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Aspectos Constitucionais da Seguridade Social  

Anotações Iniciais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

1.1. Ramo do Direito Público  

 

 

 

 

 

01. (ATA 2009) Maria Clara, contribuinte empregada pelo Regime Geral de 

Previdência Social desde 1994, deseja contribuir ac ima do valor máximo 

permitido pela previdência social. Assim, propõe na  justiça ação contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegand o que tem direito de 

contribuir acima do limite legal, pois deseja se ap osentar com um valor acima 

do valor máximo pago pelo INSS. Assim, é correto af irmar, perante a 

legislação previdenciária de Custeio, que o pedido de Maria  
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a) pode ser aceito, desde que ela contribua até 10% do valor máximo. 

b) não pode ser aceito, pois não cabe a Maria a escolha do montante a ser pago. 

c) pode ser aceito, desde que ela comprove ter despesas familiares acima do valor 

máximo. 

d) pode ser aceito, pois o pagamento da contribuição social tem natureza jurídica 

privada de forma contratual.  

e) pode ou não ser aceito, dependendo do número de dependentes que ela possua. 

 

1.2. Fontes Formais (Constituição Federal; Leis; Medidas Provisórias; Decretos; 
Atos regulamentadores do RFB e do INSS). 

1.3. O plano de Custeio está previsto na lei 8.212/91 e o de Benefícios na lei 
8.213/91. O decreto nº 3.048/99 (RPS) regulamenta as duas leis.  

1.4.  A IN 45, de 11 de agosto de 2010 (Revogou a IN 20), estabelece critérios a 
serem adotados pela área de Benefícios e a IN 971, de 13 de novembro de 
2009 pelo Custeio. 

1.5. Órgão responsável pela arrecadação: Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(Super-Receita Lei 11.457, de 16/03/2007).  

1.6. Órgão responsável pela concessão e manutenção dos benefícios: INSS.  

2. CONCEITO DE SEGURIDADE SOCIAL   

2.1. A Seguridade social é um conjunto de princípios, normas e instituições 
destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra 
contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais 
básicas e de suas famílias, integrado por iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade destinadas a garantir os direitos relativos à SAÚDE, à 
PREVIDÊNCIA e à ASSISTÊNCIA SOCIAL  (Art. 194 CF).  

Atenção!!! 

Sempre é cobrado em prova o seguinte: 

1. o direito à moradia está compreendido entre os bens jurídicos tutelados pela 

Seguridade Social. (   ) 

2. o direito à educação está compreendido entre os bens jurídicos tutelados pela 

Seguridade Social. (   ) 

 

02. (DPU – Defensor Público – 2007/CESPE) A segurid ade social é um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públic os e da sociedade, destinado a 

assegurar direitos que proporcionem a dignidade da pessoa humana. Nesse 
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contexto, as políticas públicas de ações afirmativa s destinadas à população 

negra, representadas, entre outras, pelo sistema de  cotas para negros, que 

garante vagas em universidade pública para um segme nto que, durante bastante 

tempo, foi excluído pelas dinâmicas sociais, são ex emplo de atendimento do 

mandamento constitucional para a seguridade social.  (   ) 

3. SAÚDE E ASSISTÊNCIA: INDEPENDEM DE CONTRIBUIÇÃO PRÉVIA DO 
PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. (Arts.196 e 203 CF) 

3.1. Saúde – direito de todos, dever do estado e independe de contribuição. 

3.2. Assistência Social – será devida a quem dela necessitar e independe de 
contribuição. 

4. PREVIDÊNCIA SOCIAL: REGIME GERAL, CONTRIBUIÇÃO P RÉVIA, FILIAÇÃO 
OBRIGATÓRIA. (Art.201 CF)  

03. (Município de Natal/Procurador/2008) A segurida de social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poder es públicos e da sociedade 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúd e, à previdência, à assistência 

social, sendo certo que o acesso a tais direitos oc orre mediante contribuição do 

beneficiário. (   ) 

 

04. (TRT – 21ª Região – Técnico Judiciário – 2010/C ESPE) A previdência social, 

por seu caráter necessariamente contributivo, não e stá inserida no sistema 

constitucional da seguridade social. (   ) 

 

5. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL  (ART. 194 CF).  

5.1. Universalidade (cobertura e atendimento) – (       )  

5.2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais – (       )  

5.3. Seletividade e distributividade. (Exemplo: os benefícios salário-família e auxílio-
reclusão são devidos apenas aos dependentes dos segurados de baixa renda) 
– (       ) 

5.4. Irredutibilidade do valor dos benefícios – (      )  

5.5. Equidade na forma de participação no custeio – (        )  

5.5.1. São exemplos: a diferenciação das alíquotas por faixa salarial e a 
contribuição da empresa superior à do empregado.  
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5.6. Diversidade na base de financiamento (contemplada no art. 195 da CF) –    (       
)  

5.7. Caráter democrático e descentralizado (gestão QUADRIPARTITE  - 
trabalhadores, empresas, governo, aposentados) – (        ) 

5.7.1. Ex: Composição do CNPS – Conselho Nacional de Previdência Social. 

6. PRINCÍPIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  (ART.4 RPS).  

6.1.  Universalidade de participação nos planos previdenciários – (        ) 

6.2.  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais – (        ) 

6.3.  Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios – (        ) 

6.4.  Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos 
monetariamente – (        ) 

6.5.  Irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder 
aquisitivo – (        ) 

6.6.  Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou 
do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo – (        
) 

6.7.  Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados – (        ) 

 

 

 

A Mandala dos Princípios!! 

SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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Faça suas considerações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.  (TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Juiz – 2007) Considere as seguintes proposições 

relativas à seguridade social:  

I. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social.  

II. A organização da Seguridade Social, de competência do Poder Público, conforme 

disposto em lei, tem por princípio, dentre outros, a unidade da base de financiamento.  

III. A gestão administrativa da seguridade social, de caráter democrático e 

descentralizado, far-se-á mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, 

dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.  

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as proposições estão corretas; 
b) Todas as proposições estão incorretas; 
c) Apenas a proposição I está correta; 
d) Apenas as proposições I e II estão corretas; 
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e) Apenas a proposição III está correta. 

 

06. (AFPS/2002) Com relação aos objetivos constituc ionais da Seguridade Social, 

assinale a opção correta. 

a) Universalidade da base de financiamento. 

b) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 

c) Irredutibilidade do valor dos serviços. 

d) Eqüidade na cobertura. 

e) Diversidade do atendimento. 

 

07. (Técnico INSS/2005) NÃO está correto afirmar qu e a Previdência Social rege-se 

pelo seguinte princípio ou objetivo: 

a) Universalidade de participação nos planos previdenciários. 

b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e 

rurais. 

c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 

d) Sistema contributivo de capitalização. 

e) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 

 

 

Conceitos!!  

Sistema contributivo de capitalização –  

 

 

 

Sistema contributivo de repartição –  
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08. (TRT – 9ª Região/2003 – Juiz) São princípios qu e regem a Previdência Social, 

dentre outros, a universalidade de participação nos  planos previdenciários e a 

seletividade e distributividade na prestação dos be nefícios. (   ) 

 

09. (AFPS/2002) À luz da Seguridade Social definida  na Constituição Federal, 

julgue os itens abaixo: 

 

 I. Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade 

Social. 

 II. A Saúde exige contribuição prévia. 

 III. A Previdência Social exige contribuição prévia. 

 IV. A Assistência Social possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por 

ela amparada. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Somente I está incorreto. 

c) II e IV estão incorretos. 

d) I e II estão incorretos. 

e) III e IV estão incorretos. 

 

10. (AFRFB/2009) À luz da Organização da Seguridade  Social definida na 

Constituição Federal, julgue os itens abaixo: 

 

I. Previdência Social, Educação e Assistência Social são partes da Seguridade 

Social; 

II. a Saúde possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela 

amparada; 

III. a Previdência Social pode ser dada gratuitamente à população rural carente; 

IV. a Assistência Social, por meio de sistema único e centralizado no poder 

central federal, pode ser dada a todos os contribuintes individuais da Previdência 

Social. 

 

O número de itens errados é: 

a) zero 
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b) um 

c) dois 

d) três 

e) quatro 

11. (TRF – 5ª Região/2011 – Juiz) As ações governam entais na área da assistência 

social caracterizam-se pela descentralização políti co-administrativa, cabendo a 

coordenação e a edição de normas gerais à esfera fe deral e a coordenação e a 

execução dos respectivos programas às esferas estad ual e municipal bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social. (   ) 

12. (TRF – 4ª Região/2010 – Juiz) Os princípios pre vistos na Constituição Federal 

acerca da Seguridade Social estabelecem, dentre out ras coisas, equidade na 

forma de participação no custeio, diversidade da ba se de financiamento e caráter 

democrático e descentralizado da administração, med iante gestão quadripartite, 

com participação dos trabalhadores, dos empregadore s, dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados. (   ) 

13. (TRT – 6ª Região/2010 – Juiz) A seletividade e distributividade das prestações 

é princípio que se reporta precipuamente ao legisla dor, impondo-lhe que, na 

conformação legal dos planos de benefícios e serviç os, sejam priorizadas as 

maiores necessidades sociais. (    ) 

14. (TRT – 6ª Região/2010 – Juiz) A Constituição da  República não impõe a 

necessidade de uniformidade e equivalência entre be nefícios e serviços que se 

destinem às populações urbanas e rurais. (   ) 

15. (FCC - 2010 - DPE-SP - Agente de Defensoria - A daptada)  Ao tratar das 

características da Previdência Social brasileira po de-se identificá-la como: 

I. financiamento via regime de repartição e solidariedade inter e intrageracional. 

II. gestão pública tripartite composta por governo, empregadores e trabalhadores. 

III. gestão pública quadripartite com a participação do governo, trabalhadores, 

empregadores e aposentados.  

É correto o que se afirma APENAS em  

a) I e II 

b) I e III 
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c) II e III 

d) I 

e) III 

 

16. (FCC - 2010 – PGE – Procurador – Adaptada)  No sistema de seguridade social, 

o princípio da solidariedade justifica a contribuiç ão dos inativos ao Regime Geral 

de Previdência Social. (   )  

 

Vamos refazer a Mandala do Princípios?? E fazer mai s uma consider ação!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REGRAS CONSTITUCIONAIS ACERCA DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL (ART. 201 CF).  

7.1. Organização da Previdência sob a forma de Regime geral, com caráter 
contributivo e filiação obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

7.3. Eventos cobertos: Doença, invalidez, morte e idade avançada e proteção à 
maternidade. 

7.4. Proteção ao trabalhador em situação de Desemprego involuntário  
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7.4.1.   De acordo com o parágrafo único do art. 6º do regulamento da 
Previdência, o RGPS não proporciona cobertura à situação de desemprego 
involuntário.  

Atenção!! 

 

 

 

 

7.5. Salário família e auxílio reclusão (p/ dependentes do segurado de baixa renda). 

Atenção!! 

 

 

 

 

7.6. Pensão p/ morte aos cônjuges, companheiros e dependentes.  

 

Regra do 4 3 2 1 
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17. (TRT - 2010 - TRT - 6ª Região (PE) – Juiz)  O Regime Geral de Previdência Social 

concede as seguintes prestações aos segurados: aposentadoria (por invalidez, idade, 

tempo de contribuição e especial), auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, 

auxílio-acidente e reabilitação profissional. (   ) 

 

18.  (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 1 a REGIÃO) São prestações do Regime 

Geral de Previdência Social, quanto aos dependentes : 

a) Pensão por morte, auxílio-reclusão e aposentadoria por invalidez. 

b) Auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. 

c) Pensão por morte e auxílio-reclusão.  

d) Pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 

 

19. (JUIZ TRABALHO 22 a REGIÃO) Não se inclui entre os benefícios devidos ao 

segurado do RGPS: 

a) auxílio-doença 

b) auxílio-reclusão 

c) auxílio-acidente 

d) salário-maternidade 

e) salário-família 

 

20. (Analista INSS 2009 - Adaptada) A previdência s ocial será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de  filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio fin anceiro e atuarial, e atenderá 

a: 

 

I. proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário; 

II. proteção à maternidade, não incluída a proteção a gestante, paternidade e a infância; 

III. cobertura de eventos de doença, invalidez, morte excetuada a idade avançada.  
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IV. salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de qualquer 

renda; 

V. pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes.  

 

a) I e III estão corretas 

b) II e IV estão corretas 

c) II e V estão corretas 

d) I e IV estão corretas 

e) somente o item V está correto 

 

21. (AFT/2010) Assinale a opção correta, entre as a ssertivas abaixo, relacionada 

aos benefícios que os dependentes da Previdência So cial têm direito à luz da Lei 

n. 8.213/91. 

 

a) Aposentadoria por tempo de contribuição. 

b) Auxílio-doença. 

c) Auxílio-acidente. 

d) Aposentadoria por invalidez. 

e) Pensão por morte. 

 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS (Art.201 CF)  

7.7. REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS: É vedada a adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
beneficiários do RGPS.  

7.7.1.  Exceção: É possível a adoção de critérios e requisitos diferenciados para 
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física (APOSENTADORIA ESPECIAL ) e quando 
se tratar de segurados portadores de deficiência.  

22. (TRF – 4ª Região/2010 – Juiz) Em razão do princ ípio da uniformidade e da 

equivalência dos benefícios e serviços, é totalment e vedada a adoção de 

requisitos e critérios diferenciados para a concess ão de aposentadoria aos 

beneficiários do RGPS. (   )  

7.8.   VALOR MÍNIMO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA : 
Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
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Então, quais são os benefícios que não substituem o rendimento do trabalhador? 

 

 

 

 

 

7.9.    ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS PARA O CÁLCUL O DO 
SALÁRIO DE BENEFÍCIO : Todos os salários de contribuição considerados 
para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.   

7.10. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS:  É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real , conforme 
critérios definidos em lei.   

7.10.1. De acordo com o § 1º do art. 40 do RPS (Lei 8.213/91 - Art. 41-A.), o 
índice a ser utilizado para o reajuste dos benefícios como também dos 
salários-de-contribuição será o INPC – Índice Nacional de Preços ao 
consumidor.  

23. (TRF – 4ª Região/2010 – Juiz) Em razão de princ ípio consagrado na 

Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real , conforme critérios definidos 

em decreto do Presidente da República, após propost a do Conselho Nacional de 

Previdência Social. (    ) 

7.11. VEDAÇÃO AO PARTICIPANTE DE REGIME PRÓPRIO: É vedada a 
filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante 
de regime próprio de previdência.  

Afinal, quais são os regimes de previdência no Brasil?? 
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7.12. ABONO ANUAL : A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas 
terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 

Vamos fazer uma simulação para entender melhor!! 

 

 

 

 

 

 

 

7.13. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO : trinta e cinco 
anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.  

7.13.1. Estes requisitos serão reduzidos em cinco anos para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.  

7.13.2. O Decreto 6.722 de 30 de dezembro de 2008 – ampliou as atividades 
consideradas para redução no tempo. 

Quais são essas atividades?? 

 

 

 

 

 

7.14. APOSENTADORIA POR IDADE : sessenta e cinco anos de idade, se 
homem, e sessenta anos de idade, se mulher.  

7.14.1. Reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos 
os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal.  

7.15. CONTAGEM RECÍPROCA : Para efeito de aposentadoria, é assegurada 
a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
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atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de 
previdência social se compensarão financeiramente.  

7.16. SISTEMA ESPECIAL DE INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA : Destinado a 
atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, 
desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a 
benefícios de valor igual a um salário-mínimo. 

 

Como isso funciona?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. BENEFICIÁRIOS DO RGPS  

8.1. Os benefícios e serviços da Previdência Social serão prestados aos 
SEGURADOS ou aos seus DEPENDENTES.  

8.2.  Beneficiários – PF 

8.3.  Contribuintes – PF e PJ 

9. SEGURADOS DO RGPS (art. 9º RPS) 
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9.1. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS: Empregado, empregado doméstico, 
trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial.  

9.2. SEGURADO FACULTATIVO: Maior de 16 anos que não exerça atividade que o 
enquadre como segurado obrigatório do RGPS, nem seja vinculado a regime 
próprio.  

Memorização – CADES F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os segurados listados no Decreto 3.048/99  
EMPREGADO 

        1) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter 
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado; 

        2) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não 
superior a três meses, prorrogável, presta serviço para atender a necessidade 
transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo 
extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria; 

        3) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar 
como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as 
leis brasileiras e que tenha sede e administração no País; 
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        4) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar 
como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante 
pertencente a empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e 
administração 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; 

        5) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a 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 previdenciária do país da respectiva missão 
diplomática ou repartição consular; 

        6) 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 amparado por regime próprio de previdência social; 

        7) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições 
governamentais brasileiras, 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; 

        8) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo com a 
Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008;  

        9) 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; 

        10) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das 
respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa 
qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social; 

        11) 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 excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da Constituição Federal;  

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

        13) 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 
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Geral de Previdência Social, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994;  

        14) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social;  

        15) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; 

16) o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A 
da Lei no 5.889, de 8 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. 
DOMÉSTICO 

17) aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa 
ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos; 
 

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL  

        18) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a 
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou 
descontínua, superior a quatro módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 
quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de 
empregados ou por intermédio de prepostos;  

        19) 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 o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que 
de forma não contínua;  

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

        21) 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;  

        22) o titular de firma individual urbana ou rural;  

        23) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na 
sociedade anônima;  
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        24) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria;  

        25) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu 
trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada, urbana ou rural;  

       26) o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou 
entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador 
eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;  

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

        28) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não;  

        29) o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista 
temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos II do § 1º do art. 111 ou III do 
art. 115 ou do parágrafo único do art. 116 da Constituição Federal, ou nomeado 
magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 119 ou III do § 1º do art. 
120 da Constituição Federal;  

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

31) o Micro Empreendedor Individual - MEI de que tratam os arts. 18-A e 18-C 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. 

        Enquadram-se nas situações previstas nos itens 27 e 28 entre outros:  

        32) o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que 
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-
proprietário ou promitente comprador de um só veículo; 

        33) aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo 
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 
6.094, de 30 de agosto de 1974; 

        34) aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena 
atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, 
nos termos da Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978; 

        35) o trabalhador associado a cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a 
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terceiros; 

        36) o membro de conselho fiscal de sociedade por ações; 

        37) aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a 
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos; 

        38) o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, 
que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não 
remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994;  

       39) aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos 
hortifrutigranjeiros ou assemelhados;  

        40) a pessoa física que edifica obra de construção civil; 

       41) o médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981.  

      42) o pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em 
embarcação com mais de seis toneladas de arqueação bruta, ressalvado o disposto no 
inciso III do § 14;  

        43) o incorporador de que trata o art. 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964. 

       44) o bolsista da Fundação Habitacional do Exército contratado em conformidade 
com a Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980;   

        45) o árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998.  

       46) o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, quando remunerado;  

        47) o interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de 
instituição financeira de que trata o § 6º do art. 201.  
TRABALHADOR AVULSO  

48) aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a 
diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do 
órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 
ou do sindicato da categoria, assim considerados:  

49) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e 
conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco; 

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

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

        52) o amarrador de embarcação; 

        53) o ensacador de café, cacau, sal e similares; 

        54) o trabalhador na indústria de extração de sal; 

        55) o carregador de bagagem em porto; 

        56) o prático de barra em porto; 

        57) o guindasteiro; e 

        58) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos; e 
SEGURADO ESPECIAL  

59) Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 
aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:  

        a) produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:  

        1. agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; ou  

        2. de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, 
de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida;  

        b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão 
habitual ou principal meio de vida; e  

        c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou 
a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, 
comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. 
FACULTATIVO  

60) É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que 
não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório 
da previdência social. 
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      Podem filiar-se facultativamente, entre outros:  

        61) a dona-de-casa; 

        62) o síndico de condomínio, quando não remunerado; 

        63) o estudante;  

        64) o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior; 

        65) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social; 

        66) 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;  

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

        68) o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de 
especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde 
que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social; 

        69) o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social; e 

        70) o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime 
previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional. 

        71) 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;  

 
 

Preencha a tabela com a regra do CADES F  

1. aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em 
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 
inclusive como diretor empregado 

 

2. a dona-de-casa  

3. bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em desacordo  
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com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

4. o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa 

 

5. o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das 
respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde 
que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de 
previdência social 

 

6. o síndico de condomínio, quando não remunerado  

7. o pescador artesanal  

8. o amarrador de embarcação  

9. o carregador de bagagem em porto  

10. quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter 
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego 

 

11. aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante 
remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em 
atividade sem fins lucrativos 

 

12. médico-residente  

13. seringueiro ou extrativista vegetal   

14. diarista  

 

24. (Analista INSS 2009) São segurados obrigatórios  da Previdência Social, na 

condição de contribuintes individuais, as seguintes  pessoas físicas: 

 

a) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 

vinculado a regime próprio de previdência social. 

b) aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito 

residencial desta, em atividade sem fins lucrativos. 

c) o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual 

ou principal meio de vida. 

d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento 

no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 

e) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 

congregação ou de ordem religiosa. 
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25. (Técnico INSS 2005) Trabalhador avulso é aquele  que presta serviços sem 

vínculo empregatício, de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, com ou 

sem a intermediação de sindicato ou órgão gestor de  mão-de-obra. (    ) 

 

26. (Técnico INSS 2005) Um adolescente de 14 anos d e idade, menor aprendiz, 

contratado de acordo com a Lei n° 10.097/2000, apes ar de ter menos de 16 anos 

de idade, que é o piso para inscrição na previdênci a social, é segurado 

empregado do regime geral. (    ) 

 

Atenção!!  

 

 

 

 

 

27.  (Defensor Público da União) Considere que João  e Fernanda sejam árbitros 

de futebol e atuem, de acordo com a Lei 9.615/1998,  sem vínculo empregatício 

com as entidades desportivas diretivas em que atuam . Nessa situação hipotética, 

João e Fernanda podem ser inscritos na previdência social na qualidade de 

segurados facultativos, tendo em vista inexistir qu alquer disposição legal que os 

obrigue a serem filiados ao regime geral. (    ) 

 

28.  (Defensor Público da União - Adaptada) Sérgio é estagiário em uma empresa 

de informática recebendo remuneração superior a 2 s alários mínimos. Seu vínculo 

com a empresa obedece ao que dispõe a Lei 11.788/20 08, que disciplina os 

estágios de estudantes de estabelecimento de ensino  superior e 

profissionalizante do ensino médio. Nessa situação,  Sérgio, mesmo exercendo 

atividade remunerada, caso queira, poderá filiar-se  ao RGPS na qualidade de 

segurado facultativo. (    )  

 

29. (AFRFB 2009) A respeito dos segurados facultati vos da Previdência Social, é 

correto afirmar que: 
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a) a pessoa pode ser segurado facultativo independente da sua idade. 

b) o síndico de condomínio remunerado pela isenção da taxa de condomínio pode 

ser segurado facultativo. 

c) aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social não pode 

ser segurado facultativo. 

d) não pode ser segurado facultativo aquele que estiver exercendo atividade 

remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social. 

e) o estudante maior de quatorze anos. 

 

30. (AFT/2010) Com relação aos segurados facultativ os, à luz da legislação 

previdenciária vigente, assinale a opção correta. 

 

a) Pode ser menor de 14 anos. 

b) Pode ser segurado empregado. 

c) Pode ser aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. 

d) Pode ser segurado especial. 

e) Pode ser segurado contribuinte individual. 

 

 

 

Gabarito das questões da Apostila – Parte I 

 

1. 7. 13. 19. 25. 

2. 8. 14. 20. 26. 

3. 9. 15. 21. 27. 

4. 10. 16. 22. 28. 

5. 11. 17. 23. 29. 

6. 12. 18. 24. 30. 
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Pontos Relevantes IN 45  
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