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RESUMO 

 

A presente monografia  se propõe em analisar o Regime Geral da Previdência Social 
–RGPS bem como as caracteristicas dos benefício que este regime possui. Os 
benefício previdenciários tem a função de proteger o contribuinte, de diversas e 
eventuais situações que pode ocorrer durante a vida. O regime geral da previdência 
social é de caráter contributivo e obrigatório e com diversos principios e regras que 
limita, entretanto é de máxima importância para os trabalhadores. Nesse contexto  
aponta os diversos tipos de espécie de aposentadoria e como cada uma é 
conceituada na legislação, demonstrando quem são e quem pode  filiar-se e utilizar 
dos benefícios do regime geral. Para tanto, o presente estudo  tem a apanhado 
sobre a surgimento e evolução da previdência, identificando seus segurados, e 
como ficou o direito adquirido destes segurados frente a regra de transição. 
Conceituando o direito adquirido, com fundamentos legais e doutrinários específicos 
a Emenda Constitucional 20/98, diante da modificação do fator previdenciário nos 
cálculos das aposentadoria vigentes na legislação brasileira; 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph proposes to analyze the General Regime of Social 
Segurity – RGPS as well as the characteristics of the benefits that this 
regime has. Social securitybenefitshave the function of protecting the 
tazpayer from various and possible situations that may occur during life. 
The general social security system is of a contributory and mandatory 
nature and with several principles and rules that it limits, howerer it is of 
the points out the different types of retirement types and how each one is 
conceptualized in utmost importance for workers. In this context it the 
legislation, showing who are and who can join and use the benefits of the 
general regime. To this end, the present study has looked at the 
emergence and evolution of social security, edentifying its insured 
persons, and how the ecquires rights of the insured were faced with the 
transition rule. Conceptualizing the acquired right, with legal and 
doctrinal foundations specific to Constitucional Amendment 20/98, in 
face of the modification of the social segurity fctor the calculations of 
retirement in force in the Brazilian legislation; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A regra de a transição no beneficio  previdenciário de aposentadoria, vem 

sendo matéria  constantemente citada  no âmbito jurídico e social. Deve-se então 

compreender como a regra de transição e o fator previdenciário irá atingir os 

segurados que já possui os requisitos básicos para se aposentar, abordando de 

maneira explícita, de forma que se possa conhecer como se deu o início do 

problema, para assim discutir o melhor jeito de tratá-lo, ao mesmo tempo em que se 

possa dar ao sujeito meios para que ele consiga lidar com a referida questão.  

Nesse contexto deve-se observar que não envolve somente a necessidade 

particular de cada indivíduo, mas também envolve a relação de trabalho e sustento, 

pois a idade chega e junto dela o cansaço e doenças, é necessário passar a 

observar também as questões psicológicas, familiares e do mercado de trabalho.  

 A mudança previdenciária é um problema que atingirá grande parte da 

população brasileira, tendo em mente que muitos segurado não terá o direito de 

aposentar-se pois falta os requisitos como  tempo de contribuição e a idade 

necessária. Outro ponto que merece observação é o fato de que, muitos segurados 

estão, imaginando que não conseguirá aposentar, por não enquadrar com o nova 

regra que ainda não entrou em vigor. 

 Geralmente, os que se encontram nessa situação são pessoas que estão 

próximo a se aposentar, que contribui a um tempo muito longo de sua vida, que já 

possui uma idade mais avançada. 

Diante da atualidade a previdência social vem apresentando um dificit em 

suas contas, o que instiga a grande problemática pois a preocupação e insegurança 

do segurado que trabalhou toda uma vida e já possui seu direito não tem uma 

resposta positiva e explicativa. Portanto, este trabalho tem o cunho de analisar  

como foi o surgimento e evolução da seguridade social, como irá ficar o direito de 

aposentar com a mudança da previdência social numa transição e fator 

previdenciário. 

 Justifica-se que a regra de transição aponta as  pertinentes medidas em que 

afeta uma grande parte da população, tendo enfoque todo trabalhador e contribuinte, 

outrossim levando também em conta  em nível esclarecimento a profissionais. Neste 

sentindo, contribuir de forma  clara que leve a um entendimento, que é atual, 

controvertido e que necessita de esclarecimento, levando a sociedade em geral. 
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 Logo  tendo provocado inúmeros debates afim de explicar realmente como 

ficará o direito de aposentar daqueles que já possui todos os requisitos básicos 

necessários para a concessão do benefício. E diante deste modo serão verificados 

quais os principais aspectos que poderá ser considerado quanto a realidade de cada 

trabalhador. 

 Qual a origem, a fundamentação legal que regem os benefícios de 

aposentadoria do INSS e Quem tem todos os direitos para se aposentar pela lei 

antiga, ou seja tem direito adquirido, será afetado de alguma forma pela reforma da 

Previdência? 

Como objetivo  analisar o direito adquirido na  aposentadoria previdenciária, 

com um levantamento na regra de transição e no fator previdenciário. Assim pode  

apresentar o conceito e parte histórica da seguridade social, e as características do 

Sistema Previdenciário Brasileiro, identificar as principais modalidades e 

características do plano de aposentadoria  previdenciária, avaliar a questão do 

direito adquirido frente a regra de transição,  analisar o critério de cálculo do fator 

previdenciário nos benefícios de aposentadoria. 

O método a ser utilizado na elaboração da monografia foi o de compilação ou 

o bibliográfico, que consiste na exposição do pensamento de diversos autores que 

escrevem sobre o tema escolhido. Nesse sentido, desenvolver-se-á uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se como apoio e base, contribuições de diversos autores que 

escrevem sobre o tema em questão. 

Serão observadas algumas etapas para a elaboração da pesquisa 

bibliográfica, a título de exemplo, a seleção do fenômeno objeto da pesquisa e sua 

posterior delimitação; a identificação de obras; a compilação, consistente na reunião 

de material; o fichamento ou tomada de notas; a análise e interpretação do tema e, 

por fim, a redação do texto, que será submetido à rigorosas revisões, correções e 

críticas, visando não só a correção de sintaxe e semântica textual, mas, 

principalmente, da disposição de ideias e apresentação de posições, teorias e 

esclarecimentos a serem feitas da forma mais adequada e satisfatória possível. 

 

 

 

 

 



 15 

CAP I - PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Neste capítulo será abordado o conceito, surgimento e a evolução do sistema 

de Previdência Social no mundo e no Brasil, apontando quais foram os principais 

países que influenciaram na criação do sistema da previdenciário brasileiro,  

destacando que a previdência social faz parte de um sistema da seguridade social, 

que esta incluído a saúde e a assistência social previsto estes  no caput do artigo 

194 da Constituição Federal de 1988. Também será abordada quais os regimes 

existente no Brasil. 

 
1.1 CONCEITO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A Previdência Social é uma evolução da humanidade, em virtudes de 

incontáveis acidentes de trabalho que reduziam a capacidade de laborar do 

trabalhador. Faz parte dos direitos e garantias fundamentais sociais, descritos de 

acordo com o disposto pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988, são os direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência 

social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados. 

No Brasil, a Previdência Social é um direito social, previsto no art. 6º 
da Constituição Federal de 1988 entre os Direitos e Garantias 
Fundamentais, que garante renda não inferior ao salário mínimo ao 
trabalhador e a sua família nas seguintes situações, previstas no art. 
nº 201 da Carta Magna: 

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade     
avançada; 
II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; 
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os  

dependentes dos segurados de baixa renda; 

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes (BRASIL.1988, p.70) 

Segundo Martins (2010, p.296) a previdência social no Brasil faz parte de um 

sistema segmento da seguridade social, que possui um conjunto de princípios e 

regras que é destinado a proteção social, mediante contribuição, tendo como 

finalidade o sustento do segurado e  de sua família. 
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1.2 EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNDO 

 

Desde do início dos tempos, o homem tem convivido em grupos, sendo que 

estes grupos tinha como finalidade o compartilhamento de alimentos e proteção uns 

dos outros. A medida que o tempo foi a passar  o homem se viu na necessidade de 

estabelecer métodos de proteção contra qualquer imprevisto ou adversidades 

futuras como a doença, velhice e até mesmo a fome. Diante destes fatos a proteção 

social se originou mediante a necessidade do homem, com a missão de proteger 

não só aquele que trabalhava  mas também sua família. 

 

Para Martins (2010, p.3) já houve vários relatos sobre assistência social como 

na Grécia, Roma. Mas  primeiro documento legislativo  veio em 1601, na Inglaterra 

chamado de Poor Relief Act (Leis dos Pobres) que regulamentava os auxílios e 

socorros aos necessitados. Este  documento criou uma contribuição obrigatória 

arrecada de toda  sociedade pelo Estado. 

  

Segundo Martinez (2015, p.271) esclarece que a contribuição se tornou 

obrigatório e que ajudaria os mais pobres com a  Poor Relief Act (Lei de Amparo aos 

Pobres), vigente até 1834 a poor tax era contribuição obrigatória dos Londrinos para 

custear a assistência aos pobres”, de modo que a assistência tem a função principal 

social.  

Após alguns anos em 1897 surgiu Workmen’ S Compensation Act, o qual 

criou o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho. Tal documento criou, para o 

empregador, uma responsabilidade civil de cunho objetiva, ou seja, independente de 

culpa. Logo em 1908 old Age Pasions que concedia pensões as pessoas maiores de 

70 anos, sem que precisa-se contribuir. 

 

Ressalta-se KERTZMAN (2015, p.44) que a  Constituição Mexicana de 1917 

foi a primeira a  incluir em seu texto o tema previdenciário, trabalhista e 

principalmente a proteção social o que para a época era algo revolucionário. Pouco 

tempo depois em 1929, os Estados Unidos começou a aplicar  o Estado do bem 

estar social, diante da crise Franklin Delano aplicou sua politica New Deal, acerca 

Ivan Kertzman diz que esta política determinava uma maior intervenção do Estado 
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na economia, inclusive com a responsabilidade de organizar os setores sociais com 

investimentos na saúde pública, na assistência social e na previdência social. 

Em outro momento da evolução no ano de  1942 na Inglaterra  William Henry  

deu continuidade ao seguro doença que se  originou na Alemanha, durante a 

segunda guerra mundial do Report on Social Insurance and Allied Service em, 

mundialmente conhecido como plano Beveridge,com a função de que todos deveria 

pagar contribuições que teria a finalidade de financiar as três áreas da seguridade: 

saúde, previdência social e assistência social.  

Diante do que foi postulado sobre a evolução da previdência no mundo já se 

sabe que os vários países contribuiu com diversos modelos e um que contribuiu 

diretamente foi o modelo beveridge ajudou na construção do sistema previdenciário 

que o Brasil adota atualmente, onde todo trabalhador contribui de forma obrigatória, 

para fundo da previdência, qual são retiradas  valores para aqueles que necessitam 

por algum evento inesperado, evento este descrito em lei. 

1.3 EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 
 

A previdência social no Brasil sofreu varias mudanças e lutas para garantir um 

dos direitos dos trabalhadores possuindo um só papel, o de assegurar o trabalhador 

que possui o direito de se afastar do trabalho sem tempo determinado e mesmo sem 

trabalhar garantir uma fonte de renda com recebimentos mensalmente que objetiva o 

meio de subsistência do trabalhador e de sua família o tempo que for necessário. 

Um dos primeiros destaques na evolução dentro do direito da seguridade do 

trabalhador foi o Decreto n° 9.912-A, de 26 de março de 1888, representa o primeiro 

passo que amparou e regulou o direito à aposentadoria dos empregados dos 

Correios e  Fixou em 30 anos de efetivo serviço e idade mínima de 60 anos os 

requisitos para a aposentadoria. 

Embora já tivesse surgido alguns marcos a  Previdência Social no Brasil foi 

considerada somente a partir do Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, na 

verdade a conhecida Lei Elói Chaves, que determinou a criação de uma Caixa de 

Aposentadoria e Pensões(CAP) para os empregados de cada empresa ferroviária.  

A respeito disso, Wladimir Novaes Martinez, (2013, p.304) 

Em seu artigo 1º, o Decreto Legislativo n. 4.682/1923 autorizou a 
criação, em todo o País, de Caixas de Aposentadoria e Pensões, em 
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cada uma das ferrovias, para os seus empregados (definidos como 
operários prestando serviços numa mesma empresa por mais de seis 
meses). Implementando as experiências anteriores, a proteção social 
era estendida a praticamente todos os ferroviários. [...] O plano de 
benefícios previa: a) aposentadoria ordinária e por invalidez.  

 

A Lei de Eloy previa a aposentadoria por invalidez e a por tempo de 

contribuição e para que pudesse requerer uma delas deveria  trabalhador se 

enquadrar em algumas situações. 

a) integral, ao empregado ou operário que tenha prestado, pelo 
menos, 30(trinta) anos de serviço e tenha 50 (cinquenta) anos de 
idade; b) com 25 %  serviço, tenha menos de 50 (cinquenta) anos de 
idade; c) com tantos trinta avos quanto forem os anos de serviço, até 
o máximo de 30 (trinta) ,ao empregado ou operário que, tendo 60 
(sessenta) ou mais anos de idade, tenha prestado 25 (vinte e cinco) 
ou mais, até 30 (trinta) anos de serviço. As caixas ainda assumiram a 
responsabilidade pelo pagamento de indenizações em caso de 
acidentes do trabalho (art. 16) . A Lei também trazia situação 
inusitada de perda de direito adquirido à aposentadoria, quando o 
beneficiário deixava de solicitá-la após os (cinco) anos da saída da 
empresa (art. 20) Também havia previsão de pensão para os 
dependentes, que eram o cônjuge, os filhos e os pais (IBRAHIM, 
2015, p.56). 

Logo após  surgimento da Lei de Eloy foram criadas varias outras caixas de 

proteção ao trabalhador,  entretanto no ano de 1930 houve uma  grande crise no 

sistema previdenciário decorrentes de fraudes e corrupção,  tendo como resultado a 

suspensão das aposentadorias levando a ser  remodelação e surgindo então  os 

institutos de Aposentadoria e Pensoes(IAPs).  

Pudesse entender que Nos anos de 1930, as Caixas de Aposentadoria foram 

substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, divididos por categorias e 

agrupando classe, tais como: bancários, marítimos, industriários, comerciários, 

pessoal de transportes e cargas. (SANTORO, José e  SANTORO, Maria 2015, p. 7) 

Como frisado anteriormente os institutos foram:  

Decreto n° 22.872, de 29 de junho de 1933, criou o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerado “a primeira 
instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com 
base na atividade genérica da empresa” 

O Decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934, criou o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. 
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O Decreto n° 24.615, de 9 de julho de 1934, criou o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários. 

A Lei n° 367, de 31 de dezembro de 1936, criou o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

O Decreto-Lei n° 288, de 23 de fevereiro de 1938, criou o Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. 

O Decreto-Lei n° 651, de 26 de agosto de 1938, criou o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e 
Cargas, 

 

 Seguindo  o  pensamento Kertzman (2015, p. 575)  A partir da década de 30, 
a tendência deixou de ser a organização da previdência por empresa, passando a 
ser por categoria profissional. Foram, então, criados os Institutos de Aposentadoria e 
Pensão - IAP's. 

 
Em 1934 foi estabelecido o custeio tríplice da previdência, que tinha a  

participação do Estado, dos empregadores e dos empregados. 

 

 A  respeito disso, preceitua  Castro e Lazzari 2014, p. 41 

A constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer, em texto 
constitucional, a forma tripartite de custeio: contribuição dos 
trabalhadores, dos empregados e do Poder Público (art. 121, §1º, h). 
Além disso, foi a primeira constituição que não utilizou o adjetivo 
“Social”, apenas “Previdência”. 

 
Dando continuidade a evolução, a Constituição Federal de 1946 teve a 

primeira expressão de Previdência Social além de forçar que os empregadores 

mantivesse  seguro de acidentes de trabalho. 

 Conforme  previsto  o artigo 157 da Constituição Federal de 1946;   

Art. 157 – A legislação do trabalho e a da Previdência Social 
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à 
melhoria da condição dos trabalhadores:  
 X – direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem 
prejuízo do emprego nem do salário;  
 XIV – assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica preventiva, 
ao trabalhador e à gestante;  
XV – assistência aos desempregados; 
 XVI – previdência, mediante contribuição da União, do empregador e 
do empregado, em favor da maternidade e contra as consequências 
da doença, da velhice, da invalidez e da morte; 
 XVII – obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador 

contra os acidentes do trabalho. (BRASIL.1946, s/p)  
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Há de se observar que no ano de 1960  o Ministério do Trabalho e da 

previdência social criou a LOPS (lei orgânica da previdência social), que unificou 

toda as IAP’S e ficando regulamentado somente em uma única lei sendo a Lei n° 

3.807, de 26 de agosto de 1960, criou a Lei Orgânica de Previdência Social – LOPS, 

que unificou a legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e Pensões. 

 

Umas das maiores mudanças na Constituição Federal de 1967 relacionada a 

previdência social foi a que instituiu o seguro desemprego, a Lei n° 5.316, de 14 de 

setembro de 1967, integrou o seguro de acidentes do trabalho na Previdência 

Social, além de unificar o Ministério do trabalho, indústria e comércio em Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social. 

 

Nesta constituição houve algumas mudanças nas regras sobre a Previdência 

Social,  no art. 158 da CF/1967; 

“Art. 158 – A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes 
direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem a melhoria de 
sua condição social:  
II–salário-família aos seus dependentes;  
XVI – previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e 
morte, seguro-desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e 
proteção à maternidade, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado;  
XIX – aposentadoria para a mulher, aos 30 (trinta) anos de trabalho, 
com salário integral;  
XX – aposentadoria para o professor após 30 (trinta) anos e, para a 
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em 
funções de magistério, com salário integral.  
Parágrafo único – Nenhuma prestação de serviço de assistência ou 
de benefício compreendidos na previdência social será criada, 
majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio”. 

(BRASIL.1967, s/p) 
 

Na década 70 teve um grande marco que teve com a  finalidade de 

reorganizar a previdência, saindo do INPS e se tornando INSS criando e integrando 

as 7 autarquias que foi destinada a seguridade social, e para que tudo fosse como a 

lei ordenava houve a junção de previdência e a assistência social  criando a lei 6.439 

de 1977 sendo compostas pelos órgãos, 

O SINPAS era composto pelos órgãos: 

a) IAPAS – Instituto de Administração Financeira de Previdência e 
Assistência Social; 

b) INPS – Instituto Nacional de Previdência Social; 



 21 

c) INAMPS – Instituto Nacional de Assistência médica da Previdência 
Social; 

d) DATAPREV – Empresa de processamento de dados da 
Previdência Social; 

e) LBA – Fundação Legião Brasileira de Assistência; 

f) CEME – Central de Medicamentos; 

g) FUNABEM – Fundação Nacional de Assistência e Bem Estar do 
Menor. (BRASIL, 1977, s/p) 

 

E por fim e não mais atual a constituição de 1988 dispõem  pela primeira vez 

a palavra Seguridade Social que no seu artigo194 da CF/88. A seguridade social é 

uma técnica moderna de proteção social, que se busca implementar em prol da 

dignidade da pessoa humana. As suas diversas facetas, quais sejam, a assistência, 

a saúde e a Previdência Social, no sistema de Seguridade Social, deveriam atuar de 

articulada e integradas, mas percebe-se a existência de uma separação no 

respectivo campo de atuação extraída do próprio texto constitucional. (PEREIRA 

JÚNIOR, 2015, s/p) 

Sabe-se que a previdência Social é um direito social, direito este previsto no 

Artigo 6º da Constituição Federal de 1988 onde também prevê vários outros direitos 

como o de educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social e etc,  diante disso cada direito destes tem sua 

forma de organização e justamente no  artigo 201 da CF/1988 vem especificando 

como deve ser organizada a distribuição de beneficio que a Previdência Social 

dispõe, deixando claro que não abriga a população num todo, mas somente aquele 

que contribui e os que esta nos termos da lei. 

Artigo 201: A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, 
e atenderá, nos termos da lei, a:  
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;  
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes, (BRASIL,1988, p.70)  
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Por fim, vale ressaltar que a previdência social sofreu inúmeras mudanças 
que trouxe varias vantagens e desvantagens para os trabalhadores e que após de 
incontáveis mudanças a previdência social ficou  sendo considerado um direito 
fundamental social, de caráter contributivo e de extrema importância para o 
trabalhado para que se sinta seguro diante de um futuro incerto.   

 
 

1.4  Previdência Social no Brasil  

 

A Previdência Social é um direito social que está previsto Constituição 

Federal de 1988, onde encontra os Direitos e Garantias Fundamentais. Neste 

ordenamento se  garante renda não inferior a um salário mínimo ao trabalhador e a 

sua família nas situações de risco, sendo considerado um patrimônio do trabalhador 

e da sua família. Se tornando a previdência ao longo dos anos em um importante 

sistema de proteção social. 

 

No ano de 1991 foram publicadas as duas principais leis que tratavam sobre a 

previdência social, a Lei 8.212 e 8.213.   A previdência social é uma das base da 

seguridade social, e conforme  artigo 1.º da  Lei 8.212/91, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio da Previdência Social: 

 

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e a assistência 
social.  
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes:  
a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
 b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais;  
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços;  
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;  
e) equidade na forma de participação no custeio; 
 f) diversidade da base de financiamento; 
 g) caráter democrático e descentralização da gestão administrativa 
(BRASIL, 1991, p.1423)   
 

 
Diante da seguridade sabe-se que a previdência é de caráter contributivo, 

destinadas aos segurados e seus dependentes, diferente da saúde que é dever do 

Estado e a assistência social deve também pelo Estado por serviços, programas e 

projetos além de benefícios assistências. Tem por finalidade da Previdência Social  
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promover  ao indivíduo como meios para superar  um determinado risco social com 

tudo a previdência  possui um rol de benefícios previdenciários, descritos no artigo 

18 da Lei 8.213/91:  

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as 
seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos 
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e 
serviços: I - quanto ao segurado: a) aposentadoria por invalidez; b) 
aposentadoria por idade; c) aposentadoria por tempo de contribuição; 
d) aposentadoria especial; e) auxílio-doença; f) salário-família; g) 
salário-maternidade; h) auxílio-acidente; i) (Revogado pela Lei nº. 
8.870, de 1994) II – quanto ao dependente: a) pensão por morte; b) 
auxílio-reclusão; III – quanto ao segurado e dependente: a) pecúlios; 
( Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995) b) serviço social; c) 
reabilitação profissional.  (BRASIL, 1991, p.1441)  

 

Portanto os benefícios da Previdência Social é concedido com a pretensão de 

ser um instrumento de proteção social, ajudando então quando este estiver 

permanentemente ou temporariamente impossibilitado de efetuar suas atividades 

cotidiana. 

 

1.4.1 Sistema de Regimes Previdenciários 

 

A previdência social do Brasil é um  regime que da direito a beneficio, sendo 

este  ligado  a contribuição e a proteção, regido por três tipos de  regimes e cada um 

independente entre si, não tendo a necessidade da intervenção de qualquer outro 

sendo este dividido em três regimes sendo o regime geral de previdência social, 

regime próprio de previdência social e Regime de Previdência Complementar. 

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é o principal regime 

previdenciário em no Ordenamento Jurídico Brasileiro, de forma obrigatória, todos os 

trabalhadores de instituições privada, ou seja, os que possuem relação de emprego 

regida pela CLT, bem assim os empregados rurais, domésticos, trabalhadores 

autônomos, empresários e trabalhadores avulsos.  

Conforme a lei artigo 201 da Constituição Federal/1988; 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: 

        I -  cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 



 24 

        II -  proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

        III -  proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; 

        IV -  salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 

        V -  pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes(BRASIL. 1988, p.70)  

 

No que diz respeito as esferas legais que regulam este regime a  Lei nº 

8.213/91, e a Lei 8212/91 organiza e ajuda a manter de forma organizada este 

regime, e conforme Marisa Ferreira dos Santos, (2016, p. 162)  

O RGPS está regulado pela Lei n. 8212 (Plano de Custeio da 
Seguridade Social – PCSS) e Lei n. 8.213 (Plano de Benefícios da 
Previdência Social – PBPS), ambas de 24.07.1991, regulamentadas 
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.199 (Regulamento da Previdência 
Social – RPS). (SANTOS, 2016, p.162) 

Regime Geral também abrange alguns servidores públicos efetivos, em casos 

que os mesmos não se encontrem amparados por Regime Próprio e que trabalhe 

com atividade  remunerada.  

O regime próprio de previdência social (RPPS) é de natureza pública, 

filiação obrigatória, repartição simples, benefício definido, caráter contributivo e 

solidário, é efetuado a  contribuição do respectivo ente público dos servidores 

ativos e inativos e dos pensionistas que tem cargos efetivos com o União, Estado, 

Distrito Federa ou no Munícipio. 

Conforme o portal do Ministério da Previdência Social  (2018) 

 

O Regime de Previdência dos Servidores Públicos, denominado 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) tem suas políticas 
elaboradas e executadas pelo Ministério da Previdência Social 
(MPS). Neste Regime, é compulsório para o servidor público do ente 
federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os 
empregados das empresas públicas, os agentes políticos, servidores 
temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados 
obrigatórios ao Regime Geral. 
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O Regime Complementar Privado se instituiu com a Lei n. 6.435, datada de 

15 de julho de 1977 regulada por meio do Decreto n. 81.240, datado de 20 de 

janeiro de 1978 que se classifica por dois grupos as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar - EFPC, e as Entidades Abertas de Previdência Privada. 

Vale ressaltar que que as entidades de previdência complementar oferecem 

benefícios muito semelhantes ou complementares àqueles oferecidos pela 

previdência oficial. 

O Ministério da Previdência Social define a previdência complementar (2018) 

 

O Regime de Previdência Complementar (RPC) tem suas políticas 
elaboradas pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e executadas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc). Este Regime é facultativo, organizado de forma autônoma 
ao RGPS. No Brasil o RPC é organizado em dois segmentos: o 
segmento operado pelas entidades abertas – com acesso individual, 
e o segmento operado pelas Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPCs, também conhecidas como fundos de 
pensão, que operam Planos de Benefícios destinados aos 
empregados de empresa ou grupo destas, denominadas 
patrocinadoras, bem como aos associados ou membros de 
associações, entidades de caráter profissional. 

 

Regime de Previdência Complementar (RPC) se regula no artigo 202 da 
CF/1988 que dispõe:  

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar 
e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar. (BRASIL. 1988, p.71) 

 

Diante das diferenças de cada regime salienta-se que o sistema passou a ser 

contributivo, porem  haverá um  período muito difícil, que deverá ser bancado pela 

sociedade, devido os benefícios concedidos sem o correspondente custeio. O 

sistema previdenciário brasileiro, sem dúvida alguma, necessita de modificações, em 

todos os regimes básicos, considerando a união dos regimes acabaria com a 

irresponsabilidade previdenciária  de alguns Entes e, poderia manter regras 

diferenciadas de acordo com as especificidades de alguns cargos públicos. 
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CAP II – REGRAS GERAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

O objetivo deste capitulo é conceituar o regime geral da previdência e exaltar 

seus principais aspectos, citando fundamentações legais, bem como quem são os 

segurados, os dependentes e tipos de aposentadoria. Diante disso se buscará 

investigar,  sobre o direito adquirido e seus reflexos perante a reformas no Regime 

Geral de Previdências Social com relação a aposentadoria. 

 

2.1 CONCEITO DO  REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

O RGPS é destinados e aplicável a todos os trabalhadores que exerce uma 

atividade remunerativa e que não esteja no Regime Próprio da Previdência,  sendo 

que é de caráter contributivo  e filiação obrigatória. 

Conforme previsto o artigo 201 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art 201. A previdência Social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá 

nos termos da lei. (BRASIL, 1988, p.70) 
 

Há de se falar em caráter contributivo, pelo fato que todo trabalhador 

contribui para a manutenção e o financiamento  da Previdência Social, instituindo um 

plano de custeio que esta inserido  na lei 8.212/94 e a lei 8.213/94 que fala sobre os 

planos de benefícios da previdência social.   

Segundo Martins (2014 apud Martinez, 1992, p,99) diz que: 

 

a previdência social é conceituada quanto a sua finalidade: Pode-se  
conceituar como técnica de proteção social que visa propiciar os 
meios indispensáveis á subsistência da pessoa humana – quando 
esta não poder obtê-los ou não é socialmente desejável que os aufira 
pessoalmente através do trabalho, por motivo de maternidade, 
nascimento, incapacidade, invalidez, desemprego, prisão, idade 
avançada, tempo de serviço ou morte – mediante contribuição 
compulsória distinta, proveniente da sociedade e de cada um dos 
participantes. 
    

 Portanto o regime geral consiste em proteger e assegurar o trabalhador e 
seus dependentes com base nos benéficos e serviços prestados mediante 
contribuição por parte do segurado, havendo um relação de jurídica previdenciária.  
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2.1.1 Custeio Tripartite 

 

O custeio tripartite esta estabelecido no artigo 195 da Constituição Federal 

que define sobre o financiamento da seguridade social, entretanto dentro deste 

financiamento esta incluso o financiamento previdenciário: 

 

Art 195. A seguridade social será financiada por toda sociedade, de 
forma direita 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 titulo, á pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vinculo empregatício; 
b) a receita ou o faturamento 
c) o lucro 
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentados e pensão concedidas 
pelo regime geral da previdência social de que trata o artigo 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, p.68)  
 

  2.1.2 Quadripartite 

 

Um dos princípios da seguridade é a gestão quadripartite que é realizada 

através de uma descentralização administrativa, copiando assim esse principio a 

previdência organizou-se entre empregadores, trabalhadores, aposentados e o 

governo, conforme descrito no artigo 4º do Regulamento da Previdência Social; 

 

Art 2º A previdência social rege-se pelos seguintes princípios e  
objetivos; 
VIII – caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos 
colegiados. (BRASIL, 1991, p.1438)  

 

Mediante o artigo a houve apenas uma única mudança na gestão  de tripartite 

e o quadripartite que foi a colocação dos aposentados dos regime geral na gestão 

do regime de financiamento. 

 

2.2 Espécies de Aposentadorias 
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Há aposentadoria é um dos benefícios que a Previdência Social concede ao 

trabalhador que exerceu uma atividade laboral e contribuiu durante muito tempo de 

mês a mês e que se enquadra nos requisitos exigidos,  ou ate mesmo para  aquele 

trabalhador que por força maior não pode mais trabalhar devido a condições de 

saúde.  “a aposentadoria é a contraprestação pecuniária que o segurado tem direito 

a receber mensalmente quando cumpri os requisitos que a lei determina”. 

(FARGETTI; GOUVEIA, 2016, p. 66)  

 

A aposentadoria visa cuidar e manter os os segurados e seus familiares nos 

casos de incapacidade laboral, idade avançada e o tempo trabalhado conforme o 

inciso I do artigo 201 da Constituição Faderal; 

 

Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilibrio financeiro e atuarial, e atenderá 
nos termos da lei, a: 
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada. (BRASIL, 1988, p. 70)  
 

Há 4 tipos de aposentadoria e será estudo um a um, citando informações 

sobre o conceito, fundamentos legais, carências e formas de concessão, se divide 

em aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, 

aposentadoria especial e a aposentadoria por idade. 

 

2.2.1 Aposentadoria por Invalidez  

 

A aposentadoria por invalidez é voltada para o segurado que se encontra 

impossibilitado de exercer qualquer  atividade laborativa remunerada,  de forma que 

não consiga prover seu proprio  sustento  e de seus dependentes, recebendo assim 

beneficio até que se encontre possibilitado de laborar. 

 

Há respeito da conceituação da aposentadoria por invalidez foi mencionado; 

 

A aposentaoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou 
nçao em gozo de auxílio- doença, for considerado incapaz para o 
trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de ativida 



 29 

que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto 
permancer nessa condição (MARTINS, 2014, p.346) 

 

O beneficio tem fundamentação legal nos artigos 42 a 47 da lei 8.213/91, 
dispõe o art 42  

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 
a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em 
gozo de auxílio- doença, for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
sibsistência, e ser-lhe –á paga enquanto permanecer nesta consição. 
(BRASIL, 1991, p. 1444) 

 

Portanto esse beneficio é voltado para garantir o trabalhador que é incapaz de 

desensolver atividade laboral, sendo este avaliado mediante pericias medicas 

realizada pela a previdência social, e enquadrando-se em criterios como a carência 

que é de 12 meses de contribuição, e a avaliação a cada 2 anos para verificar se 

sua incapacidade ainda continua, mas caso não comparecendo a pericia o beneficio 

sera suspenso conforme o artigo 26 da lei 8.213/91. 

 

2.2.2 Aposentadoria por Idade  

 

A aposentadoria por idade é  voltada para o trabalhador que já atingiu a idade 

de 65 anos homem e 60 anos mulher que exerceram uma atividade remunerativa e 

contribuiu para a Previdência social como dispôe o artigo 201, § 7º, II da constituição 

Federal;  

 

Art 201 CF 
§7º È assegurada aposentadoria por idade no regime geral de 
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 
condições: 
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de 
idade, se for mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerça, suas 
atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o 

produtor rural, o gaimpeiro e o pescador artesanal. (BRASIL, 1988, 
p.70) 
 
 

Diante deste artigo citado a explicação para tal redução seria que o trabalho 

rural é mais duro, tendo que exercer uma força e um gasto fisico maior estando 

exposto a sol e chuva  e assim desgastanto sua saúde mais rapido do que o 
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trabalho daquele que exerce em um ambiente fechado sem estar propicio ao ceu 

aberto. 

Para a concessão deste beneficio há alguns requisitos além da idade que 

deve ser seguido, pois somente a idade não o beneficia deve ter a cumulação da 

idade e  tempo minino de contribuição que é de 180 meses a partir de 2011 

conforme a tabela artigo 142 da Lei 8.213/91. 

 

1.0  Tabela de Contribuição Lei nº 9.032/95 

 
                                                          (BRASIL, 1991, p.1451)          

 

Estes requisitos servem para a aposentadoria por idade urbana, rural e a 

especial,  e que diante do enquadramento dos requisitos para a concessão do 

beneficio este só  cessará com a morte do segurado. 

 

 2.2.3 Aposentadoria Por Tempo de Contribuição 

 

Esta especie de aposentadoria permite que o contribuinte se aposente mais 

cedo, mesmo tendo capacidade de laborar, assim recebendo valores em carater 

definitivo tento este cumprido os requisito que é necessario para a concessão do 

beneficio,  assegurada no §7º do artigo201 da CF. 

Art. 201 é garantida aposentadoria no regime geral de 
previdência social nos termos da lei obedecidas as seguintes 
condições; 
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§7º I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta 
anos de contribuição, se mulher (BRASIL, 1988, p. 70) 

 

A aposentadoria  por tempo de contribuição diferentemente da por idade não 

necessita do requisito idade mas é obrigatorio o requisito tempo de contribuição, 

tendo o mesmo tempo de carência que é de 180 meses, ficando conehcida como a 

aposentadoria por tempo na Emenda Cosntitucional 20/98. 

 
 Esta aposentadoria era conhecida como aposentadoria ordinaria na 
Lei de Eloy após a Emenda Constitucional nº20/98 este benefico 
ficou conhecido como aposentadoria por tempo de serviço conforme. 
(MARTINS, 2014, p. 352) 

 

Junto a esta especie de aposentadoria, ela se subdivide em três modalidade 

bem conhecida como a aposentadoria proporcional, especifica e integral. 

 

2.2.4 Aposentadoria Proporcional 

 

Esta especie de aposentadroia sofreu inumeras mudanças e uma delas foi a 

regra de transcição que ocorreu na Emenda cosntituicinal 20/98  que não esta 

incorporado na Cosntituição federal, entretanto no seu artigo 9º da EC/20 estão 

estabelecidos os requisitos que é utilizado nos dias atuais para a concessão do 

beneficio. Para SANTOS( 2016, p.188) 

 

O art. 9º da EC n. 20 estabelece requisitos cumulativos para a 
aposentadroria por tempo de contribuição para os sgurados 
filiados ao RGPS até a data de sua publicação: tempo de 
contribuição de 35 anos, para os homens, e 30 anos, para as 
mulheres; idade minima de 53 anos para homens e 48 anos 
para mulheres; e um periodo adicional de contribuição que foi 
denominado “pedágio. 

 

Quando se fala em proporcional já é sabido que ira ganhar o referido 

proporcional ao devido tempo de contribuição juntamente com a idade, não 

adquirindo um valor integral total.    

 

    2.2.5 Aposentadoria Especifica  
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Esta aposentadoria é aquela que possui um tempo diferente das outras 

demais espécies, incluindo os professores como o exemplo pois poderá se 

aposentar com 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se 

mulher, previsto no §8º do artigo 201 da CF.  

Art. 201 §8º CF 

Os requisitos a que se o inciso I do parágrafo anterior serão 
reduzidos em cinco anos, para professores que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio. (BRASIL, 1988, p.70)  

 
No entanto no artigo citado não se fala em professores de nivel superior, o 

que teve que ser regulamentado pelo art.3º da Emenda 20/98  “ O professor que já 

tenha 30 anos de serviço homem ou 25 anos de serviço mulher, mesmo no ensino 

superios, poderá requerer a aposentadoria integral a qualquer momento. (MARTINS,  

2014, p.354) 

 

2.2.6 Aposentadoria Especial 

 

Este beneficio é direcionado ao trabalhador que exerce uma  atividade que 

expõe sua saúde ou sua integridade fisica a  agentes quimicos, fisicos e biologicos 

com a exposição continua ou não, com niveis elevado que é previsto em lei 

especifica. 

 

A respeito disso a Constituição Federal no seus artigo 201 §1º cita que: 

 

É vedada a adoção de requisitos e crtitérios diferenciados para 
concessão de aposentadoria aos beneficiarios do regime geral 
de previdência social, ressalvados os casos de atividades 
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, definidos em lei complementar 
(BRASIL, 1988, p.70)    

 

Para Sergio Pinto Martins esta especie de aposentadoria se conceitua-se em  

 

Aposentadoria especial é o beneficio previdenciario decorrente 
do trabalho realizado em condições prejudiais à saúde ou à 
integridade fisica do segurado, de acordo com a previsão dalei. 
Trata-se de um beneficio de natureza extraordinaria, tendo por 
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objetivo compensar o trabalho do segurado que presta serviços 
em condições adversas à sua saúde ou que desempenha 
atividade com riscos superiores aos normais. (MARTINS, 
2014,p.374) 

 
Diante do trecho citado acima esta especie de aposentadroia se torna 

especial pelo fato de expor a vida do trabalhador a algum risco, ou a algum agente 

quimico, fisico ou biologico,  segundo de Sergio Pinto Martins  

 

Agentes nocivos são os que possam trazer ou ocasionar danos à 
saúde ou à integridade fisica do tranalhador nos ambientes de 
trabalho, em razãode sua natureza, concentração, intensidade e 
exposição aos agentes fisìcos (ruídos, vibrações, calor, pressões 
anormais, radiações, ionização, eletricidade, eletrognetismo, 
umidade, temperatura etc.Quimicos (poeiras, gases, valores, 
neblimas, fumos, névoas, óleo contendo hidrocarbonetosetc. 
Biológicos (micro-organismo, como bactérias,fungos, parasitas, 
bacilos, vírus, vermes etc. (MARTINS, 2014 p.374) 

 

Quanto mais exposto a esses agentes menos será o tempo trabalhado e o 

periodo de carência exigido  para a concessão do beneficio conforme artigo 57 do 

PBPS“ A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 

nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20,ou 25 anos conforme 

dispuser a mei” 

 

Elucida-se ainda que  a idade do seguradonão é de importancia,  logo no qual 

não é observado e nem contado a idade, mais sim o risco a saúde e o periodo 

correspondente ao trabalho permanente prestado em exercicio sujeitos as condiçoes 

citadas nos paragrafos anteriores. 

 

2.3 DOS SEGURADOS  

 

Os beneficios previdenciarios são direicionados para os segurados e seus 

dependente, sendo segurado o beneficiario direto que se filia junto a previdência 

social tendo uma relação juridica. 

A respeito do conceito Marisa Ferreira dos Santos (2016, p.97) 

Segurados são sempre pessoas fisicas, isto é, que contribuem para o 
regime previdenciário e, por isso, terão direito a prestações , 
beneficios ou serviços de natureza previdenciária. São sujeitos ativos 
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de relação jurídica previdenciária, quando o objeto for benefício ou 
serviço de natureza previdenciária.  

 
No Regime Geral da Previdência social a pessoa se filia, e esta pode ser 

classificada como dois tipo de filiação sendo de segurado obrigatório e o de 

segurado facultativo, dependo se a pessoas esta ou não exercendo alguma 

atividade laboral. 

 

2.3.1 Segurados obrigatórios 

 

O segurado obrigatorio é aquele que trabalha remuneradamente  e a partir 

desse momento que exerce atividade lucrativa licita ele é inscrito e vinculados ao 

sistema da previdencia social, sendo impossibilitado de excluir vonlutariamente seu 

cadastro, e subdivide em empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, 

segurado especial e contribuinte individual conforme artigo 12 da Lei 8.212 e 11 da 

Lei 8.213. 

 

2.3.1.1 Empregado é aquele que exerce um serviço remunerativo sob 

subordinação de terceiro conforme disposto o artigo 12 da Lei 8.212; 

 

Art. 12 São segurados obrigatórios da Previdência Social as 
seguintes pessoas fisicas : 
I- Como empregado 
a) Empregodo é aquele que presta serviço de natureza urbana ou 
rural à empresa ou equiparada a esta, em carater não eventual, sob 
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado. E seguintes; (BRASIL, 1991, p.1424) 

 

2.3.1.2 Empregado Doméstico é aquele que exerce uma tarefa no âmbito 

residencia, familiar com habitualidade, remuneração e subordinação, além de  ser 

inscrito nesta categoria, conforme o inciso II do artigo 11 da Lei nº8.213/91 que 

conceitua o empregado domestico 

 

Art 11  São segurados obrigatórios da previdência social as 
seguintes pessoas fisícas; 
 
II- como empregados doméstico: aquele que presta serviço de 
natureza continua a pessoa ou familia, no âmbito residencial desta, 
em atividades sem fins lucrativos (BRASIL, 1991, p.1439)  
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Salienta-se que os direito do empregados domésticos é recente, a muito 

tempo este trabalhador sofreu abusos por não ter uma lei especifica que 

disciplinasse como seria seus direitos, entretanto em 2015 a lei complementar nº150 

veio regularizar este direito. 

 
Lei Complementar 150/2015 
O trabalhador doméstico é segurado obrigatória da Previdência 
Social e o define sendo o que presta serviço de forma contínua, 
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à 
pessoa ou à familia, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias 
por semana. 

 

Contudo pode-se dizer que a babá, lavadeiram vigia, cozinheiro e os 

motoristas particulares são empregados domésticos que exerce uma atividade 

remunerada sem fim lucrativo. 

 

2.3.1.3 Trabalhador Avulso aquele que sindicalizado ou não, presta serviço de 

natureza urbana ou rural a duversas empresas, sem vinculoem pregatício, com 

intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do orgão gestor de mão de 

obra – OGMO, nos termos da Lei nº 8.630/1993. 

 

Art. 12 inciso VI da Lei 8.212/91 como trabalhador avulso: quem 
presta, a diversas empresas, sem vinculo empregaticio, serviços de 
natureza urbana e rural definidos no regulamento. (BRASIL, 1991, 
p.1425) 
 

2.3.1.4 Segurado Especial tem como caracteristica a atividade individual ou 

em regime familiar, não podendo o mesmo ter empregados, visando apenas o 

trabalho realizado pelo grupo familiar.  

 

é o produtor, o meeiro, o arrendatário rurais, o pescador artesanal, e 
seus assemelhantes, que exerçam sua atividades, indivualmente ou 
em regime de economia famíliar, com ou sem auxilio dventualde 
terceiros, bem como seus respctivos cônjuges ou companheiros e 
filhos maiores de dezesseis anos de idade ou a eles equiparados, 
desde que trabalhem comprovadamente com o grupo respectivos, 

conforme o artigo 195 §8º da CF. (BRASIL, 1988, p.69)  
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2.3.1.5 Contribuinte individual é todo aquele que exerce alguma atividade por 

sua conta, sendo que estes produz sua propria renda não sendo subordinado tendo 

o nome de autônomos , eventual, equiparados a autônomo e empresário. 

 

Diante disso no inciso V do artigo 12 da Lei 8.212/91 expressa que; 

 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 
seguintes pessoas físicas: 
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
1999). 
a ) a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade 
agropecuária, pesqueira ou de extração mineral - garimpeiro - em 
caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de 
prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, 
ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 8.398, 
de 1992) 
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, 
diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92); 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, 
diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 
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 §§ 10 e 11 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 e com auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92); 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
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 e com auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97); 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de 
extração mineral - garimpo, em caráter permanente ou temporário, 
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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 1999). 
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 
consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando 
por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência 
Social em razão de outra atividade, ou a outro sistema 
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; 
(Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92) 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, quando 
mantidos pela entidade a que pertencem, salvo se filiados 
obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade ou 
a outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição 
de inativos; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 
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 2002). 
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio 
de previdência social; (Redação dada pela Lei n° 8.540, de 22.12.92) 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 
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 sistema de 
previdência social do país do domicílio; (Alínea acrescentada pela Lei 
n° 8.540, de 22.12.92) 
(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 15, de 
2017) 
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 1999). 
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 1999). 
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 1999). 
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 1999). 
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Desta forma, considera-se o segurado obrigatório todo pessoa que 
trabalha para si mesmo, não possuindo chefes, fazendo seu proprio salario, 
horarios e modo de trabalho. 

 
2.3.2 Segurado Facultativo é aquela pessoa que não é obrigada a se 

inscrever junto a Previdência Social, que exerce ou não uma atividade laboral 

remunerativa e  deve este ser maior de 14 anos idade; 

Art. 14 da Lei 8.212/91  
È segurado facultativo o maior de quatorze anos de idade que 
se filiar ao Regime Geral da Previdência Social, mediante 
contribuição, na forma do artigo 21, desde que não incluido nas 
disposições do artigo 12.(BRASIL, 1991. p.1426) 

 

Para o segurado se inscrever deve este ir ate um Previdência Social e 

realizar sua inscrição, para Sergio Pinto Martins, 2014 os segurados que podem se 

filiar  são 

Pode filiar-se facultativamente, entre outros: 
a. a dona de casa 
b. o síndico de condomínio, quando não remunerado; 
c. o estudante; 
d. o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviços no 
exterior 
e. auqle que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência 
Social, como o desempregado 
f. o membro do conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei 8.069, 
de 13-70, quando não esteja vinculado a qualquer regime 
previdência social. O conselho tutelar é o orgão permanente e 
autônomo, não jursdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumrimentodos direitos da criança e do adolescente. Em cada 
Município haverá, no mínimo, um Conselho tutelar composto de 
cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
três anos, permitida uma recondução. 
g. o bolsista e estagiário que prestam serviços a empresa de acordo 
com a lei nº11.788/08 
h. o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de 
especialçização, pós- graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil 
ou no exterior 
i. o predisiário que não exerça atividade remunerada enm esteja 
vinculado a qualquer regime da previdência 
j. o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a 
regime previdenciário com país que o Brasil mantenha acordo. 
(Martins, 2014, p.)  

 

Portanto o facultativo pode ser qualquer um deste citados acima, alem do 

que pode este deixar de recolher as contribuições e depois retornar quando quiser, 

apenas atualizando seu cadastro e pagando novamente, observa-se que não 

necessita pagar os passados em atraso. 
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3. DO DIREITO ADQUIRIDO E SEUS REFLEXOS NA REFORMA 

PREVIDENCIÁRIO CASO APOSENTADORIA 

 

3.1 DO DIREITO ADQUIRIDO 

 

O direito adquirido é de suma importância dentro do direito porque se refere a 

uma garantia e principalmente por estar englobado dentro dos direitos e garantias da 

constituição federal de 1988 estando coberto pela clausula petrea. Para Martins 

(2014, p.53) o direito adquirido vem do “direito chinês e hindu, a regra era a 

retroatividade da lei, ainda que viesse a prejudicar a pessoa. Era a expressão da 

vontade do monarca, que não tinha limites no tempo”.  

 

No Brasil inicialmente na constituição de 1934 no seu artigo 13 estava 

exposto que a lei não prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada, ate os dias de hoje na constituição federal de 1988 no seu inciso XXXVI do 

artigo 5º  diz “que a lei não prejudicará o direito adquirído, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”; (Constituição Federal 1988) 

 

Diante da necessidade de segurança  juridica o direito adquirido, veio 

proteger e auxiliar aqueles que já tem este direito, sendo ele resgardado, 

impossibilitando de ser injustamente prejudicado. 

 

3.1.1 Conceito 

 

Podemos dizer  que o direito adquirido é o direito que já encontra 

consolidado, que a pessoa já possui e assim não deve ser prejudicada caso tenha 

alguma mudança em regra, devendo este direito ser solicitado a qualquer tempo, 

dependendo da vontade da pessoa.  

 

O conceito legal deste direito está contido no Decreto Lei 4.657/42 art.6º §2º: 

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisajulgada. 
§2º Consideram-se adquiridos assim os dieitos que o titular, ou 
alguem por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do 
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exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré- 
estabelecida.(BRASIL, 1942, p.135) 
 

Para maior entendimento muito doutrinadores apresentou inumeros conceit 

os do que é o direito aquirido  pois apenas o conceito legal não foi suficiente, e um 

dos conceitos mais citados no direito é que “ direito adquirido é o que faz parte do 

patrimônio jurídico da pessoa que implementou todas as condições para esse fim, 

podendo exercê-lo a qualquer momento” mais o mesmo doutrinador tambem 

especifica que “ o direito adquirido integra o patrimônio e não o econômico da 

pesoa” Martins (2014, p.54). 

A Constituição Federal  de 1988 vem referindo sobre o direito adquirido em 

seu artigo 5º, inciso XXXVI, “ a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato perfeito e 

a coisa julgada”, entretanto se discuti um maior entendimento, pois não é claro este 

direito neste artigo necessitando recorrer a jurisprudencia e doutrinadores o 

entendimento amplo. 

Observa-se que o direito aquirido  no Decreto lei 4.657/42 artigo 6º §2º  

estabelece  uma divisão didática sobre o direito adquirido: 

1) os direitos que seu titular, ou alguém por ele possa 
exercer; 

2) aqueles cujo começo de exercício tenha termo prefixo 
3) outros que tenham condição prestabelicida para o 

exercício, inalterável ao arbitriode outrm. A condição 
preestabelecida não pode ser modificada pela vontade de outra 
pessoa, devendo ser respeitada. (BRASIL, 1942, p.135) 

  
No demais o direito adquirido não se diferencia no direito previdênciario pois 

todo que se submete a um regime previdenciário pode requerer o direito aquirido em 

caso de alteração legislativa estando este já conquistado. 

Pode-se deduzir, perante vários conceitos apresentados, que o Direito 

Adquirido é o direito que  pessoa já possui, desde que possua todos os requisitos 

necessários para solicitar seu direito, ainda que a lei nova extingua o  direito, esta 

pessoa não será prejudicado, pois já está  incorporado ao seu patrimônio, podendo 

este gozar quando for de sua vontade. 

 

3.1.2  O Direito Adquirido no Âmbito do Direito Previdenciário 
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O Direito Adquirido no âmbito do Direito Previdenciário é  inquestionável. 

Perpassa inicialmente, como regra  e garantia fundamental, do art. 5º, inciso. XXXVI, 

da CRFB/88, que possui como visto anteriormente que “a lei não prejudicará o 

Direito Adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

 
Martinez relata que "o exame histórico da legislação previdenciária 
revela ter sido razoavelmente respeitado com relação ao Direito 
Adquirido, ou seja, em inúmeras oportunidades o legislador ordinário 
o consagrou, cumprindo a Carta Magna e a Lei de Introdução ao 
Código Civil”.( MARTINEZ, 2011, p. 259) 

 
O direito adquirido no direito previdenciário, está aplicado na sumula pelo 

STF. De acordo com Súmula 359, após ser  reunido todos os requisito para a 

aposentadoria, e esta não tenha sido requerida, o direito estará garantido, pois esse 

poderá ser  requerido a qualquer tempo sendo supridosa qualquer tempo. 

 

Aposentadoria: proventos: direito adquirido aos proventos   conforme 
a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda 
quando só requerida após a lei menos favorável.(STF, 2004)) 
 

 

Entretanto o direito adquirido se aplica na previdência com o proposito de 

proteger o contribuinte de alguma mudança, apenas diante de pagamento o 

contribuinte terá o direito e assim poodendo requerer o beneficio tendo visto que 

serão recebidos na maioria das vezes um valor menor do que os pagementos 

efetuados durante a vida. 

 

O direito adquirido tem uma grande relevância no direito previdênciario, 

atenciosamente no que diz sobre as aposentadorias, no ambito  jurídico está  

evidente  o reconhecimento do direito adquirido no direito previdenciário, tendo como 

um exemplo é a Emenda Constitucional nº 20 que garante  o direito adquirido; 

  
Art. 3º é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a 
qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime 
geral da previdência social, bem como aos seus dependentes que, 
até 16/12/98, tenham cumprido os requisitos para obtenção destes 
benefícios, com  base na legislação vigente. (BRASIL, 1998, p.97)   

. 

A Emenda constitucional citada acima é de grande importancia pois atraves 

dela houve modificações nas aposentadorias conforme exposto o § 2º do artigo 3º 
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da EC 20/98 demonstra umas das inumeras regras outra  de direito adquirido: “Os 

proventos da aposentadoria a serem concedidos aos servidores públicos, em termos 

integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de 16/12/98, 

bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a 

legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela 

estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação 

vigente”. 

Diante destas linhas, destaca-se , com celeridade o Direito Adquirido no 
âmbito do Direito Previdenciário, dendo inumeros respaldos no ordenameno jurídico, 
e nas doutrinas. 

 
3.2 O Direito Adquirido em Função da Aposentadoria 

 
A Emenda Constitucional 20/98 em seu grandioso papel junto ao direito 

previdenciário ficou marcada pelo surgimento da aposentadoria por tempo de 

contribuição que substituiu a aposentadoria por tempo de serviço, assegurando os 

que já filiado estão. 

Tal fundamento no artigo 201, §7º e 8º, I da Constituição Federal de 1988, diz 

que: 

Art. 201. Observados critérios que preservem o equilibrio financeiro e 
atuarial, e atenderá nos termos da lei. 
§7º -  É  assegurada aposentadoria no regime gera de previdência 
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I – 
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher; 
§8º -  Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior 
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 funcamental e médio. (BRASIL, 
1988, p.70) 
 

De acordo com Tavares, o tempo de contribuição é: 

 

Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a 
data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento 
de atividade abrangida pela previdência social, descontandos os 
períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato 
de trabalho , de interrupção de exercício e de desligamento da 
atividade. (TAVARES, 2014, p. 156) 

 

Já no entendimento Martins (2014, p. 356) a contribuição é contada de forma 

diferente sendo esta “O periodo de carêncai foi elevado de 60 contribuições, como 
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era prescrito na lei anterior, para 180 contribuições mensais, visando de certa forma, 

tentar desistimular a aposentadoria precoce por tempo de contribuição”. 

No benefício da aposentadoria por tempo de contribuição exige um período 

de contribuição de 180 mesês para os segurados que se inscreveram no RGPS 

estando estes previsto no artigo 142 da lei 8.213/91, sendo que a aposentadoria 

proporcional não mais existe, o valor requerido no benefício sera: 

 

O segurado filiado em 13/12/1998 terá direito à aposentadoria 
com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando: 
I – contar 53 anos ou mais de idade, se homem, e 48 anos ou 
mais de idade, se mulher, e 
II – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a- 30, em homem, 25 anos se mulher, e 
b- um período adicional de contribuição equivalente a, no 
mínomo, 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, 
faltava para atingir o limite canstante da alínea anteior. 
(TAVARES, 2014, p.164) 
 

Entretanto no caso do direito adquirido na aposentadoria proporcional, o 

tempo posterior trabalhado de 12/12/1998, servirá para a contagem se obedecida a 

idade mínima exigida. 

 

3.3 Fator Previdenciário no Calculo da Renda Mensal da Aposentadoria 

 

 A Emenda Constitucional nº 20/98 iniciou inumeras mdanças e a base de 

cálculo das prestações pecuniárias é uma delas, alterando as disposições da Lei de 

Benefícios, nº 8.213/91, tendo como finalidade a ligação entre contribuição e 

benefício, possibilitando o equilíbrio financeiro e atuarial, como prevê o artigo 201 da 

Constituição Federal. E Diante dessa necessidade, foi introduzido o fator 

previdenciário na legislação brasileira, através da lei nº 9.876/99. 

  

O fator previdenciário é a base de cálculo dos benefícios previdenciários de 

aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Este cálculo 

será aplicado somente no RGPS. Sendo criado com o objetivo de igualar a 

contribuição efetuada durante a vida com o valor do benefício recebido após 

aposentar-se e baseia-se em quatro elementos 

A fórmula do fator previdenciário é:  
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f = fator previdenciário  
Tc = tempo de contribuição do trabalhador  
a = alíquota de contribuição (31% ou 0,31)  
Es = expectativa de sobrevida do trabalhador na data da 
aposentadoria  
Id = idade do trabalhador na data da aposentadoria  

São três variáveis: idade, tempo de contribuição. (MARTINS, 
2014, p.328) 

 
A alíquota portanto fizará em 31% ou 0,31, correspondente a 20% da 

empresa e 11% do segurado. Desse modo, ficou o 0,31  pois, na verdade, as 

contribuição  variam bastante e os 11% não refletem a taxa média dos segurados. 

Portanto o fator previdenciário, conforme a tabela leva em conta o tempo de 

contribuição, a idade na data da aposentadoria e o prazo médio durante o qual o 

benefício deverá receber, pois verificando o tempo de vida do segurado. 

 

Diante disso no § 9º do artigo  29 da Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Lei nº 

9.876/99, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo da contribuição 

do segurado serão adicionados:  

 

a. cinco anos, quando se tratar de mulher;  
b. cinco anos, quando se tratar de professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio;  
c. dez anos, quando se tratar de professora que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (BRASIL, 
1991, p. 1443)  

 

O direito adquirido do segurado da previdência social é que  anterior  à 

vigência da referida lei já completar os requisitos para sua aposentadoria, poderá 

caso queira  usar ou não o fator previdenciário,  desejando pela qual achar 

favoravel. Cita-se o artigo 6º da Lei nº 9.876/99: “É garantido ao segurado que até o 

dia anterior à data de publicação desta Lei tenha cumprido os requisitos para a 
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concessão de benefício o cálculo segundo as regras ate então vigentes”. (BRASIL, 

1999, s/p)  
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

A presente  monográfia teve como finalidade analisar o Direito Adquirido e 

sua aplicabilidade na Previdência Social, entre legislações e doutrinas que tratam 

sobre as especies de Aposentadoria, as reformas previdenciárias. Inicialmente o 

interesse era de investigar em qual momento o segurado adquire direitos em relação 

à previdência e como se desenvolveram estes direitos no direito. 

Primeiramente o objetivo era conceituar o Direito Adquirido. Portanto 

pode-se demonstrar que o instituto do Direito Adquirido foi,  objeto central do 

estudos. Até os dias atuais seus conceito ainda não é bem definido, entretanto os 

doutrinadores não deixam de sempre lembrar e estudar o assunto para que 

cheguem um dia no conceito certo e preciso. 

Diante disso, Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, bem como no 

interior do direito constitucional de 1988, expõe seu conceito sendo como o mais 

completo. 

A Carta Magna vigente demonstra que a lei nunca prejudicará o Direito 

Adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Contudo, então,  é possível que 

as leis retroagem, desde que não prejudique os direitos existente. Desse modo ficou 

comprovada que a retroatividade das leis só pode atingir o Direito Adquirido quando 

este não for favoravel ao segurado. 

A respeito às normas previdenciárias não podem ser aplicadas 

retroativamente em prejuízo para o segurado, devendo aplicar a retroativa da lei, o 

que é vedado pelo art. 5o, Inc. XXXVI, da CRFB/88. 

A Previdência Social é considerada como uma garantia instituída com o 

objetivo de substituir a renda do trabalhador contribuinte quando este perde a 

capacidade para o trabalho,  decorrênte da idade, por doença, acidente, morte, 

invalidez, reclusão, desemprego, pela maternidade ou reclusão. Assim, as pessoas 

contribuem para o sistema da Previdência Social, visando uma segurança financeira 

para si e para seus dependentes. 

Desta forma nota-se que cada dia que passa se torna mais difícil de se 

aposentar. Com regras, periodos de carência, concessões mais rigida e o grande 

aumentando  da expectativa na vida dos idoso. 

As regras de transição existentes, não se permite a violação a direitos e 

garantias fundamentais, tendo nesse sentido, as regras de transição proporcionam a 
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contagem do tempo de serviço ou de contribuição prestado antes da alteração do 

regime de forma diferenciada, de acordo com a situação  do segurado. 

Enfim, conclui-se que os objetivos iniciais tenham sido alcançados, os 

quais o principal era verificar as  controvérsias existentes na doutrina quanto à 

conceituação de Direito Adquirido e seus reflexos no Direito Previdenciário, junto as 

especies de aposentadoria vigentes após as reformas previdenciárias ocorridas 

através da Emenda Constitucional, n. 20/98. 

Contudo a presente pesquisa, espera-se ter auxiliado sobre o Direito 

Adquirido e algumas perguntas que o cercam. Como estudado anteriormente todos 

os problemas que surgiu da irretroatividade da lei ligada ao Direito Adquirido. 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Razões para a Reforma 
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Evolução populacional 
 

Hoje o Brasil é mais jovem que EUA e Europa; 
 

Mas projeções indicam que o país ficará mais envelhecido que os EUA e se 
aproximará da Europa no futuro. 

 
Fragilidade financeira 

 
Déficit do RGPS foi de R$ 86 bilhões em 2015; 

 
Estima-se que esse valor suba para R$ 152 bilhões em 2016 e R$ 181 
bilhões em 2017 

 
 

Premissas para a Reforma Proposta 

 

Garantir a sustentabilidade presente e futura da Previdência Social, preparando-a 
para a transição demográfica da população brasileira; 

 
Respeitar os direitos adquiridos (reforma não afeta beneficiários e também não 
atinge aqueles que já possuem os requisitos para os benefícios – ex. quem já pode 
se aposentar hoje, mas ainda não se aposentou); 

 
Regras de transição; 

 
Avançar rumo à harmonização de direitos previdenciários entre os brasileiros; 

 
Convergir para as melhores práticas internacionais, incorporando as experiências 
exitosas de países que já enfrentaram uma transição demográfica, observada a 
realidade social e econômica do Brasil; 

 
Nenhum aposentado receberá menos de um salário mínimo. 

 
 

PROPOSTA - Alinhar regras de idade entre os diversos regimes 

• Igualar regras para: 

 

RGPS e RPPS; 

Parlamentares e cargos eletivos; 
Homens e mulheres; 
Trabalhadores urbanos e rurais; 
Aposentadorias Especiais: 
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Manutenção das aposentadorias especiais por exposição a agente nocivo e para 
pessoas 

 
Organização das propostas por 
principais temas 
Regras de acesso: idade mínima de aposentadoria e regras de transição; 
Fórmula de cálculo; 
Pensões por morte; 
Demais propostas previdenciárias; 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

REGRA DE ACESSO E TRANSIÇÃO 
 
Regra permanente (para homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 
45 anos): 
Aposentadoria aos 65 anos de idade e 25 anos de contribuição; 
Idade mínima passa a ser ajustável pela evolução demográfica (base: expectativa de 
sobrevida aos 65 anos); 
Regra de transição (homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 
anos): 
Aplica-se acréscimo de 50% sobre o tempo de contribuição faltante com base na 
regra antiga 

 
Fórmula de cálculo 
PROPOSTA - Fórmula de cálculo progressiva e proporcional ao tempo de 
contribuição 
 
RGPS e RPPS: Piso de 51% acrescido de 1p.p. por ano de contribuição, limitado a 
100%, respeitado o piso do salário mínimo; 
 
RGPS: Fim do fator previdenciário e dá fórmula 85/95 como regra de cálculo; 
RPPS: Extingue-se a integralidade e paridade dos servidores públicos homens com 
menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 anos na data da promulgação da 
PEC e que ingressaram antes da Emenda Constitucional 41, de 2003; 
Previdência complementar para novos servidores. 
 
 
PROPOSTA - Fórmula de cálculo progressiva e proporcional ao tempo de 

contribuição 

Valor do Benefício como Percentual do Salário de Benefício 

 

 

Tempo de          

Contribuição 25 26 27 28 29 30 ... 40 45 

(anos)          
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65 anos          

(idade 76% 77% 78% 79% 80% 81% ... 91% 96% 

mínima)          

 

Pensões por Morte 

PROPOSTA - Valor de reposição da pensão por morte 

Taxa de reposição de 50%; 
Adicional de 10% para cada dependente; 
Valor seria igual a 60% da aposentadoria no caso de um dependente (ex. viúva) e 
100% no caso de 5 dependentes (Ex. viúva + 4 filhos); 
Irreversibilidade das cotas entre os dependentes; 
Vedação de acumulação com outra aposentadoria ou pensão; 
Desvinculação do salário mínimo; 
Essa alteração vale para o RGPS e RPPS. 
 

Demais propostas previdenciárias 

Criação de Lei de Responsabilidade Previdenciária; 

Fim das isenções das contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes 

das exportações; 

Unidade gestora única por ente federativo 

 

Benefício de Prestação Continuada 

PROPOSTA - Idade de elegibilidade para o BPC 

 

Idade mínima do BPC de 65 anos para 70 anos; 

Período de transição gradual com duração de uma década para a nova idade; 

Valor do benefício passa a ser definido em lei. 

 
 

 

 

 

  


