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Os beneficiários da Previdência Social são os segurados e seus
dependentes.
Os segurados podem ser obrigatórios, quando exercem atividade
remunerada vinculada ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
ou facultativos, quando contribuem de forma facultativa para a
Previdência Social.

Trabalhadores que fazem parte do RGPS:
1 – Exercem atividade remunerada não abrangidas por outro regime;
2 –Mesmo sendo de outro regime exerce outra atividade remunerada;
3 – Parlamentar
4 – Pessoas que voltam a trabalhar.

São segurados obrigatórios: empregado, empregado doméstico,
trabalhador avulso, contribuinte individual (empresários,
trabalhadores autônomos, equiparados a trabalhadores autônomos,
etc.) e segurado especial (o produtor, o parceiro, o meeiro e o
arrendatário rurais, o pescador artesanal, etc.);
São segurados facultativos: a dona-de-casa, o estudante, etc.;

Já os dependentes são aqueles que dependem economicamente
do segurado e que passam a receber algum dos benefícios da
Previdência Social em decorrência de determinada situação. Eles
têm direito aos benefícios de pensão por morte, auxilio reclusão,
além da reabilitação profissional e serviço social.

Segurados Obrigatórios

Segurados obrigatórios são aqueles vinculados obrigatoriamente ao
Sistema Previdenciário, ou seja, contribuem compulsoriamente para
a Seguridade Social. Eles, juntamente com seus dependentes têm
direito aos benefícios pecuniários (aposentadorias, pensões, auxílios,
salário-família e salário-maternidade) e aos serviços (reabilitação
profissional e serviço social).
Para ser segurado obrigatório do RGPS, é necessário que seja pessoa
física e que exerça uma atividade remunerada e lícita.

Vale mencionar que os segurados obrigatórios que exercem atividade
remunerada filiam-se automaticamente ao RGPS. Sendo certo que o
exercício de duas atividades implica em filiação obrigatória em cada
uma delas.
O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que
estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por
este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições previdenciárias.

Importante observar que a partir de 16/12/98, a idade mínima
para se filiar ao RGPS é de 16 anos (14 anos para o menor
aprendiz).
Assim, são segurados obrigatórios: o empregado, o empregado
doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o
segurado especial.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:(Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)
I - Como empregado:(Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)
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;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras
empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) 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;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais
brasileiros ou 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;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de
capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais.
(Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993)
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social ; (Incluída pela Lei nº 9.506, de 1997) – STF julgou inconstitucional
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR:
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 9.506, de 30.10.97. Lei
8.212, de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I. I. - A Lei 9.506/97, § 1º do
art. 13, acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando segurado obrigatório do
regime geral de previdência social o exercente de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social. II. - Todavia, não poderia a lei criar figura nova de segurado obrigatório
da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II, C.F.. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do
art. 13, ao criar figura nova de segurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da seguridade
social, instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político. A instituição dessa nova
contribuição, que não estaria incidindo sobre "a folha de salários, o faturamento e os lucros" (C.F., art.
195, I, sem a EC 20/98), exigiria a técnica da competência residual da União, art. 154, I, ex vi do
disposto no art. 195, § 4º, ambos da C.F. É dizer, somente por lei complementar poderia ser instituída
citada contribuição. III. - Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91,
introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º do art. 13. IV. - R.E. conhecido e provido. (STF - RE: 351717 PR ,
Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 08/10/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ
21-11-2003 PP-00010 EMENT VOL-02133-05 PP-00875)

i) o empregado de organismo oficial internacional ou
estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto
por regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de
previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004)
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de
natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial
desta, em atividades sem fins lucrativos;

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área 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 dos §§ 9o e 10 deste
artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) 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; (Redação
dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela
Lei nº 10.403, de 8.1.2002)

e) 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;
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 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 decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e 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;
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
(Incluído pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
(Incluído pela Lei nº 9.876,
de 26.11.99)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem
vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no
Regulamento;
Decreto 3048/99 art. 9º, VI “VI - como trabalhador avulso - 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.
Vale ressaltar que a intermediação do sindicato da categoria ou de órgão
gestor de mão-de-obra é essencial para a caracterização do trabalhador
avulso.
São trabalhadores avulsos: os trabalhadores de porto, tais como
estivadores, amarradores de embarcações, carregadores de bagagem,
guindasteiros, etc.

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição
de:
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore
atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
(Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008)
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos
do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de
2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão
habitual ou principal meio de vida; e
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste
inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em
que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
permanentes, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.
Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou
companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a
estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades
rurais do grupo familiar.

Os segurados facultativos são aqueles que não têm obrigação de
recolher contribuições por não exercerem atividade remunerada,
mas contribuem facultativamente para a Previdência. É o caso da
dona-de-casa, do síndico não remunerado, do estudante, do
desempregado, do bolsista ou estagiário, etc.
Não pode ser segurado facultativo aquele que participa de Regime
Próprio de Previdência Social.
Assim, poderá filiar-se como segurado facultativo do RGPS, o maior
de 14 anos que não seja segurado obrigatório e não esteja vinculado
a nenhum outro regime previdenciário.
Vale mencionar que os segurados facultativos dependem da inscrição
e do pagamento da contribuição para se filiarem ao RGPS.

Dependentes
Os dependentes são aqueles que recebem os benefícios em razão da
dependerem economicamente do segurado e têm direito aos
benefícios de pensão por morte, auxilio-reclusão, além da
reabilitação profissional e serviço social.
São dependentes na Previdência Social:
a) Classe I: o cônjuge , a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;
b) Classe II - os pais;
c) Classe III - o irmão, não emancipado de qualquer condição, menor
de 21 anos ou inválido.

Os dependentes de uma mesma classe irão concorrer em
igualdade de condições para efeitos de dependência.

A existência de dependente de qualquer das classes acima
mencionadas exclui do direito às prestações os das classes
seguintes.

A dependência econômica das pessoas elencadas na Classe I é
presumida e das demais deverá ser comprovada. Sendo que esta
dependência econômica pode ser parcial, devendo, contudo,
representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja
falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do
dependente (En. 13 do CRPS).
Considera-se companheiro e companheira as pessoas que
mantenham união estável, sendo que não há necessidade de
comprovação de convivência durante o lapso de cinco anos, podendo
ser mais ou menos tempo, desde que em qualquer caso fique
comprovada a união estável.

Para comprovação da relação, tem-se, na jurisprudência, sido
admitida qualquer meio de prova juridicamente válido. Assim
os documentos previstos no art. 22 do Decreto 3.048/99 (RPS)
devem ser encarados como meramente exemplificativos,
segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial.
O INSS deve considerar o companheiro ou companheira
homossexual como dependente para fins previdenciários, em
razão da determinação contida na ação civil pública n.
2000.71.00.009347-0, da 3ª Vara Federal Previdenciária de
Porto Alegre.

A redução pelo novo Código Civil do limite de idade para a
definição da capacidade civil aos 18 anos não alterou o disposto
no art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, que regula específica situação
de dependência econômica para fins previdenciários até os 21
anos de idade.

Com relação ao filho inválido, para fins de inscrição e concessão
de benefício, a invalidez será comprovada mediante exame
técnico-pericial a cargo do INSS.
O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho para fins
previdenciários, desde que fique comprovada a dependência
econômica e mediante declaração do segurado e desde que não
possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Não é devida pensão por morte ao dependente designado pelo
segurado. Somente são considerados dependentes aqueles que estão
especificados na lei.
A perda da qualidade de dependente ocorre:

- para o companheiro e companheira, pela cessação da união estável
com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for assegurada a
prestação de alimentos;
- para o cônjuge, pela anulação de casamento, separação judicial ou
divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

-Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao
completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, desde que
a invalidez 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 dezesseis anos completos;
- Para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez ou pelo
falecimento.

