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RESUMO 

 

A Previdência Social surgiu na Europa juntamente com a revolução industrial, e 
houve muitas mudanças até ela chegar ao modo como é hoje, o Brasil só veio a 
conhecer ela um tempo depois com o príncipe regente D. Pedro que fez a primeira 
lei garantindo estabilidade aos professores e funcionários dos correios garantindo a 
eles estabilidade quando não pudessem mais exercer suas atividades, a previdência 
tem grande importância para o cidadão, pois garante uma vida um pouco mais 
tranquila quando o trabalhador não puder mais exercer suas atividades profissionais, 
tendo seus benefícios garantidos pelo governo desde que ele contribua por certo 
período de tempo e as pessoas podem requerer seu benefício não somente quando 
ficarem mais velhas, ou seja, desde que haja qualquer fato que a impeça de exercer 
suas atividades, como em caso de algum acidente de trabalho, quando a 
trabalhadora mulher estiver grávida podendo requerer o benefício um pouco antes 
de conceber a criança, até alguns meses depois, ou ainda quando a pessoa for 
presa, que no mesmo caso da pensão por morte, ela é destinada a seus 
dependentes para que eles não fiquem desamparados certo período de tempo, 
desde que naquele momento o trabalhador tenha qualidade de segurado, e as suas 
fontes de custeios são os próprios trabalhadores, que juntamente com as empresas 
destinam certa parte de sua remuneração para a Previdência Social. Sendo assim 
os trabalhadores de hoje custeiam os que recebem que mais tarde serão custeados 
pelas pessoas que estiverem trabalhando ativamente. Esta pesquisa tem como 
objetivo explicar o funcionamento da previdência social, ou seja, a sua origem e os 
seus tipos de benefícios e os seus métodos de custeio, auxiliando algumas pessoas 
que possam ter algum tipo de dúvida em relação à ela. 
 
Palavra Chave: Previdência, Aposentadoria, Custeio, Trabalho, Arrecadação. 
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ABSTRACT 

 

The Social Security emerged in Europe along with the industrial revolution, and there 
were many changes until she got the way it is today, Brazil only came to know her a 
while later with the Prince Regent Dom Pedro, who did the first law guaranteeing 
stability to teachers and postal workers ensuring stability when they could no longer 
perform his duties and the security is very important for the citizen, it ensures a 
slightly quieter life when the employee can no longer perform their professional 
activities, having their benefits guaranteed by government since it accounts for a 
certain period of time and people can apply for their benefit not only when they get 
older, that is, provided there is any fact that prevent them from exercising their 
activities, as in the case of any accident at work when working women are pregnant 
may require money just before conceiving the child, until a few months later, or when 
the person is arrested, in the same case of death pension, she is destined to their 
dependents so they do not become helpless certain period of time, since that time 
the employee is an insured, and their sources are costing the employees themselves, 
which together with the companies allocate a certain part of their pay to Social 
Security. So today's workers defray those receiving it later will be borne by the 
people who are actively working. This research aims to explain the functioning of 
social security, ie, their origin and their types of benefits and their costing methods, 
helping some people who may have some kind of doubt in relation to her. 

 

Keyword: Pension, Retirement, Costing, Work Collection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos, a Previdência Social foi evoluindo auxiliando 

notoriamente o trabalho e a qualidade de vida dos indivíduos. Desde a sua criação 

passou por várias mudanças conceituais, com o intuito das pessoas se sentirem 

mais seguras e tranquilas em relação ao trabalho.   

De acordo com o art. 195 da Constituição Federal a Seguridade Social é 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. (BRASIL, 1988). 

Fontes de Custeio segundo Martinez (2004) entende se que são os meios 

econômicos e, principalmente, financeiros obtidos e destinados à concessão e 

manutenção das prestações previdenciárias. Provêm da comunidade e destinam-se 

ao consumo de uma fração dela: os benefícios. 

Porém, a instituição pública vigente, apesar de ser de extrema importância 

social levanta dúvidas frequentes, como as seguintes: Como surgiu esse benefício? 

Como funcionam seus métodos de custeio e o pagamento dos trabalhadores?  

Este trabalho retrata sobre os custeios da previdência social, seus benefícios 

e seus métodos de custeio, podendo auxiliar indivíduos a respeito do assunto. 

As perguntas abordadas acima serão respondidas durante o trabalho que visa 

esclarecer dúvidas referentes ao benefício e se aprofundar em determinada área da 

contabilidade, área esta que às vezes acaba não tendo muita atenção da classe 

contábil, mesmo sendo de suma importância. Por isso, este estudo terá como 

objetivo principal explicar de forma simples e clara a Previdência Social focando em 

seus métodos de custeio e suas alíquotas. Abordará também o funcionamento da 

mesma, ou seja, para onde vai a arrecadação e a quem são destinados os 

pagamentos dos benefícios. 

Sendo assim, fez-se uma pesquisa bibliográfica composta de 3 capítulos. No 

capítulo 1 abordou-se o surgimento da Previdência social, no capítulo 2 descreve-se 

sobre seus benefícios, e por fim, no capítulo 3 apresentou, se os seus métodos de 

custeio. 
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CAPÍTULO I 

 

1 O SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Previdência vem do latim prévidere, que é a antecipação das contingências 

sociais para procurar compô-las, Também é relacionada com praevidentia: prever, 

antever (CAPESESP, 2013). 

Nem sempre houve uma preocupação com a saúde e o bem estar do 

trabalhador, mas de tempos pra cá isso se tornou fundamental. Deu início a essa 

preocupação, segundo Castro e Lazzari (2010), a partir da revolução industrial, mais 

precisamente após o século XVIII, que foi quando a manufatura deixou de ser tão 

utilizada, dando lugar a maquinofatura, quando as pessoas começaram a perceber 

que os operadores necessitavam de um auxílio quando não pudessem mais 

trabalhar, ou quando ficassem doentes, começando a partir daí a aparecer os 

primeiros indícios da previdência, pois os trabalhadores se esgotavam demais, 

operando máquinas muito além do tempo normal de uma jornada de trabalho, 

chegando assim a terem problemas relacionados à saúde cada vez mais cedo e 

mais frequente. 

Por volta dos anos de 1880 se deu início aos conjuntos de normas das quais 

hoje chamamos de previdência social, como por exemplo, na Inglaterra que havia 

uma lei que reparava os acidentes de trabalho e mais tarde, por volta de 1910, 

essas leis evoluíram, criando também a aposentadoria por idade, e por invalidez. 

Nolasco (2012), diz que foi na Alemanha que teve origem o primeiro 

ordenamento legal que tratou sobre a Previdência Social. Tal ordenamento foi 

editado pelo então chanceler Otto Von Bismarck em 1883, tendo, inicialmente, 

instituído o seguro-doença e, em um momento posterior, incluído outros benefícios, 

tais como o seguro contra acidente de trabalho, em 1884, e o seguro-invalidez e o 

seguro velhice, ambos em 1889.O objetivo dos chamados seguros sociais de 

Bismarck foi de, principalmente impedir movimentos socialistas fortalecidos com a 

crise industrial, atenuando a tensão existente nas classes de trabalhadores, criando 

para o segurado um direito subjetivo público ao seguro social [...]. Logo após, foi 

instituído o seguro contra acidentes de trabalho, o qual era custeado pelos 

empresários. Por fim, foi instituído o seguro contra invalidez e velhice, o qual, assim 
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como no seguro doença, era custeado pelos empregados, pelos empregadores e 

pelo Estado. 

 Como observado acima, a Previdência não é algo muito antigo, e somente 

após a revolução industrial que começou a ser praticada, mas não era como a 

conhecemos hoje. A Alemanha foi a pioneira à proporcionar aos empregados 

garantias para sua subsistência caso eles não fossem mais capazes de trabalhar. 

Foram anos para Seguridade Social se aperfeiçoar e chegar a forma que é hoje e 

auxilie o trabalhador no momento em que realmente necessite dela. 

 

 

1.1 Previdência Social no Brasil 

O Brasil só veio a conhecer a previdência e suas leis de um modo geral algum 

tempo depois da Europa ocidental, por volta do século XX. 

Segundo pesquisas feitas por Antônio Carlos de Oliveira, “primeiro texto em 
matéria da previdência social no Brasil foi expedido em 1821, pelo ainda 
príncipe regente D. Pedro de Alcântara. Trata se de um decreto em 1º de 
outubro daquele ano, concedendo aposentadoria aos mestres e 
professores, após 30 anos de serviço, e assegurando abono de 1/4(um 
quarto) dos ganhos aos que continuassem em atividade”. Em 1888, o 
Decreto N. 912-A de 26 de março, dispôs sobre o valor da concessão de 
aposentadoria aos empregados dos correios, fixando em 30 anos de serviço 
e idade mínima de 60 anos os requisitos mínimos para tal [...]. 
(CASTRO;LAZZARI, 2010, p. 68). 

O texto acima descreve como foi o primeiro decreto oficial relacionado às leis 

da previdência social como é conhecida nos dias de hoje, os professores foram 

reconhecidos sendo concedido à eles uma aposentadoria após certo tempo de 

serviço. 

Mas, foi com a lei Elói Chaves que se criou as caixas de aposentadoria e 

pensões, elas eram chamadas de CAPs. Essa lei garantia aos ferroviários uma 

aposentadoria e a inatividade desses funcionários. Homci, (2009) diz que o Decreto-

Legislativo n°. 4.682, de 14 de janeiro de 1923, mais conhecido como "Lei Elói 

Chaves", é dado como um marco para o desenvolvimento da Previdência Social 

brasileira. Com efeito, tal norma determinava a criação das caixas de 

aposentadorias e pensões para os ferroviários, a ser instituída de empresa a 

empresa.  
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Segundo Nolasco (2010), a Constituição Federal de 1988 inseriu a 

Previdência Social em um sistema de proteção social mais amplo. Em conjunto com 

políticas de saúde e assistência social, a previdência compõe o sistema de 

seguridade social, conforme consta do art. 194, do capítulo que trata da Seguridade 

Social[...]. 

A figura a seguir mostra uma forma resumida e direta a evolução da 

Previdência no Brasil, com a sua primeira legislação até a mudança do nome e a 

reforma previdenciária, além da introdução do fator previdenciário. 

 

             Fonte: Capesesp, (2012). 

O Brasil desenvolveuum modelo próprio de Previdência Social, que mantem 
três pilares: o primeiro formado pelo Regime Geral de Previdência social 
(RGPS), para os trabalhadores do setor privado; o segundo pelo Regime 
Próprio de Previdência social (RPPS), para servidores públicos; em ambos 
o Estado é responsável pela sustentabilidade do modelo. O terceiro pilar é o 
da Previdência Complementar, que permite aos trabalhadores 
complementarem seus benefícios (CAPESESP, 2013 s/p). 

Como pode ser visto, existem 3 pilares de sustentação no modelo 

previdenciário no Brasil, isso é importante para uma melhor administração, cada um 

atendendo os contribuintes indicados, e o governo que é responsável por essa 

administração. 
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1.2 A importância da Previdência Social para o cidadão 

A previdência social foi no passado elemento importante no que se refere à 

definição da oferta de mão-de-obra no Brasil, beneficiando a estruturação do 

mercado de trabalho. Conforme foi se expandindo e com a organização dos 

trabalhadores e a sua mobilização por melhores condições de vida, diferentes 

segmentos de assalariados foram tendo acesso aos benefícios de aposentadoria 

entre outros auxílios (SALVADOR, 2005). 

Segundo Martins (2001) a previdência social é o segmento da seguridade 

social, composta por um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinados a estabelecer um sistema de proteção social, mediante contribuição, 

objetivando proporcionar meios indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua 

família, quando ocorrer às contingências previstas na lei. 

É natural que o trabalhador de baixa renda careça de maior atenção, pois o 

desamparo pode lhe custar a própria sobrevivência. Entretanto, não se pode negar a 

natureza contributiva da previdência. Para atender os mais necessitados e que não 

podem contribuir, existe a assistência social, cuja função é preencher as lacunas 

deixadas pela previdência (IBRAHIM, 2006). 

A Seguridade Social é de suma importância para o trabalhador, pois ela 

garante a estabilidade do mesmo em caso de doença, acidente de trabalho, na 

maternidade, ou quando a pessoa estiver com certa idade e não puder mais 

trabalhar. Os segurados obrigatórios são as pessoas que são indicadas pela lei para 

se filiarem obrigatoriamente à Previdência, são essas as pessoas que contribuem, e 

que futuramente farão uso dessas contribuições, são feitas diretamente para o 

custeio social das prestações. Já os segurados facultativos sãos os cidadãos 

autorizados que em determinadas circunstancias ingressam e contribuem para a 

previdência por vontade própria (MARTINEZ, 2003). 

Tudo isso deve ser levado em consideração para o beneficiado, felizmente 

no Brasil, funciona corretamente esse sistema, levando as pessoas a ficarem mais 

tranquilas quanto ao ambiente de trabalho e o tempo. O órgão responsável pela 

administração desse serviço é o Instituto Nacional da Seguridade Social, também 

conhecido como INSS. (ZANGHELINI, 2006.). 
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CAPÍTULO 2 

 

2 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Os benefícios da Previdência Social são formados pelos seguintes tipos de 

aposentadorias: especial, por idade, por invalidez e por tempo de contribuição, pelos 

auxílios: doença, acidente, reclusão, pela pensão por morte, o salário família, salário 

maternidade, BPC-LOAS. 

 

2.1 Aposentadoria 

A aposentadoria é um evento de transição. Trata-se de um rito de passagem 

e por acontecer numa idade avançada, é sempre associada à velhice ou a um 

momento de redefinição de metas. É um período adaptativo ou uma fase para se 

ocupar com outras atividades e perspectivas. (SÉ, s/d) 

2.1.1 Aposentadoria especial 

Aposentadoria especial é o benefício concedido ao segurado ou à segurada 

que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para 

ter direito à aposentadoria especial, além do tempo trabalhado, deverá ser 

comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos 

ou associação desses agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo 

período exigido para a concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos).A comprovação é 

feita no formulário denominado Perfi l Profissiográfico Previdenciário (PPP), que é 

preenchido pela empresa empregadora com base em Laudo Técnico de Condições 

Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro 

de segurança do trabalho. Caso o trabalhador tenha exercido, por um curto período, 

atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, o tempo poderá 

ser convertido, de especial em comum, para concessão de aposentadoria por idade 

ou por tempo de contribuição. (BRASIL, 2014). 
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A aposentadoria especial é concedida ao trabalhador que venha a exercer 

suas atividades junto a agentes nocivos, que prejudiquem a saúde dele, portanto, 

para que ele não seja prejudicado devido ao seu trabalho, o trabalhador tem direito a 

se aposentar mais cedo, desde que atenda a alguns requisitos. 

2.1.2 Aposentadoria por idade 

Aposentadoria por idade é o benefício a que têm direito os trabalhadores 

urbanos aos 65 anos de idade (homens) e aos 60 anos de idade (mulheres). Os 

trabalhadores rurais podem requerer aposentadoria por idade aos 60 anos (homens) 

e aos 55 anos (mulheres). Trabalhadores filiados a partir de 25 de julho de 1991 

precisam comprovar 180 contribuições mensais. Os filiados anteriormente precisam 

comprovar um número mínimo de contribuições conforme a legislação em vigor. O 

trabalhador rural deve comprovar o exercício de atividade rural no mesmo número 

de meses correspondentes ao número de contribuições exigidas dos demais 

segurados para a concessão do benefício. (BRASIL, 2014) 

O término do benefício ocorrerácom a morte do segurado. Nesse caso, o 

membro familiar deve comparecer, de preferência, na Agência da Previdência Social 

em que o benefício encontra-se mantido ou na mais próxima da residência do titular 

do benefício, oportunidade em que deverá ser apresentada a Certidão do Óbito, 

para solicitar a suspensão do benefício.Os familiares não devem, sob hipótese 

alguma, realizar saques dos pagamentos depositados após o óbito do titular, sob 

pena de terem que ressarcir os valores sacados, uma vez que os valores residuais 

poderão ser repassados para os dependentes, mediante a concessão do 

benefício pensão por morte. (AGÊNCIA ELETRÔNICA, 2014). 

A aposentadoria por idade é destinada aos trabalhadores que chegaram a 

uma idade mínima, e que contribuíram corretamente ao INSS, como os 

trabalhadores rurais enfrentam condições mais desfavoráveis que os urbanos, ou 

seja, com um desgaste maior, eles tem o direito de se aposentar 5 anos antes que 

os urbanos, e após a morte do beneficiário a família não pode continuar recebendo o 

seu benefício. 

 

 

https://www8.dataprev.gov.br/e-aps/servico/254
http://www8.dataprev.gov.br/e-aps/servico/356
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2.1.3 Aposentadoria por invalidez 

A Aposentadoria por Invalidez é um direito dos trabalhadores que, por 

doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social 

incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta 

o sustento.Não tem direito à aposentadoria por invalidez quem ao se filiar à 

Previdência Social já tiver doença ou lesão que geraria o benefício, a não ser 

quando a incapacidade resultar no agravamento da enfermidade. Para ter direito ao 

benefício são exigidas 12 (doze) contribuições mensais, exceto na hipótese do art. 

26 da Lei 8.213 de 1991, que independe decarência, ou seja,nas hipóteses de 

acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou do trabalho, bem como 

nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, 

for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, 

de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro 

fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado. (AGÊNCIA ELETRÔNICA, s/d). 

Muitas pessoas confundem a aposentadoria por invalidez com o auxílio 

doença, o auxílio pode se transformar na aposentadoria por invalidez, ela acontece 

quando o trabalhador é incapaz de exercer suas atividades permanentemente, 

enquanto no outro caso, essa incapacidade é apenas passageira.(MARTINS, 2008) 

 

2.1.4 Aposentadoria por tempo de contribuição 

A aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) não exige comprovação de idade mínima, sendo necessário apenas 

que o trabalhador contribua durante 35 anos, no caso dos homens, e 30, mulheres. 

Porém com o fator previdenciário, instituído pela Lei 9.876 de 1999, o valor a ser 

recebido poderá variar.A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser integral 

ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o homem deve comprovar 

pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher, 30 anos. Para requerer a 

aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar dois requisitos: tempo 

de contribuição e idade mínima. (ZANDRADE, 2013). 

http://www8.dataprev.gov.br/e-aps/servico/243
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Muitas pessoas começam a trabalhar cedo, com isso também querem se 

aposentar mais cedo também, e é isso que a aposentadoria por tempo de 

contribuição proporciona desde que a pessoa tenha contribuído o tempo necessário, 

ela poderá requerer o benefício mais cedo, com a desvantagem de que dependendo 

da idade ela não o receba integralmente. 

 

2.2 Auxílios 

Os auxílios são divididos em 3 tipos e  podem ser: Auxílio doença, Auxílio 

acidente ou Auxílio reclusão. 

2.2.1 Auxílio doença 

É o benefício a que tem direito o segurado que, após cumprir a carência, 

quando for o caso, ficar incapaz para o trabalho (mesmo que temporariamente), por 

doença por mais de 15 dias consecutivos. 

O pagamento do auxílio-doença será devido ao segurado empregado a partir 

do 16º dia de afastamento da atividade e carência de 12 meses de contribuição. 

(JUSBRASIL, 2013). 

2.2.2 Auxílio Acidente 

É um benefício pago ao trabalhador que sofreu um acidente e ficou com 

sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurado que 

recebia auxílio-doença por acidente do trabalho. Têm direito ao auxílio-acidente o 

trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. O empregado 

doméstico, o contribuinte individual e o facultativo não possuem direito ao benefício. 

Para concessão do auxílio acidente não é exigido tempo mínimo de 

contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a 

impossibilidade de continuar desempenhando as mesmas atividades, por meio de 

exame da perícia médica da Previdência Social. (AGÊNCIA ELETRÔNICA, 2014). 

2.2.3 Auxílio reclusão 

Esse auxílio é concedido aos dependentes de um segurado de baixa renda 

http://www8.dataprev.gov.br/e-aps/servico/244
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que esteja recolhido à prisão em regime fechado ou em regime semiaberto. Os 

dependentes devem apresentar à Previdência Social, de três em três meses, 

atestado deque o trabalhador continua preso, emitido por autoridade competente, 

sob pena de suspensão do beneficio. Desde 1º de janeiro de 2014, o auxílio-

reclusão só é devido aos dependentes do segurado cujo último salário de 

contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.025,81. (BRASIL, 2014). 

O segurado que tiver sido preso não poderá estar recebendo salário da 

empresa na qual trabalhava, nem estar em gozo de auxílio-doença aposentadoria ou 

abono de permanência em serviço. A reclusão deverá ter ocorrido no prazo de 

manutenção da qualidade de segurado (o trabalhador precisa estar em dia com suas 

contribuições mensais), sendo que o último salário de contribuição do segurado 

(vigente na data do recolhimento à prisão ou na data do afastamento do trabalho ou 

cessação das contribuições), tomado em seu valor mensal, deverá ser igual ou 

inferior a R$ 971,78. 

O objetivo do auxílio-reclusão não é beneficiar a pessoa que está presa, mas 

sim garantir a sobrevivência e a dignidade dos familiares dela, que dependiam de 

um segurado da previdência, que agora está preso e, assim, não pode trabalhar. 

Dessa forma, outro requisito para o pagamento do auxílio-reclusão é que a pessoa 

recolhida à prisão tenha dependentes. (DEFENSORIA, 2014). 

2.3 Pensão por morte 

Ao contrário das aposentadorias, que são pagas aos segurados, a pensão 

por morte é (ao lado do auxílio-reclusão) é destinada aos dependentes do 

trabalhador que vier a óbito, para ter direito a essa pensão o trabalhador deveria ter 

qualidade de segurado. (CARDOSO, 2013) 

O segurado recebe o valor de 100% sobre o salário do beneficio, a 

manutenção do valor da pensão por morte é uma forma de distribuição de renda, 

que é um dos princípios da Seguridade Social, ajuda na manutenção da condição 

econômica do cônjuge supérstite e também é forma de permitir que se consuma e 

alimente a cadeia econômica. 

Para fins de recebimento do benefício de pensão por morte, nos termos do 

art. 4º da Lei Complementar 64/2002 e seus incisos os dependentes dividem-se nas 

seguintes classes: 
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I. o cônjuge ou companheiro, o filho não emancipado menor 

de vinte e um anos ou inválido, o ex-cônjuge com pensão 

alimento e o ex-companheiro com pensão alimento; 

II. os pais; 

III. o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos ou 

inválido. 

Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I deste artigo, 

desde que comprovada a dependência econômica e a 

ausência de bens suficientes para o próprio sustento e 

educação: 

I. o enteado, mediante declaração escrita do segurado; 

II. o menor que esteja sob tutela judicial, mediante a 

apresentação do respectivo termo. (BRASIL, 1988). 

2.4 Salário família 

O Salário família a partir de 01 de janeiro de 2014 é destinado para as 

famílias que recebem no um salário mensal de até R$1025,81, esse beneficio é para 

auxiliar no sustento dos filhos de no máximo 14 anos de idade ou com algum tipo de 

deficiência comprovada, para o salário família não é exigido tempo mínimo de 

contribuição.  

São equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, desde que não 

possuam bens suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência 

econômica de ambos deve ser comprovada. 

Caso o pai e a mãe forem segurados empregados ou avulsos, cada qual terá 

direito ao salário família, desde que ambos sejam trabalhadores de baixa renda, 

inclusive em relação aos mesmos dependentes (BRASIL, 2014). 

 

APARTIR DE 01/01/2014 

até R$ 682,50 R$ 35,00 

de R$ 682,51 até R$ 1.025,81 R$ 24,66 

Fonte: e-APS (2014). 

 

 Acima demonstrativo do salário base pra o salário família no ano de 

2014. 
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2.5 Benefício de Prestação Continuada-Lei Orgânica da Assistência 

Social. BPC-LOAS 

O BPC-LOAS é um direito dos cidadãos brasileiros, que atendem aos 

critérios da lei e que dele necessitam. O valor do BPC é de um salário mínimo, pago 

por mês às pessoas idosas e/ou com deficiência que não podem garantir a sua 

sobrevivência, por conta própria ou com o apoio da família. (Previdência Social, s/d). 

Podem receber o BPC pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com 

deficiência que não podem trabalhar e levar uma vida independente, a renda familiar 

nos dois casos deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. 

Por exemplo: com o salário mínimo de 2014 no valor de R$ 724,00 1/4 deste 

valor são R$ 181,00, sendo assim a renda familiar desta família deve ser inferior a 

R$ 181,00. 

O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (PANTALEÃO, 

2014). 

 

2.6 Salário maternidade 

É um benefício destinado as gestantes durante o período em que a mesma 

ficar afastada durante sua gestação por um período estabelecido por lei, desde que 

comprovada por perícia médica à gestação. 

O salário maternidade pode ser requerido a partir do 8º mês de gestação, 

normalmente, a licença gestante é tirada durante o período de 28 dias antes e 91 

dias depois do parto, tendo assim 120 dias de licença (GUIA DE DIREITOS, 2013). 
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Quadro 1 – Composição das categorias trabalhadora e o tempo exigido de                                          

contribuição. 

Categoria Trabalhadora Carência de contribuição exigida 

Empregada; Doméstica; Avulsa. Nenhum tipo de contribuição 

Contribuinte individual; Contribuinte 

facultativa. 

Dez contribuições mensais. 

Segurada especial (trabalhadora rural). Terá o direito ao benefício, desde que 

comprove o exercício da atividade rural 

mesmo que de forma descontínua nos 

últimos 10 meses anteriores ao 

requerimento do benefício. 

Fonte: CFEMEA (s/d). 

O quadro anterior representa quem tem o direito de receber o salário 

maternidade e o que deve contribuir. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 MÉTODOS DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A seguridade social é financiada por toda sociedade de forma direta e 

indireta, por meio das contribuições sociais, e também pelo Estado, conforme 

artigo 195 da Constituição Federal de 1988: 

A constituição brasileira é bem clara quanto ao recolhimento: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  
III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a 
ele equiparar. (BRASIL, 1988, s/p). 
 

De uma forma ou de outras todas as pessoas devem custear a Previdência 

Social, seja o trabalhador de forma que seja descontado em sua folha de 

pagamento, seja a empresa com o seu lucro, além de outros tipos decusteios os 

quais serão demonstrados a seguir. 

 
 
 

3.1 Principais Métodos de Custeio 

A Previdência deve ser custeada de forma que ela consiga pagar seus 

beneficiados, com isso ela deve ter suas formas de arrecadação, as quais serão 

demonstradas. 
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3.1.1 Contribuições dos segurados 

O recolhimento dos segurados é função do empregador, de forma não 

acumulativa, sendo calculada sobre o salário de contribuição mensal, levando em 

consideração os limites da base de calculo referente à tabela divulgada pela 

Previdência Social: 

TABELA VIGENTE 
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado 

doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração  
a partir de 1º de Janeiro de 2014 

Salário de contribuição 
(R$) 

Alíquota para fins de 
recolhimento  
ao INSS (%) 

até 1.317,07 8,00 

de 1.317,08 até 2.195,12 9,00 

de 2.195,13 até 4.390,24 11,00 

Fonte:Previdência Social (2014). 

Para os contribuintes individuais efacultativos a contribuição é diferente. Os 

segurados individuais terão 11% caso ele preste serviço à empresa, e 20% se optar 

por prestar serviços à pessoa física. 

 Os segurados facultativos terão 20% sobre o salário de contribuição 

declarado, sempre respeitando os valores mínimos e máximos da tabela. 

 

 
TABELA VIGENTE 

Tabela de contribuição dos segurados contribuintes individual e 
facultativo  

Salário de contribuição 
(R$) 

Alíquota para fins de 
recolhimento  
ao INSS (%) 

724,00 11,00 

724,00 até 4.159,00 20,00 

Fonte: Previdência Social (2014). 

Obs.: Será alíquota de 11% apenas quando o segurado contribuir com o 

salário mínimo. Caso o salário seja superior, passa ser 20%. (BRASIL, 2014). 
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3.1.2 Contribuição dos clubes de futebol profissional 

Os times de futebol têm uma contribuição patronal em 5%da receita bruta 

decorrente dos espetáculos desportivos ocorridos no territórionacional, em qualquer 

modalidade desportiva, incluindo publicidade, propaganda, transmissãode 

espetáculos, patrocínios e licenciamento de uso demarcas e símbolos. O 

recolhimento da cota patronal dos clubes é feitopelas respectivas federações e 

patrocinadoras. A contribuição dos empregados se enquadra com os demais 

segurados, correspondendo à alíquota de 8%, 9% ou 11%, sendo dos próprios 

clubes a responsabilidade do repasse para a Previdência. (PINHEIRO, DONADON, 

BARRETO, 2010) 

3.1.3 Contribuição do produtor rural pessoa jurídica e pessoa física, 

e do segurado especial. 

O produtor rural pessoa física tem como base 2,7%, sendo que 0,1% vai 

para outros órgãos, essa alíquota é incidente sobre a receita bruta provenientes da 

comercialização da produção rural. 

Já o seguro especial quem tem a responsabilidade pelo recolhimento da 

contribuição previdenciária do segurado especial é de quem compra a sua produção 

(adquirente, consumidor, consignatário ou cooperativa), salvo quando ele 

comercializa a sua produção diretamente no varejo, o consumidor pessoa física, a 

outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. 

O empregador rural deve se inscrever junto ao INSS como contribuinte 

individual e recolher suas contribuições, à alíquota de 20% do valor do benefício, 

respeitando o piso e o teto previdenciário. 

 

Exemplo de calculo – Produtor rural pessoa jurídica  

A empresa Agropecuária Campo Verde LTDA, CNPJ nº 33.333.333/0001-91, 

realizoudurante o mês de Julho de 2013 as seguintes operações: 

- Comprou produção rural do segurado especial José Maria da Silva no valor 

deR$10.000,00; 

- Vendeu sua produção rural no valor de R$ 20.000,00; 
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Resolução: 

10.000,00 (receita bruta) x 2,6% (sendo 2,5% INSS e 0,1% RAT) = 260,00. 

            O valor a ser recolhido pela previdência será de R$ 260,00 pela sua venda 

na produção rural. 

 

 

3.1.4 Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP) 

Segundo a Receita federal (2010), RAT representa a contribuição da 

empresa, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8212/91, e consiste em percentual 

que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é cobrada a 

contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de 

incidência de incapacidade laborativa (GIIL-RAT). A alíquota de contribuição para o 

RAT será de 1% se a atividade é de risco mínimo; 2% se de risco médio e de 3% se 

de risco grave, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a 

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos. Havendo exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a 

concessão de aposentadoria especial, há acréscimo das alíquotas na forma da 

legislação em vigor, já o FAP é o Fator Acidentário de Prevenção que afere o 

desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente 

aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período. O FAP consiste num 

multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois 

inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT. 

Alguns tipos de trabalho são considerados com certo perigo ao trabalhador, 

fazendo com que ele precise utilizar a previdência mais facilmente que as demais 

pessoas, com isso a empresa deve pagar uma contribuição amais para custear 

essas despesas que a previdência tem com o trabalhador. 
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Exemplo: 

Condomínio Edifício Palmeiras RAT: 2% FAP: 0,6231 

  RAT   FAP   Observação 

SEFIP/GFIP 2% x 0,62 (duas 
casas 
decimais) 

= 1,24 (alíquota calculada internamente 
pelo SEFIP) - duas casas decimais 

Folha de 
Pagamento/GPS 

2% x 0,6231 
(quatro 
casas 
decimais) 

= 1,2462 (alíquota a ser aplicada no 
programa de folha de 
pagamento/GPS, resultado da 
multiplicação RAT x FAP ) - quatro 
casas decimais 

Fonte: Receita Federal 

O exemplo acima mostra de forma clara um calculo breve de como deve ser 

feito para uma empresa calcular a alíquota de RAT e FAP. 

Cálculo: Caso oCondomínio Edifício Palmeiras tenha seu salário base de 

seus funcionários no valor R$ 1455.00, 00, terá o seguinte resultado: 

Base INSS Empresa x (% RAT x Alíquota FAP)  

1.455,00 x (2% x 0, 6231) =  

1.455,00 x 1, 2462 % = R$ 18,13 

O valor do RAT ajustado será de R$ 18,13. 

3.1.5 Contribuição sobre a receita de concursos Prognósticos 

O financiamento da Seguridade Social será a renda líquida de tais concursos, 

assim considerada o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados a 

pagamento de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme for 

determinado na legislação específica. 

Art. 212. Constitui receita da seguridade social a renda líquida dos 

concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao 

Programa de Crédito Educativo. 

§ 1º Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de 

sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de 

qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou 
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municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou por sociedades 

comerciais ou civis. 

§ 2º A contribuição de que trata este artigo constitui-se de: 

I - renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do 

Poder Público destinada à seguridade social de sua esfera de governo; 

II - cinco por cento sobre o movimento global de apostas em prado de 

corridas; e 

III - cinco por cento sobre o movimento global de sorteio de números ou de 

quaisquer modalidades de símbolos. 

§ 3º Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como: 

I - renda líquida - o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados 

ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com administração; 

II - movimento global das apostas - total das importâncias relativas às várias 

modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público 

no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade; e 

III - movimento global de sorteio de números - o total da receita bruta, 

apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras 

modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição.(BRASIL, 1988 

s/p). 

 

Os jogos de loterias, assim como qualquer outro tipo de jogo legal com 

apostas também deve recolher uma parcela do lucro para custear a Previdência. 

3.2 Outras receitas  

Podem ocorrer as seguintes receitas no decorrer do ano. 

As multas (de mora e fiscal), a atualização monetária e os juros moratórios; 

A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança 

prestados a terceiros. É o que ocorre com a arrecadação e fiscalização das 

contribuições do Sesi, Sesc, Senac, Senai etc., em que a Previdência recebe 3,5% 

do montante arrecadado, a título de taxa de administração; o INSS recebe 1% da 

arrecadação para cobrar o salário-educação; 

As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento 

ou arrendamento de bens. A Dataprev, por exemplo, presta serviços de 

processamento de dados; 

As demais receitas patrimoniais (aluguéis), industriais e financeiras; 

Doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 

40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da 

Receita Federal; 

50% dos valores obtidos e aplicados decorrentes de tráfico de entorpecentes 

e drogas, na forma do parágrafo único do art. 243 da Lei Maior. A verba é utilizada 

no sistema de saúde para recuperar os viciados; 
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Outras receitas previstas em legislação específicas. 

A companhia seguradora que mantém seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de vias terrestres (Lei nº 6.194) deverá repassar 

à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), para custeio de assistência médico-hospitalar dos segurados 

vitimados em acidentes de trânsito. (SILVA, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

Após o término desta pesquisa, concluiu-se que a Previdência Social não é 

tão antiga, mas evoluiu notoriamente tendo início juntamente com a revolução 

industrial na Europa, que foi quando os trabalhadores começaram a se desgastar 

mais rapidamente devido às altas jornadas de trabalho, e com o passar dos anos ela 

foi ganhando mais destaque auxiliando altamente o trabalhador, foi percebido um 

rápido avanço em sua história, pois devido ao seu tempo de existência ela se 

transformou de um simples auxílio para pessoas que poderiam sofrer algum 

acidente de trabalho, ate que ela possa ajudar quem não pode exercer suas 

atividade, seja pela idade, quando a mulher estiver grávida, o contribuinte for preso, 

entre outras coisas. Seus benefícios são pagos de forma que as pessoas possam se 

sentir um pouco mais tranquilas caso algum imprevisto aconteça, ou quando chegar 

em uma certa idade a qual a pessoa não possa mais trabalhar, desde que ela tenha 

a qualidade de segurado. 

Os métodos de custeio os quais a Previdência arrecada é bem realizado pois 

tanto os trabalhadores quanto as empresas custeiam ela, e o pagamento aos 

beneficiados é feito corretamente, apesar de existir uma certa burocracia para que 

isso aconteça, mas é necessário para evitar fraudes. essa arrecadação é utilizada 

por ela para pagar os beneficiários de hoje, que por sua vez serão custeados pelos 

trabalhadores no futuro.  
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	Os segurados facultativos terão 20% sobre o salário de contribuição declarado, sempre respeitando os valores mínimos e máximos da tabela.
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	Obs.: Será alíquota de 11% apenas quando o segurado contribuir com o salário mínimo. Caso o salário seja superior, passa ser 20%. (BRASIL, 2014).
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	Já o seguro especial quem tem a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária do segurado especial é de quem compra a sua produção (adquirente, consumidor, consignatário ou cooperativa), salvo quando ele comercializa a sua produção...
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	Os jogos de loterias, assim como qualquer outro tipo de jogo legal com apostas também deve recolher uma parcela do lucro para custear a Previdência.

