
Direito 

Previdenciário 

Prof. Bruno Valente 

Beneficiários do RGPS 

Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Parte - 2 
 

       



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

Período de manutenção da qualidade de segurado. 

(Art. 15 da Lei nº 8.213/91) 

Prazos do período de graça! 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: 
 

 

   

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer 

atividade remunerada abrangida pela Previdência 

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração; 

Regra geral do segurado obrigatório. 

 

 

 

   



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Até doze meses após a cessação de benefícios por 

incapacidade, salário maternidade ou após a 

cessação das contribuições, para o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida 

pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração (IN 77/2015). 

 

 

 

   



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

_DEZ_(X)_|_JAN_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI

_|_JUN_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_|_DEZ_ 
 

12 MESES APÓS A CESSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO! 
 

O prazo de manutenção da qualidade de segurado 
será contado a partir do mês seguinte ao das 
ocorrências (IN INSS 77/2015). 
 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, 

o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória; 

No passado, algumas doenças exigiam a segregação 

compulsória para o devido tratamento. Ex. 

Tuberculose, hanseníase e etc. 

 

 

 

   



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o 

segurado retido ou recluso; 

Segurado que foi preso manterá esta qualidade 

durante todo o período da prisão, podendo inclusive 

instituir benefício de auxílio-reclusão aos 

dependentes e, após sua soltura, manterá esta 

qualidade por mais 12 meses. 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o 

segurado incorporado às Forças Armadas para 

prestar serviço militar; 

Segurado já ostentava esta qualidade quando da 

incorporação às forças armadas e, após o 

licenciamento ou “baixa”, manterá esta por mais 3 

meses. 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado facultativo. 

Regra geral do segurado facultativo. 

O segurado facultativo, após a cessação de 

benefícios por incapacidade e salário-maternidade, 

manterá a qualidade de segurado pelo prazo de doze 

meses (IN INSS 77/2015). 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

O segurado obrigatório que, durante o gozo de 

período de graça [12 (doze), 24 (vinte e quatro) ou 

36 (trinta e seis) meses, conforme o caso], se filiar 

ao RGPS na categoria de facultativo, ao deixar de 

contribuir nesta última, terá direito de usufruir o 

período de graça de sua condição anterior, se mais 

vantajoso. 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Regra do segurado obrigatório: período de graça de 

12 meses após a cessação das contribuições. 

PRORROGAÇÕES: 

O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 

meses se o segurado já tiver pago mais de 120 

contribuições mensais sem interrupção que acarrete 

a perda da qualidade de segurado. 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

_DEZ_(X)_|_JAN_ (12 meses) + 12 meses 

      ←| Histórico contributivo 

 

+ 120 contribuições (não precisam ser ininterruptas, 
mas não pode ter havido perda da qualidade de 
segurado no período considerado). 
 

= 24 meses (período de graça). 
 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PRORROGAÇÕES: 

Os prazos do inciso II ou do  1º serão acrescidos 

de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, 

desde que comprovada essa situação pelo registro 

no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. 

 

 

 

   



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PRORROGAÇÕES: 

Comprovação da condição de desempregado: 

I -  comprovação do recebimento do seguro-

desemprego; ou 

II - inscrição cadastral no Sistema Nacional de 

Emprego - SINE, órgão responsável pela política de 

emprego nos Estados da federação. 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PRORROGAÇÕES: 

A situação de desemprego, dependerá da 

inexistência de outras informações que venham a 

descaracterizar tal condição, ou seja, exercício de 

atividade remunerada, recebimento de benefícios 

por incapacidade e salário maternidade, dentro do 

período de manutenção de qualidade de segurado. 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 

15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE 

DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. COMPROVAÇÃO DO DESEMPREGO POR 

OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.   

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

1. Nos termos do art. 15, II,  1º e 2º, da Lei 

8.213/91, é mantida a qualidade de segurado nos 

12 (doze) meses após a cessação das contribuições, 

podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses 

se comprovada a situação de desempregado por 

meio de registro no órgão próprio do Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social. 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 2. A ausência de registro perante o Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprida 

quando for comprovada a situação de desemprego 

por outras provas constantes dos autos. 

Precedentes.    

 

 

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

3. Hipótese em que comprovado na instância 

ordinária que o segurado estava desempregado, é 

possível a extensão do período de graça por mais 12 

meses, art. 15,  2º, da Lei n. 8.213/1991, 

ostentando, assim, a qualidade de segurado no 

momento da sua morte, fazendo jus a sua esposa ao 

direito ao recebimento de pensão por morte.    

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

(STJ - AgRg no REsp: 1380048 RS 2013/0102286-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 14/08/2013)    

 

 

 

 

 

   


