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MISSÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Garantir proteção ao trabalhador e sua

família, por meio de sistema público de

política previdenciária solidária, inclusiva

e sustentável, com objetivo de promover

o bem-estar social.



Canais Remotos de 

Atendimento



Atendimento simples e seguro. 
Central de Atendimento 135

Belo HorizonteCaruaru

2.900 atendentes



É um canal de 

comunicação 

direto entre o 

cidadão e a 

Previdência 

Social.



www.previdencia.gov.br

PREVNet - serviços e informações disponíveis na rede. 

http://www.previdencia.gov.br


Quem deseja se inscrever na Previdência Social,

basta acessar a internet (www.previdencia.gov.br)

ou ligar no telefone 135.

Não há necessidade de ir a uma Agência do INSS.



Plano Simplificado de 

Previdência Social



Plano Simplificado de Previdência 

Social

É uma forma de inclusão previdenciária com

percentual de contribuição reduzido de 20%

para 11% para o contribuinte individual* e o

facultativo, vigente deste 01/04/2007.

* Entre os contribuintes individuais está o

Empreendedor Individual



Contribuintes individuais que trabalham por 
conta própria, sem relação de trabalho com empresa 

ou equiparado, utilizarão o código 1163:

Faxineira

Quituteira

Pintor

PassadeiraCostureira



Plano Tradicional Plano Simplificado

 alíquota de 

contribuição de 20%

R$135,60

 alíquota de 

contribuição de 11%

R$74,68

Preciso 

guardar 

R$ 4,52  

por dia!

Preciso  

guardar 

R$ 2,49  

por dia!



Quais os benefícios oferecidos para o segurado que 

contribui com 11% sobre o salário mínimo?



Quais os benefícios oferecidos para o segurado que 

contribui com 11% sobre o salário mínimo?



O segurado poderá optar por retornar ao 

plano tradicional (20%) a qualquer 

tempo, porém deverá complementar a 

contribuição mensal, mediante 

recolhimento de mais 9%, sobre o 

salário mínimo, acrescido de juros 

moratórios.

Como passar do Plano Simplificado para o 

Plano Tradicional?



A dona de casa cuja família

recebe até dois salários-mínimos,

pode se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social � RGPS e
pagar 5% do salário mínimo, ou
seja, R$ 33,75, tendo direito a
vários benefícios.
Nesse caso, a família deve estar
inscrita no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais).

DONA DE CASA



CNIS-CADASTRO 

NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES 

SOCIAIS



O QUE É O CNIS?

CNIS � Cadastro Nacional de Informações Sociais.

É o banco de dados do Governo Federal que armazena as

informações necessárias para garantir os direitos

previdenciários dos trabalhadores.

CADSENHA-solicitar senha de acesso para acompanhar as
informações pela internet (FONE 135).

Para o trabalhador que é correntista do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, tem acesso no auto-atendimento ou
via internet.



Previdência Social

É um sistema de proteção social que assegura o

sustento do trabalhador e de sua família, quando ele

não pode trabalhar por causa de doença, acidente,

gravidez, prisão, morte ou velhice. A Previdência

Social mantém dez benefícios diferentes.



� Idade

� Invalidez

� Tempo de contribuição

� Especial

� Doença

� Acidente

� Reclusão

� Maternidade

� Família

� Pensão por morte

4 tipos de 

APOSENTADORIA
3 tipos de AUXÍLIO

2 tipos de SALÁRIO

Perícia MédicaPerícia Médica

Reabilitação Profissional

Serviço Social

SERVIÇOS

A Previdência Social oferece:



APOSENTADORIA POR IDADE

É o benefício a que tem direito o segurado e a

segurada da Previdência Social, quando alcança a

idade determinada em lei.

Tem direito ao benefício:

Urbano Rural

Homem 65 60

Mulher 60 55



Valor do benefício

Carência

O valor do benefício deve ser calculado com e sem o 

fator previdenciário, concedendo-se o  que for mais 

vantajoso para o segurado.

180 contribuições mensais => 15 anos 

Para segurados inscritos antes de 25/07/1991 � carência de 

acordo com a tabela progressiva 

APOSENTADORIA POR IDADE



Carência para segurados inscritos antes de 

25/07/1991
Ano em que 

alcançou 

condições para 

aposentadoria

Meses de

contribuição

2004 138

2005 144

2006 150

2007 156

2008 162

2009 168

2010 174

2011 180



Segundo a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, a

perda de qualidade do segurado não será

considerada para a concessão de aposentadoria por

idade, desde que o trabalhador tenha cumprido o

tempo mínimo de contribuição exigido, no ano em

que implementou a idade. Nesse caso, o valor do

benefício será de um salário mínimo, se não houver

contribuições depois de julho de 1994.

APOSENTADORIA POR IDADE



APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Tempo de Contribuição

Aposentadoria por tempo de contribuição integral

é o benefício a que tem direito o segurado e a

segurada da Previdência Social,

independentemente de idade, quando completar:

Homem 35 anos

Mulher 30 anos



Valor do Benefício: Para aposentadoria

integral, será de 100% do salário de

benefício, porém o fator previdenciário tem

aplicação obrigatória.

Observação:

Quanto maior for o tempo de contribuição e a 

idade, maior o valor da aposentadoria.



Idade ES Idade ES Idade ES

45 33,2 54 25,8 63 19,1

46 32,4 55 25 64 18,5

47 31,5 56 24,3 65 17,8

48 30,7 57 23,5 66 17,1

49 29,9 58 22,7 67 16,5

50 29 59 22 68 15,8

51 28,2 60 21,3 69 15,2

52 27,4 61 20,5 70 14,6

53 26,6 62 19,8 _ _

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a 
partir de 01º de dezembro de 2010.

ES = Expectativa de Sobrevida � ambos os sexos - 2009

Tabela obtida a partir da tábua do IBGE, para o total da população brasileira; 



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

É o benefício devido ao segurado que, após cumprida a

carência de 12 meses, salvo em caso de acidente e doenças

previstas em lei, estando ou não em gozo de auxílio-doença,

ficar incapaz para o trabalho, de forma total e

permanente.

A incapacidade é atestada pela Perícia Médica do

INSS.

O aposentado por invalidez fica obrigado, sob pena de

suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a

exames médico-periciais, a cada dois anos.





É o benefício a que têm direito os dependentes do

segurado da Previdência Social que falecer.

Carência

Não é exigido número mínimo de contribuição para que os

dependentes tenham direito ao benefício, mas é necessário

a comprovação da qualidade de segurado.

PENSÃO POR MORTE



I - Cônjuge,  

companheiro(a), filhos 

menores de 21 anos, não 

emancipados ou  inválidos.

II � Pais

III � Irmãos menores de 21 

anos ou inválidos

Mediante

Comprovação

de Dependência

Econômica

DEPENDENTES

Dependência

Econômica 

Presumida



Caso haja mais de um dependente o valor é 

repartido em partes iguais entre eles.

Valor do benefício

Corresponde a 100% do valor da aposentadoria

que o segurado recebia no dia da morte ou que

teria direito se estivesse aposentado por invalidez.

PENSÃO POR MORTE



O companheiro ou a companheira

homossexual passa a integrar o rol de

dependentes, conforme Ação Civil Pública n°

2000.71.00.009347-0, para óbitos ocorridos a

partir de 05.04.1991.

PENSÃO POR MORTE



Os dependentes de um segurado que esteja
contribuindo e, por qualquer razão, for preso,
também têm direito a receber o Auxílio-

Reclusão.



AUXÍLIO-RECLUSÃO

É o benefício a que têm direito os dependentes do
segurado que for preso, durante todo o período da
detenção ou reclusão, desde que este não receba
remuneração da empresa, auxílio-doença ou
aposentadoria, e que seu último salário de
contribuição mensal seja de até R$ 971,78 (a partir
de 01/01/2013).



Carência

Valor do benefício

Não é exigido número mínimo de contribuição, mas
é necessário a comprovação da qualidade de
segurado.

Auxílio-Reclusão

100% do valor da aposentadoria por invalidez a que
teria direito.



AUXÍLIO-RECLUSÃO

O segurado recluso contribuinte individual,
cujos dependentes recebem auxílio-reclusão,

não terá direito a auxílio-doença ou
aposentadoria, permitida a opção, desde que
manifestada também pelos dependentes, pelo
benefício mais vantajoso.



De responsabilidade do MDS - Ministério do 

Desenvolvimento Social  e Combate à Fome 

e administrados pelo INSS.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

(BPC) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Quem tem direito?

� Idoso acima de 65 anos (homem/mulher);

� Pessoa portadora de deficiência, incapaz para o 

trabalho e para a vida independente, comprovada pela 

perícia médica do INSS;

Renda familiar per capita inferior a  25% do salário 
mínimo  (R$ 169,50)

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



Renda Familiar por Pessoa - é a soma total da renda 

de toda a família , dividida pelo número  de pessoas que 

fazem parte do núcleo familiar, vivendo na mesma casa.

Participam da renda: 

Esposa/esposo - Companheiro/companheira

Filhos solteiros

Irmãos solteiros

Menores tutelados

Pai/Mãe, na ausência madrasta e padrasto

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



� Se o requerente é idoso e já existe um idoso que

recebe o BPC na família, este valor NÃO entra no

cálculo da renda Familiar.

� Se o requerente é pessoa com deficiência e já existe

alguém na família, idoso ou deficiente, que já receba o

BPC, este valor ENTRA no cálculo da renda familiar.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



 O BPC é intransferível => não gera pensão

 Não pode ser acumulado com qualquer outro

benefício da Previdência Social.

 Não dá direito ao 13º, como ocorre nos

benefícios previdenciários.

 Pode ser cancelado, se a pessoa deixar de ser

carente ou deficiente (revisão a cada 2 anos).

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC



O que é?

Procedimento administrativo para correção ou
reforma de atos de concessão, indeferimento
e reajustes de benefícios, independente da
existência de novos elementos, observando-
se a decadência e a prescrição. Arts. 103 e
103-A da Lei n 8.213, de 24 de julho de
1991.

Revisão



� Segurados/beneficiários e seus
representantes legais;
� O próprio INSS, por meio de programa
permanente de revisão da concessão e da
manutenção dos benefícios da Previdência
Social, a fim de apurar irregularidades e
falhas existentes;
� Órgãos de controle interno ou externo,
por decisão recursal ou ainda por
determinação judicial.

Quem pode solicitar?



Revisões definidas
em Lei



1) Art. 58 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias � CF/88;
2) Buraco Negro - Art. 144 da Lei n° 8.213, de
1991;
3) Arts. 35 e 36 da Lei n° 8.213, de 1991;
4) Art. 26 da Lei n° 8.870, de 15 de Abril de
1994;
5) Art. 21 da Lei n° 8.880, de 27 de Maio de
1994;
6) Art. 201 da Constituição Federal;
7) ORTN/OTN/BTN - Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional;
8) Lei n° 10.999, de 15 de Dezembro de 2004
IRSM � Índice de Reajuste do Salário Mínimo.

Todas referem-se a revisão de cálculo (valores do benefício) e 
em sua maioria já estão decadentes.



Revisão processada para benefícios com data de
início de 5/4/1991 a 31/12/2003, que tiveram o
Salário de Benefício limitado ao teto
previdenciário: R$ 1.200,00 em 12/1998 (Emenda
Constitucional n 20/1998) e R$ 2.400,00 em
1/2004 (Emenda Constitucional n 41/2003).
Revisão processada automaticamente,
recompondo a Mensalidade Reajustada, sem
alterar os dados da concessão, não se aplicando
o prazo decadencial de dez anos.
Atrasados pagos por lotes, que variavam de
acordo com idade e valor. Último lote Jan./2013.

Benefícios limitados ao Teto Previdenciário 
ACP nº 0004911-28.2011.4.03/SP



Alteração na forma de cálculo para quem tinha menos
de 144 contribuições no Período Básico de Cálculo
para concessão de Auxílios Doença ou Auxílio Doença
por Acidente de Trabalho, Aposentadoria por Invalidez
ou Aposentadoria por Invalidez por Acidente de
Trabalho, precedido destes Auxílios, ou ainda
Pensões por Morte não precedidas ou precedidas
destes Auxílios com, no máximo, a mesma quantidade
de salários de contribuição.
Período: Benefícios concedidos entre 10/1999 a
10/2009.
Revisão processada automaticamente por força de
ACP, com pagamento de atrasados conforme tabelas
a seguir:

Art. 29 inciso II
ACP nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP



Art. 29 II � Pagamento de Atrasados 
Benefícios Ativos

Competência de 
Pagamento

Faixa Etária Faixa Atrasados

03/2013 Acima de 60 anos Todas as faixas

05/2014 De 46 a 59 anos Até R$ 6.000,00

05/2015 De 46 a 59 anos De R$ 6.000,01 até R$ 
19.000,00

05/2016 De 46 a 59 anos Acima de R$ 19.000,00

Até 45 anos Até R$ 6.000,00

05/2017 Até 45 anos
De R$ 6.000,01 a R$ 

15.000,00

05/2018 Até 45 anos Acima de R$ 15.000,00



Art. 29 II � Pagamentos de Atrasados 
Benefícios Cessados e Suspensos

Competência de 
Pagamento

Faixa Etária Faixa Atrasados

05/2019 Acima de 60 anos Todas as faixas

05/2020 De 46 a 59 anos Todas as faixas

05/2021 Até 45 anos Até R$ 6.000,00

05/2022 Até 45 anos Acima de R$ 6.000,00



É a revisão destinada a atender as decisões
recursais proferidas nos Acórdãos das Juntas de
Recursos ou das Câmaras de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social.

Revisão Recursal



Revisão motivada pelo próprio beneficiário (titular,
dependente ou representante legal) ou pelo
INSS, com ou sem apresentação de novos
elementos, para alteração ou correção dos
elementos concessórios do benefício, de renda
mensal, etc.

Revisão Administrativa



Obrigada!

Dulcina de Fátima Golgato Aguiar

Superintendente Regional

dulcina.aguiar@inss.gov.br

mailto:dulcina.aguiar@inss.gov.br

