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Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurados obrigatórios: 

Art. 11 da Lei nº 8.213/91 

Art. 12 da Lei nº 8.212/91 

Art. 9º do Decreto nº 3.048/99 

5 (cinco) categorias de segurados obrigatórios 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurados obrigatórios:  5 categorias 

Empregado; 

Empregado doméstico; 

Contribuintes individual; 

Trabalhador avulso; 

Segurado especial. 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

Art. 11, I, da Lei nº 8.213/91 

Art. 12, I, da Lei nº 8.212/91 

Art. 9º, I, do Decreto nº 3.048/99 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural 

a empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado; 

Empregado típico 

Art. 3º CLT 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

CLT - Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física 

que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual 

aquele relacionado direta ou indiretamente com as 

atividades normais da empresa. (§4º, art. 9º Dec 3048/99) 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

Considera-se diretor empregado aquele que, participando 

ou não do risco econômico do empreendimento, seja 

contratado ou promovido para cargo de direção das 

sociedades anônimas, mantendo as características 

inerentes à relação de emprego (§2º, art. 9º Dec 

3048/99). 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

O aprendiz, com idade de quatorze a 24 (vinte e quatro) 

anos, sujeito à formação profissional metódica do ofício 

em que exerça o seu trabalho, observando que a 

contratação poderá ser efetivada pela empresa onde se 

realizará a aprendizagem ou pelas entidades sem fins 

lucrativos, que têm por objetivo a assistência ao 

adolescente e a educação profissional (Lei 10.097/00) 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

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

Trabalhador temporário – Lei 6.019/74 

Prazo: 3 meses (prorrogável – MTE) 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado 

no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em 

sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis 

brasileiras e que tenha sede e administração no País; 

Sede e administração no País 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

d) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no 
Brasil para trabalhar como empregado em empresa 
domiciliada no exterior com maioria do capital votante 
pertencente a empresa constituída sob as leis brasileiras, 
que tenha sede e administração no País e cujo controle 
efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade 
direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e 
residentes no País ou de entidade de direito público interno; 

Sede e administração no País 

 


