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Previdência Social 

-   
 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 
 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
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III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 
e serviços; 
 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
 
VI - diversidade da base de financiamento; 
 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. 
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Financiamento da seguridade social: 
 
Art.195 da CF/88: Pelo empregador, pelo empregado e demais 
segurados, pela receita dos concursos de prognósticos e do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a Lei 
a ele equiparar. 
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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:     (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)       (Vide Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 
 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;     
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 



Previdência Social 

-   
 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário;     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda;     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto 
no § 2º.  
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§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 
salário mínimo.  
 
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência.  
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-  

 
  

 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência 
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:     
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos 
de contribuição, se mulher;     (Incluído dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 
de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, nestes 
incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.      
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§ 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 
fundamental e médio.      (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os 
diversos regimes de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.  
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 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.  
 
Privada – Abertas e fechadas 
 
Pública – Lei 12.618/12 
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 Desaposentação 

 
O STF admite a renúncia à aposentadoria objetivando o 
aproveitamento do tempo de contribuição e posterior 
concessão de novo benefício, independentemente do regime 
previdenciário que se encontra o segurado, não importando 
em devolução de valores percebidos. Aposentadoria é direito 
patrimonial de caráter disponível e passível de renúncia. 

     
 


