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Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

e) aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a 
membros dessas missões e repartições, excluídos o não-
brasileiro sem residência permanente no Brasil e o 
brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país 
da respectiva missão diplomática ou repartição consular; 

Acordos ou convenção internacional. 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

f) o brasileiro civil que presta serviços à União no 
exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá 
domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que 
tratam os arts. 56 e 57 da Lei no 11.440, de 29 de 
dezembro de 2006, este desde que, em razão de 
proibição legal, não possa filiar-se ao sistema 
previdenciário local;  

Auxiliar local 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

O auxiliar local é o brasileiro ou o estrangeiro admitido 

para prestar serviços ou desempenhar atividades de 

apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, 

os usos e os costumes do país onde esteja sediado o 

posto. 

Relação previdenciária local, salvo proibição. 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

g) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a 

empresa, em desacordo com a Lei no 11.788, de 25 de 

setembro de 2008; 

Inobservância da lei do estágio! 

Vínculo empregatício 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou 

Município, incluídas suas autarquias e fundações, 

ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

Cargo de confiança 

Nomeação e exoneração a qualquer tempo 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, 

bem como o das respectivas autarquias e fundações, 

ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, 

não esteja amparado por regime próprio de previdência 

social; 

Inexistência de regime próprio no ente! 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito 
Federal ou Município, bem como pelas respectivas 
autarquias e fundações, por tempo determinado, para 
atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal; 

Cargo temporário na administração 

 

 



Segurados Obrigatórios - Empregado 

Segurado Empregado: 

m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou 

Município, incluídas suas autarquias e fundações, 

ocupante de emprego público; 

Relação celetista (CLT) 

Regime jurídico único 

Empresas públicas e sociedades de economia mista 

 


