
determinado, para atividades transitórias, viven-
ciadas pelo produtor rural pessoa física, fora das 
situações inerentes à safra. 

h) o assalariado rural safrista, de acordo com os Arts. 
14, 19 e 20 da Lei nº 5.889, de 08 de junho de 1973. 
É um contrato de emprego temporário, geralmen-
te a termo incerto, com duração sujeita às varia-
ções estacionais (do plantio até a colheita) da ativi-
dade agrária.

i) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contra-
tado no Brasil para trabalhar como empregado em 
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior.

j) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contra-
tado no Brasil para trabalhar como empregado em 
empresa domiciliada no exterior com maioria do 
capital votante pertencente à empresa constituída 
sob as leis brasileiras, que tenha sede e administra-
ção no País e cujo controle efetivo esteja em caráter 
permanente sob a titularidade direta ou indireta de 
pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou 
de entidade de direito público interno. Domicílio 
para a legislação é onde a pessoa física, em regra, 
estabelece sua residência com ânimo definitivo 
(Art. 70 do Código Civil Brasileiro).

k) a contratado no exterior para trabalhar no Brasil 
em empresa constituída e funcionando no terri-
tório nacional, segundo as leis brasileiras, ainda 
que com salário estipulado em moeda estrangeira, 
salvo se amparado pela Previdência Social do país 
de origem, observado o disposto nos acordos in-
ternacionais porventura existentes.

l) aquele que presta serviço no Brasil à missão di-
plomática ou à repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a 
membros dessas missões e repartições, excluídos 
o não brasileiro sem residência permanente no 
Brasil e o brasileiro amparado pela legislação pre-
videnciária do país da respectiva missão diplomáti-
ca ou repartição consular.

m) o brasileiro civil que trabalha para a União, no 
exterior, em organismos oficiais internacionais 
dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que 
lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na 
forma da legislação vigente do país do domicílio.

o) o brasileiro civil que presta serviços à União no 
exterior, em repartições governamentais brasi-
leiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o 
auxiliar local de que tratam os Arts. 56 e 57, da Lei 
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde 
que, em razão de proibição legal, não possa filiar-
-se ao sistema previdenciário local.

p) o empregado de organismo oficial internacional ou es-
trangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando 
coberto por regime próprio de previdência social.  

 As situações acima são constantemente cobradas nos 
concursos, portanto não confunda:

 Missão diplomática ou Repartição Consular de 
Carreira Estrangeira e órgãos subordinados ou 
membros destas missões 
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 ˃ Presta serviços no Brasil: é empregado.
 ˃ Não brasileiro sem residência permanete no 

Brasil: excluído do RGPS. 
 ˃ Brasileiro amparado por previdência: excluído.

Trabalha em 
organismos oficiais 

internacionais

Organismos oficiais 
internacionais dos 
quais o Brasil seja 
membro efetivo - 

no Exterior 

Organismos oficiais 
internacionais ou 
estrangeiros no 

Brasil

Para a União é 
empregado

Contratado 
para 

trabalhar: é 
contribuinte 
individual

Está 
amparado por 

Previdência 
está excluído 

do RGPS

É empregado, 
exceto se 
amparado 

por 
Previdência

Não confunda esta hipótese com aquela do “bra-
sileiro civil que trabalha no exterior para organis-
mo oficial internacional do qual o Brasil é membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado”, o qual 
está enquadrado como Contribuinte Individual.

q) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, incluídas suas autarquias e fundações, 
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

r) o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, 
desde que, nessa qualidade, não esteja amparado 
por regime próprio de previdência social.

s) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito 
Federal ou Município, bem como pelas respectivas 
autarquias e fundações, por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público, nos termos do inciso IX, 
do Art. 37, da Constituição Federal.

t) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, incluídas suas autarquias e fundações, 
ocupante de emprego público.

u) o exercente de mandato eletivo federal, estadual 
ou municipal, desde que não vinculado a Regime 
Próprio de Previdência Social. Assim, se não forem 
servidores ocupantes de cargo de provimento 

efetivo com vínculo a um RPPS, filiam-se ao RGPS, 
obrigatoriamente, o senador, o deputado federal, 
o distrital e o estadual, o vereador, o Presidente da 
República, o governador e o prefeito.

v) ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secre-
tário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo 
efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, suas autarquias, ainda que em regime 
especial, e fundações.

Já sabemos que somente se vincula a um Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) o servidor público 
que ocupa cargo de provimento efetivo. Todas as demais 
pessoas físicas, servidores públicos que não ocupam 
cargo de provimento efetivo vão se filiar obrigatoria-
mente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

x) o empregado de Conselho, Ordem ou Autarquia de 
fiscalização no exercício de atividade profissional.
Segurado Empregado Doméstico
Os segurados obrigatórios pertencentes a esta ca-

tegoria possuem algumas características dos segurados 
Empregados (vínculo de trabalho; permanência; subor-
dinação), mais o fato de que prestam serviço à pessoa 
ou à família, no âmbito residencial destas, em atividade 
sem fins lucrativos, é o que diferencia esta categoria.

Estão nesta categoria de segurado, dentre outros, 
a cozinheira, a lavadeira, a passadeira, o jardineiro, a 
babá, o motorista particular, a governanta, a copeira, o 
empregado de sítio de veraneio ou de casa de praia, a 
acompanhante.

No entanto, se exercida qualquer atividade com fins 
lucrativos (ex.: em pousada, em hotel), o trabalhador 
deixa esta categoria e passa a ser segurado Empregado.

Segurado Contribuinte Individual
Estão nesta categoria de segurados obrigatórios 

aqueles que não possuem, em regra, um vínculo de 
trabalho, prestam serviços eventuais (esporádicos) e 
sem subordinação. Ainda, serão segurados Contribuin-
tes Individuais aqueles trabalhadores que desenvol-
vem uma atividade por contra própria, com autonomia.

Estão incluídos nesta categoria, dentre outros:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora ati-

vidade agropecuária, a qualquer título, em caráter 
permanente ou temporário, em área contínua 
ou descontínua, superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais ou, quando em área igual ou inferior a 4 
(quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, 
com auxílio de empregados ou por intermédio de 
prepostos ou, ainda, nas hipóteses de descaracte-
rização do trabalhador como segurado Especial, 
previstas em lei.  Nos §§ 9º e 10, do Art. 11, da Lei nº 
8.213, de 1991, estão relacionadas as hipóteses de 
descaracterização do segurado Especial, que passa 
a ser Contribuinte Individual. 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade de extração mineral (garimpo), em 
caráter permanente ou temporário, diretamen-
te ou por intermédio de prepostos, com ou sem 
o auxílio de empregados, utilizados a qualquer 
título, ainda que de forma não contínua; 

c) o titular de firma individual urbana ou rural, o 
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diretor não empregado e o membro de conselho 
de administração de sociedade anônima, o sócio 
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o 
sócio cotista que recebam remuneração decorren-
te de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o 
associado eleito para cargo de direção em coopera-
tiva, associação ou entidade de qualquer natureza 
ou finalidade, bem como o síndico ou administra-
dor eleito para exercer atividade de direção condo-
minial, desde que recebam remuneração;

d) a pessoa física que exerce, por conta própria, ati-
vidade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não; 

e) o cooperado de cooperativa de produção que, 
nesta condição, presta serviço à sociedade coo-
perativa mediante remuneração ajustada ao 
trabalho executado;

f) o membro de cooperativa de trabalho que, nesta 
condição, preste serviço a empresas ou a pessoas 
físicas mediante remuneração ajustada ao 
trabalho executado;

g) aquele que, pessoalmente, por conta própria e a 
seu risco, exerce pequena atividade comercial em 
via pública ou de porta em porta, como comer-
ciante ambulante; 

h) aquele que, na condição de pequeno feirante, 
compra para revenda produtos hortifrutigranjei-
ros ou assemelhados;

i) o Microempreendedor Individual (MEI) de que 
tratam os Arts. 18A e 18C, da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte 
pelo recolhimento dos impostos e contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional em valores 
fixos mensais;

j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, 
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego; 

k) o médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 
07 de julho de 1981;

l) o árbitro de jogos desportivos e seus auxiliares 
que atuem em conformidade com a Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998;

m) a pessoa física contratada para prestação de 
serviço em campanhas eleitorais por partido 
político ou por candidato a cargo eletivo, direta-
mente ou por meio de comitê financeiro;

n) o diarista, assim entendido a pessoa física que, 
por conta própria presta serviços de natureza não 
contínua à pessoa ou à família no âmbito residen-
cial destas, em atividade sem fins lucrativos;

o) o ministro de confissão religiosa e o membro de 
instituto de vida consagrada, de congregação ou 
de ordem religiosa;

p) o 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. Diferentemente 
da hipótese descrita na categoria de Empregado, 
este aqui não trabalha para a União, sendo con-
tratado diretamente pelo Organismo Internacio-
nal como, por exemplo, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Segurado Trabalhador Avulso
Os segurados obrigatórios desta categoria possuem 

algumas das características do Contribuinte Individual 
(ausência de um vínculo de trabalho; ausência de su-
bordinação; eventualidade). 

O que os distingue, contudo, é o fato de que sempre 
trabalharão tendo entre eles e aqueles que buscam o 
seu serviço uma entidade intermediária, que pode ser 
o sindicato ou o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 

O OGMO é a entidade que faz a intermediação do 
trabalho portuário avulso, conforme prevê o Art. 18, da 
Lei nº 8.630, de 1993. Fora dos portos, a intermediação 
da mão de obra é feita pelo sindicato da categoria pro-
fissional (Art. 1º, da Lei nº 12.023, de 2009).

É uma modalidade de trabalhador eventual, que 
oferta sua força de trabalho por curtos períodos de 
tempo, a vários tomadores, sem se fixar especificamen-
te a qualquer deles e, normalmente, na movimentação 
de mercadorias em geral como, por exemplo: 
a) o trabalhador portuário de capatazia, estiva, con-

ferência de carga, conserto de carga, vigilância de 
embarcação, bloco; 

b) o trabalhador de estiva de mercadorias de 
qualquer natureza, inclusive carvão e minério; 

c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para 
carga e descarga de navios); 

d) o amarrador de embarcação; 
e) o ensacador de café, cacau, sal e similares; 
f) o trabalhador na indústria de extração de sal; 
g) o carregador de bagagem em porto; 
h) o prático de barra em porto; 
i) o guindasteiro; 
j) o classificador, o movimentador e o empacotador 

de mercadorias em portos.
Segurado Especial
O segurado Especial possui uma das características 

do Contribuinte Individual, ou seja, trabalha por conta 
própria, com autonomia. Ele deve, no entanto, residir 
em imóvel rural, ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo ao imóvel rural. Ele deve, ainda, trabalhar indivi-
dualmente ou em regime de economia familiar podendo 
receber, contudo, auxílio apenas eventual de terceiros. 

São segurados Especiais:
a) o produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorga-
do, comodatário ou arrendatário rural que explore 
atividade agropecuária, em área contínua ou não, 
de até 04 (quatro) Módulos Fiscais ou, de seringuei-
ro ou extrativista vegetal, na coleta e extração, de 
modo sustentável, de recursos naturais renováveis 
fazendo dessas atividades o principal meio de vida.

Considera-se:
 Proprietário: aquele que é dono e detêm os 

poderes de usar, gozar, dispor e reaver, conforme é 
previsto na legislação cível. 

 Possuidor: para este falta o poder que o proprietá-
rio possui. 

 Assentado: aquele que é beneficiário da reforma 
agrária. 

 Parceiro outorgado: possui contrato com o pro-
prietário para partilhar lucros e prejuízos.
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 Meeiro: possui contrato com o proprietário parti-
lhando rendimentos e custos.

 Usufrutuário: é aquele que não possui a proprie-
dade mas tem direito de usa, gozar, perceber os 
frutos como se dono fosse.

 Comodatário e Arrendatário: a diferença entre 
ambos é que um explora a terra por emprésti-
mo gratuito (comodatário) e o outro pagando um 
aluguel (arrendatário).

b) o pescador artesanal é aquele que, individualmen-
te ou em regime de economia familiar, faz da pesca 
sua profissão habitual ou meio principal de vida, 
desde que não utilize embarcação ou utilize em-
barcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 
11.959/2009.

 Comodatário e Arrendatário: a diferença entre 
ambos é que um explora a terra por empréstimo 
gratuito (comodatário) e o outro pagando um 
aluguel (arrendatário).

 c) o cônjuge, o(a) companheiro(a) e o filho maior 
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equipa-
rado, do produtor ou do pescador artesanal que, 
comprovadamente, tenham participação ativa nas 
atividades do grupo familiar.

Nos termos do Art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213, de 1991, 
entende-se como regime de economia familiar:

“a atividade em que o trabalho dos membros da família 
é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvi-
mento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido 
em condições de mútua dependência e colaboração, 
sem a utilização de empregados permanentes”.

No entanto, o grupo familiar pode se utilizar de em-
pregados temporários ou de trabalhadores eventuais, no 
máximo 120 (cento e vinte) pessoas/dias, nos termos do 
Art. 11, § 7º da Lei 8.213 de 1991: 

§ 7º  O grupo familiar poderá utilizar-se de emprega-
dos contratados por prazo determinado ou de traba-
lhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, 
à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas 
por dia no ano civil, em períodos corridos ou inter-
calados ou, ainda, por tempo equivalente em horas 
de trabalho, não sendo computado nesse prazo o 
período de afastamento em decorrência da percep-
ção de auxílio-doença.  

No § 8º do Art. 11, e nos incisos do § 9º, ambos 
da Lei nº 8.213/1991, estão relacionadas algumas si-
tuações que, se verificadas não vão descaracterizar a 
condição destes trabalhadores como segurados espe-
ciais, quais sejam:

 ˃ Outorga de imóvel rural: através por meio 
de contrato escrito de parceria, meação ou 
comodato de até 50% do imóvel de até quatro 
módulos fiscais, que outorgante e outorgado con-
tinuem a exercer a atividade rural;

 ˃ Turismo, podendo inclusive ser de hospeda-
gem, na propriedade rural por um período não 
superior a 120 dias ao ano;

 ˃ Participação em plano de previdência comple-
mentar que seja instituído por entidade classista 
que seja associado e em regime familiar;

 ˃ Participar de Programa assistencial oficial de 
governo como beneficiário ou fazer parte de grupo 
familiar em que algum membro seja beneficiário;

A incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) sobre o produto das atividades, quando observa-
do o disposto no  § 12 do Art. 11 da Lei 8.213 de 1991: 

§ 12. A participação do segurado especial em socieda-
de empresária, em sociedade simples, como empre-
sário individual ou como titular de empresa individual 
de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito 
agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada 
microempresa nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal ca-
tegoria previdenciária, desde que, mantido o exercício 
da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput 
e do § 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de 
segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Mu-
nicípio ou em Município limítrofe àquele em que eles 
desenvolvam suas atividades.

Veja que o parágrafo acrescentado pela Lei 12.873 
de 2013 traz a possibilidade do segurado tornar-se em-
presário sem deixar de ser segurado especial, obedeci-
das as especificações legais.

Também não descaracteriza a condição de segurado 
especial outras fontes de renda:

 ˃ Associar-se em cooperativa agropecuária ou de 
crédito rural;

 ˃ Benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 
auxílio-reclusão, não superior a um salário-mínimo;

 ˃ Benefício advindo de previdência complementar 
(concedido nos termos anteriores);

 ˃ Exercício de atividade remunerada em período 
não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos 
ou intercalados, no ano civil;

 ˃ Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical 
de sua categoria;

 ˃ Dirigente de cooperativa rural constituída exclu-
sivamente de segurados especiais e recolhimento 
da contribuição devida;

 ˃ Exercício de mandato de vereador no município 
que exerça sua atividade rural;

 ˃ Parceria ou meação outorgada (nos termos anterior);
 ˃ Atividade artesanal desenvolvida com matéria 

prima produzida pelo grupo familiar, podendo 
ser utilizada de outra origem desde que a renda 
obtida não exceda o valor de um salário-mínimo;

 ˃ Atividade artística que não supere o valor de um 
salário-mínimo. 

Ficará de fora da categoria do segurado Especial o 
trabalhador ou o membro do grupo familiar, nas hipó-
teses e prazos previstos no § 10, do Art. 11, da Lei nº 
8.213, de 1991.

É considerado produtor o sujeito que explore, desen-
volve a atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira. 

Ainda, importante ressaltar que, considera-se 
segurado especial  aquele que reside em aglomerado 
urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvol-
ve a atividade quando resida no mesmo município de 
situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou 
em município contíguo ao em que desenvolve a atividade 
rural (Art. 9º, § 20 do Decreto 3.048/1999).
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Finalmente, a inscrição do segurado especial será 
realizada de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo 
familiar e conterá, além das informações pessoais, a 
identificação da propriedade em que desenvolve a ati-
vidade e a que título, se nela reside ou o Município onde 
reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da 
pessoa responsável pelo grupo familiar, conforme deter-
mina o Art. 17, § 4º da Lei 8.213 de 1991.

Segurados Facultativos
Os segurados Facultativos são aquelas pessoas com 

16 (dezesseis) anos ou mais que, não estando incluídos 
em nenhuma das categorias de segurado obrigatório, 
decidem por se filiar e contribuir facultativamente para 
o RGPS. As situações de segurado Facultativo e segurado 
Obrigatório são, assim, mutuamente excludentes.

A partir da redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998, ao inciso XXXIII, do Art. 7º, da Consti-
tuição Federal, a idade mínima admitida para o trabalho 
passou a ser de 16 (dezesseis) anos – salvo na condição de 
aprendiz – elevando, consequentemente, o limite etário 
para a filiação ao RGPS que, no Art. 13, da Lei nº 8.213, de 
1991, era de 14 (quatorze) anos. O Art. 11, do Decreto nº 
3.048, de 1999, já prevê a idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos para filiação facultativa ao RGPS.

Podem se filiar ao RGPS como segurados Facultativos, 
dentre outros, a dona de casa, o síndico de condomínio, 
quando não remunerado, o estudante, aquele que deixou 
de ser segurado obrigatório da previdência social, o presi-
diário que não exerce atividade remunerada nem esteja 
vinculado a qualquer regime de previdência social (Art. 
11, § 1º, do Decreto nº 3.048, de 1999).

Conforme dispõe o Art. 11, § 2º, do Decreto nº 
3.048, de 1999 está:

Vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social, na qualidade de segurado facultativo, de 
pessoa participante de regime próprio de previdência 
social, salvo na hipótese de afastamento sem venci-
mento e desde que não permitida, nesta condição, 
contribuição ao respectivo regime próprio.

Neste caso, o servidor público somente se filia facul-
tativamente ao RGPS se não estiver exercendo nenhuma 
atividade que o vincule como segurado obrigatório, nos 
termos do Art. 11, da Lei nº 8.213, de 1991.

São exemplos de segurados facultativos citados 
pelo Decreto:

I. a dona de casa;
II. o síndico de condomínio, quando não re-

munerado;
III. o estudante;
IV. o brasileiro que acompanha cônjuge que 

presta serviço no exterior;
V. aquele que deixou de ser segurado obriga-

tório da previdência social;
VI. o membro de conselho tutelar de que trata 

o Art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, quando não esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social;

Observação: Com a publicação do Decreto 4032/2001 
o conselheiro tutelar, quando remunerado, será 
considerado contribuinte individual. 

VII. o bolsista e o estagiário que prestam 
serviços a empresa de acordo com a Lei nº 
6.494, de 1977;

VIII. o bolsista que se dedique em tempo 
integral a pesquisa, curso de especializa-
ção, pós-graduação, mestrado ou doutora-
do, no Brasil ou no exterior, desde que não 
esteja vinculado a qualquer regime de pre-
vidência social;

IX. o presidiário que não exerce atividade re-
munerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social;  

X. o brasileiro residente ou domiciliado no 
exterior, salvo se filiado a regime previden-
ciário de país com o qual o Brasil mantenha 
acordo internacional; e 

XI. o segurado recolhido à prisão sob regime 
fechado ou semi aberto, que, nesta 
condição, preste serviço, dentro ou fora da 
unidade penal, a uma ou mais empresas, 
com ou sem intermediação da organização 
carcerária ou entidade afim, ou que exerce 
atividade artesanal por conta própria. 

01. (FCC) Podem contribuir facultativamente para o 
regime geral de previdência social

a) a dona de casa, o estudante a partir dos quatorze 
anos de idade e o presidiário que não exerce ati-
vidade remunerada.

b) a dona de casa, o estudante a partir dos de-
zesseis anos de idade e o servidor público sem 
regime próprio.

c) a dona de casa, o estudante a partir dos dezes-
seis anos de idade e a empregada doméstica que 
trabalha em imóvel rural em atividades sem fins 
lucrativos.

d) a dona de casa, o trabalhador autônomo e o 
brasileiro contratado no Brasil para trabalhar 
em filial de empresa brasileira no exterior.

e) a dona de casa, o estudante a partir dos dezes-
seis anos de idade e o síndico não remunerado 
de condomínio.

RESPOSTA: E.
Alternativa: A. Conferir o Art. 11, caput, do Decreto nº 
3.048, de 1999. A idade mínima para a filiação facul-
tativa ao RGPS é de 16 (dezesseis) anos.
Alternativa: B. Conferir o Art. 11, § 2º, do Decreto nº 
3.048, de 1999. O servidor público sem regime próprio 
filia-se ao RGPS como segurado obrigatório, da ca-
tegoria do Empregado (Art. 9º, inciso I, alínea “j”, do 
Decreto nº 3.048, de 1999).
Alternativa: C. Conferir o Art. 11, caput, do Decreto nº 
3.048, de 1999. A empregada doméstica é segurada obri-
gatória do RGPS (Art. 12, inciso II, da Lei nº 8.213, de 1991).
Alternativa: D. Conferir o Art. 11, caput, do Decreto nº 
3.048, de 1999. O trabalhador autônomo filia-se com 
segurado obrigatório da categoria do Contribuinte In-
dividual (Art. 11, inciso V, alínea “h”, da Lei nº 8.213, 
de 1991). O “brasileiro contratado no Brasil para tra-
balhar em filial de empresa brasileira no exterior” 
filia-se como segurado obrigatório da categoria 
do Empregado (Art. 11, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 
8.213, de 1991).
Alternativa: E. Conferir o Art. 11, parágrafo 1º, do 
Decreto nº 3.048, de 1999.
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Dependentes
Os dependentes são aquelas pessoas que, de fato ou 

por presunção, dependem economicamente do segurado 
e, por isso, estão também sob a proteção previdenciária.

Assim, para a caracterização desta categoria de be-
neficiário do RGPS importa mais o vínculo econômico 
do que propriamente o parentesco com o segurado.

Para a legislação previdenciária (Art. 16, da Lei nº 
8.213, de 1991), são dependentes do segurado:
a) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o 

filho não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou 
que tenha deficiência intelectual ou mental que 
o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim 
declarado judicialmente. Estes são considerados 
dependentes preferenciais. 

A dependência econômica do cônjuge, da compa-
nheira, do companheiro e do filho é presumida. O(a) 
companheiro(a) apenas precisa provar esta condição, 
ou seja, a vida em comum, mas não a dependência eco-
nômica para ser considerado dependente.

Conforme entende o Supremo Tribunal Federal 
(STF), na Súmula 382, “a vida em comum sob o mesmo 
teto, more uxorio, não é indispensável à caracterização 
do concubinato”, ou seja, do companheirismo. De more 
uxório significa “como se casados fossem”.

O companheiro ou a companheira do mesmo sexo, 
de segurado inscrito no RGPS integra o rol dos depen-
dentes, desde que fique provada, é claro, a vida em 
comum, conforme prevê o Art. 25, da Instrução Nor-
mativa INSS/PRES nº 45, de 2010.

A separação ou o divórcio, sem que tenha havido a 
fixação de alimentos, extinguem o vínculo antes exis-
tente entre os cônjuges, fazendo cessar a dependência 
previdenciária (Art. 17, inciso I, do Decreto nº 3.048, de 
1999). No entanto, segundo entende o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), na Súmula 336, “a mulher que renunciou 
aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão 
previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a 
necessidade econômica superveniente”.

O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao 
filho, mediante declaração do segurado e, nestes casos, 
desde que comprovada a dependência econômica;
b) os pais. Os pais, enquanto dependentes do 

segurado, somente terão direito aos benefícios 
previdenciários se não houver dependentes na 
classe preferencial. Os pais, ao requererem o be-
nefício a que tem direito precisam provar a depen-
dência econômica em relação a seu filho;

c) o irmão não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente. O irmão, enquanto dependente do 
segurado, somente terá direito aos benefícios pre-
videnciários se não houver dependentes nas classes 
anteriores. Este beneficiário também precisa provar 
a dependência econômica ao requerer o benefício 
previdenciário a que tem direito.

É preciso lembrar que, em relação aos dependentes, 
ainda, que, (a) a dependência econômica – em qualquer 

caso – não precisa ser total, podendo ser apenas parcial, 
e que, (b) os dependentes de mesma classe concorrem 
para o benefício em igualdade de condições.

Importante frisar que quando existe a perda da qua-
lidade de dependente e, consequentemente, a perda do 
direito a benefícios previdenciários.

Veja o que denomina o texto do Decreto 3.048/99:
Art. 17. A perda da qualidade de dependente ocorre:
I. para o cônjuge, pela separação judicial ou 

divórcio, enquanto não lhe for assegurada 
a prestação de alimentos, pela anulação 
do casamento, pelo óbito ou por sentença 
judicial transitada em julgado;

II. para a companheira ou companheiro, pela 
cessação da união estável com o segurado 
ou segurada, enquanto não lhe for garanti-
da a prestação de alimentos;

III. para o filho e o irmão, de qualquer 
condição, ao completarem vinte e um anos 
de idade, salvo se inválidos, desde que a in-
validez tenha ocorrido antes:  

a) de completarem vinte e um anos de idade;        
b) do casamento; 
c) do início do exercício de emprego público 

efetivo;      
d) da constituição de estabelecimento civil 

ou comercial ou da existência de relação 
de emprego, desde que, em função deles, 
o menor com dezesseis anos completos 
tenha economia própria; ou 

e) da concessão de emancipação, pelos 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 de-
zesseis anos completos; e 

IV. para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez; ou
b) pelo falecimento.

A emancipação tem previsão legal no Código Civil 
Brasileiro, e poderá ocorrer:

Emancipação

Voluntária Judicial Legal

Casamento 

Emprego 
Público

Colação de 
Grau 

Economia 
Própria




