
Direito 

Previdenciário 

Prof. Bruno Valente 

Beneficiários do RGPS 

Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Parte - 3 
 

       



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

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

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

SEGURADO OBRIGATÓRIO 

PERÍODO DE GRAÇA 

→ 12 MESES  
→ 24 MESES 

→ 36 MESES 
 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Art. 15, 3º da Lei 8.213/91 

Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva 

todos os seus direitos perante a Previdência Social. 

Os fatos que ocorram no período de graça estarão 

protegidos pela Previdência Social, desde que 

preenchidos os requisitos legais.     

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

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

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

Fim do período de graça ↑ 
 

No fim dos prazos ocorrerá a perda da qualidade de 
segurado? 
 

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Ainda NÃO! 

Art. 15, 4º da Lei 8.213/91 

 A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de 

Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 

contribuição referente ao mês imediatamente 

posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo.     

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

   |_JUN_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_| 

Fim do período de graça ↑ 
Para o segurado que não voltou a trabalhar, deve ser 
utilizado o prazo do facultativo. 
Art. 30, II (Lei 8.212/91) - os segurados 
contribuinte individual e facultativo estão obrigados 
a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até 
o dia quinze do mês seguinte ao da competência; 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

   |_JUN_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_| 

            Prazo para recolhimento: dia 15 ↑ 
 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO OCORRERÁ 
NO DIA SEGUINTE AO PRAZO PARA O 
RECOLHIMENTO. 
PQS = Desfiliação previdenciária 
 

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PQS = Desfiliação previdenciária 
 

A perda da qualidade de segurado importa em 

caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. 

(Art. 102, Lei 8.213/91) 

Exceções: aposentadoria por idade, tempo de 

contribuição e especial (§1º); pensão por morte 

(§2º). 

 


