


1. Qualidade do que é previdente. 

2. Previsão do futuro; conjectura (inferir ou deduzir 

que algo é provável). 
 



 A Previdência Social é um seguro público que 
tem como função garantir que as fontes de 
renda do trabalhador e de sua família sejam 
mantidas quando ele perde a capacidade de 
trabalhar por algum tempo ou 
permanentemente. 
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 NO BRASIL a Previdência Social é administrada 

pelo “Ministério da Previdência Social”, por meio de 

AUTARQUIA FEDERAL – INSS. 

  

 O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social é 

responsável pela arrecadação de contribuições, 

avaliação, concessão e manutenção dos benefícios. 



 Telefone: 135 (de fixo é gratuito, de celular custa 

como ligação local) das 7 horas às 22 horas, de 

segunda-feira a sábado 

 

 Internet: www.previdencia.gov.br 

 

 Pessoalmente: nas APS (Agências da Previdência 

Social). 

http://www.previdencia.gov.br/


 Todos os trabalhadores registrados com carteira 

assinada são obrigatoriamente protegidos pela 

Previdência Social, e aqueles que não são 

registrados podem se filiar espontaneamente, 

como contribuintes individuais (caso dos 

trabalhadores autônomos e empresários) ou como 

contribuintes facultativos (caso dos estudantes, 

donas de casa, etc.). 

 

 



 Segurado 

 Dependente 

 Contribuição 

 Salário de Contribuição e Salário de Benefício 

(salário mínimo R$ 937,00 – TETO R$ 5.531,31) 

 Carência 

 Qualidade de Segurado 

 Período de Graça 





 60 anos de idade para mulheres 

 65 anos de idade para homens 

 180 meses de contribuição (carência) 

 

 Trabalhadores Rurais – 55 para mulheres e 60 

para homens, comprovar 15 anos de labor rural. 

  

 Deficientes – 55 para mulheres e 60 para 

homens, comprovar 15 anos de contribuição na 

condição de deficiente. 

 



 30 anos de trabalho para mulheres 
 35 anos de trabalho para homens 
  
 PROFESSORES – 25 anos para mulheres e 30 para 

homens 
  
 DEFICIENTES – Depende do grau de deficiência  

◦ 20, 24 ou 28 anos para mulheres 
◦ 25, 29 ou 33 anos para homens 

 
 180 meses de contribuição (carência) – em qualquer caso 
  
 REGRA – 85/95 pontos 





 IDADE – 65 anos para Homens e 62 anos para Mulheres, 
acabando com a Aposentadoria exclusivamente por Tempo de 
Contribuição! 

 Mudará a forma de cálculo do salário de benefício 

 



 

 15, 20 ou 25 anos de desempenho de atividades 

especiais (atividades em exposição a agentes 

nocivos a saúde ou a integridade física – 

químicos, físicos ou biológicos). 

 

 180 meses de contribuição (carência)  

 

 Independente do sexo e da idade! 



 Incapacidade – temporária ou permanente 

 

 Carência – 12 meses de contribuição 
◦ Exceção: acidentes e doenças graves específicas 

  

 Segurado empregado tem os primeiros 15 dias 

pagos pela empresa. 



 Tem caráter indenizatório 

  

 Pago ao Segurado que ficar com redução de 

capacidade para sua atividade habitual, após a 

consolidação de lesões.  

 

 Valor: 50% do Auxílio Doença 



 Pago para a segurada, em razão do parto ou da 
adoção, por 120 dias. 

 
 Isento de carência para a Segurada empregada ou 

desempregada (no período de graça) 
 
 Exige 10 meses de contribuição (carência) para a 

segurada contribuinte individual e facultativa 
 
 Valor: para a Empregada = ao salário integral 
 
 Para a Contribuinte Individual, média dos últimos 12 

salários 
 



 Devida aos dependentes do Segurado (a) que vier a 
falecer: 
◦ Esposa (o), companheira (o), filhos menores de 21 anos ou 

inválidos (dependência presumida) 
 
◦ Pais, irmão menor de 21 anos ou invalido (se não houver os 

do 1ª item e se comprovada a dependência econômica)  

 
 Requisitos:  

◦ ser segurado na data do óbito,  
◦ ter feito pelo menos 18 contribuições, 
◦ 2 anos de casamento ou União Estável. 

 

 Exceção – acidente e doença oriunda do trabalho 



 

 Pago aos dependentes do Segurado Preso/Recluso em 

regime fechado ou semi-aberto.  

 

 Mesmos requisitos da Pensão por Morte, mais:  

◦ Ultimo salário de contribuição não pode ser superior a R$ 

1.292,43, valor atualizado anualmente por Portaria 

Ministerial 



 Não é benefício previdenciário! É um Benefício do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 
operacionalizado pelo INSS.   

  
 Duas formas:  

◦ Para incapazes 
◦ Para idosos com mais de 65 anos (independente do sexo) 

 
 Requisito: 

◦ Além da comprovação da incapacidade ou da Idade: Renda 
mensal bruta familiar inferior a ¼ do Salário Mínimo (média, 
levando em conta o número de moradores). 

 
 Não pode ser titular de outro benefício. 
  
 Valor : 1 salário mínimo (sem recebimento de 13º) 
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