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Resumo: O presente trabalho se resume em descrever o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), tendo como objetivo ex-
planar sua utilidade, sua origem, como se dá a filiação e o mo-
mento em que ela ocorre. Juntamente demonstrando quais os be-
neficiários e em quais circunstâncias se tornam segurados, quais 
as vantagens e desvantagens deste regime de seguridade, os prin-
cípios que os regem, principalmente o da equidade e sua legisla-
ção vigente dentro do Estado Democrático de Direito. Foi utili-
zado a metodologia dedutiva com procedimento bibliográfico 
bem como o acesso de artigos relacionados das redes de compu-
tadores: ” Internet”. Conclui-se diante do estudo que no Brasil, 
o regime procura assegurar os cidadãos, proporcionando-lhes 
uma qualidade mínima de vida, porém ainda deixando à margem 
certas pessoas que também têm direito àjustiça. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Regime Geral da Previdência Social é o mais 
abrangente dos três regimes previdenciários que 
compõem a seguridade social da República Fede-
rativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, 
CF/88, seguidos da Assistência Social e da Assis-

tência à Saúde. 
A seguridade é o que compreende um conjunto integrado 

de ações do Poder Público e da Sociedade, para assegurar os di-
reitos dos cidadãos conforme a CF/88, art. 193: “A ordem social 
tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça social”. Portanto a sociedade tem participação 
ativa nas políticas. 

A organização do Regime Geral tem caráter contributivo 
e de filiação obrigatória. 

A Previdência Social é dividida em duas partes: Benefí-
cio e o Custeio. Os benefícios são administrados pelo INSS, Ins-
tituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia vinculada 
ao Ministério da Previdência Social, e o custeio é executado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB- órgão subordi-
nado ao Ministério da Fazenda que é responsável pela arrecada-
ção e fiscalização das contribuições sociais, como as contribui-
ções previdenciárias sobre a folha de pagamento. 

O presente trabalho destaca a parte do custeio, respei-
tando os princípios constitucionais relacionados, pois nenhum 
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benefício da seguridade social pode ser criado, majorado ou es-
tendido sem esta fonte de custeio total, conforme o art.195 § 5º, 
CF/88. 

Dos princípios da seguridade que regem o regime geral 
da previdência social (RGPS), destacam-se três: 

1- Princípio da Preexistência do Custeio em relação ao 
benefício ou serviço. Este vem proteger o dinheiro e a morali-
dade pública, pois só poderá ser concedido um benefício ou ser-
viço se houver a fonte do custeio total correspondente. Este prin-
cípio visa impedir que sejam criados novos benefícios assisten-
ciais com finalidades eleitorais, por exemplo em tempos de elei-
çãosomente. 

2- Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Noven-
tena (ou anterioridade mitigada), trazido com base no artigo 150, 
III, b, CF/88, diz respeito a limitação constitucional ao poder de 
tributar, ou seja: visa prevenir o contribuinte contra cobranças 
surpresas. Por exemplo, se um tributo for aumentado numa data, 
esta cobrança só poderá se realizar após nove meses. 

3- Princípio da Equidade na forma de custeio, pode-se 
apontar este como sendo o principal conforme o artigo 194, V, § 
único, CF/88; ainda que defina a participação no custeio da se-
guridade social, leva em consideração a capacidade de cada con-
tribuinte. Logo significa que se cobra mais de quem pode pagar, 
ou contribuir mais. 

As palavras equidade e igualdade apesar da semelhança 
o significado é bem diferente: “[...] Igualdade se refere a situa-
ções idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. 
Significa também o sinal aritmético de igual. Equidade se  refere 
à capacidade de apreciar e julgar com retidão, imparcialidade e 
justiça e deve-se aplicar a todos os cidadãos do Estado Demo-
crático de Direito. Relaciona-se também com o princípio tribu-
tário da capacidade contributiva, portanto não se deve confundir 
com igualdade estrita abrangendo assim um maior número de 
segurados, ou seja, aqueles que realmente precisam”. Esta seria 
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o objetivo central dos regimes da seguridade social. 
O Regime Geral da Previdência Social é destinado às 

pessoas físicas maiores de 16 anos e que não estão enquadradas 
no regime próprio e nem no complementar. O Regime próprio 
são compostos pelos servidores públicos de cargo efetivo e os 
militares e os complementares são destinados a qualquer pessoa 
física que se dispunha a contribuir voluntariamente, é a chamada 
previdência privada. Vale a pena ressaltar que há pessoas exclu-
ídas por toda a previdência das quais, não se enquadram em ne-
nhum tipo de regime do sistema brasileiro, como é o caso da 
população LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais ou 
Transgêneros e Intersexuais), assim como outros vulneráveis ex-
cluídos do sistema. Enquanto que o objetivo seria a inclusão de 
toda a população. 

Ficarão excluídos deste regime geral, os trabalhadores 
que por alguma razão, não atenderem aos requisitos de filiação 
e inscrição. Ademais, há diferença entre a filiação e a inscrição. 
O trabalho nos apontará esta diferença, de acordo com o art.20 
do RPS e quanto a inscrição no Decreto 3.048/1999 em seu 
art.18. 

Então apontaremos quais os tipos de filiação existentes e 
o momento que  esta ocorre. A pesquisa utilizada através da me-
todologia dedutiva com base nos procedimentos bibliográficos e 
alguns vídeos por meio da central de computadores. Foram pes-
quisados basicamente a obra do professor de Direito Previden-
ciário Ivan Kertzman e Eduardo Tanaka, com os referenciais 
teórico partindo de Aristóteles e Bobbio com sua crítica ao po-
sitivismo jurídico. 

O objetivo do trabalho é evidenciar o que vem a ser o 
regime geral da Previdência Social e quem pode ser beneficiado 
por este serviço, bem como as dificuldades encontradas para sua 
filiação, os prós e contras deste regime e toda relação sócio po-
lítica que o envolve no Brasil atualmente, considerando a atual 
conjuntura em que se encontra em relação aos excluídos. 
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1. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O REGIME GE-
RAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) 

 
Após a Segunda Guerra Mundial os povos se conscienti-

zaram em serem mais fraternos uns com os outros, levando-se 
em conta o fundo político da situação de poder que envolvia toda 
a humanidade naquela ocasião no sentido de prestar assistência 
aos que sofreram com a guerra e não tinham como se reerguerem 
sem uma ajuda concreta e efetiva. 

Era preciso encontrar uma saída para que essas pessoas 
do pós-guerra se fortalecesse através do trabalho e assim se res-
tabelecesse com toda a dignidade da pessoa humana e assim for-
talecer o Estado também com a mão de obra barata, mas sempre 
objetivando a força desse Estado perante os povos sobreviventes 
de tamanho caos. 

No Brasil não foi diferente, era necessário restabelecer a 
economia a todo custo, assim como a dignidade das pessoas, por 
meio da atividade laboral que tanto dignifica o homem. 

No entanto não são todos envolvidos neste sistema de se-
guridade, ou melhor sempre há os excluídos fora dos padrões de 
desenvolvimento, seja físico ou intelectual. É o caso dos vulne-
ráveis do grupo LGBTI’s, do qual destaco aqui a obra de Heloisa 
Helena Silva Pancotti, (2019) Previdência Social e Transgêne-
ros, onde aborda com maestria as mais recentes jurisprudências 
e benefícios destinados à população trans, traz o Princípio de 
Yogyakarta do qual é elencado os direitos específicos desse 
grupo que muitos governantes e autoridades relacionadas desco-
nhecem ou fazem que desconhecem para que não os efetive de 
fato. 

A CF/88 que destaca em seu preâmbulo, a Dignidade da 
Pessoa Humana, princípio este que vem dando suporte em várias 
decisões dos Tribunais atualmente e não se esquecendo também 
que se ”[...] destina a assegurar o exercício dosdireitos sociais e 
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individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvi-
mento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos de qualquer es-
pécie[...].” 

O RGPS, procurou suprir a igualdade e a equidade no 
sentido de abranger a todos, sendo eminente e inclusiva, porém 
ficando de fora pessoas como os transgêneros que pela sua con-
dição de corpo e mente vive uma condição ímpar de vulnerabi-
lidade desde criança. Com o passar dos tempos o Direito vem 
tentando dar visibilidade para essas pessoas apesar de todo o pre-
conceito. E é pelo trabalho que todos são capazes de se desen-
volver como pessoa e contribuir para vida saudável e digna, 
como aponta Frederico Amado (2012) uma que vê o trabalho 
como um atributo principal para se filiar ao benefício, ademais 
é por ele que se tem o recolhimento mensal dos salários, po-
dendo assim contribuir para a seguridade social. Mas no caso 
dos transgêneros como os outros que compõem o grupo 
(LGBTI’s), o trabalho digno muitas vezes fica restrito por conta 
de todo seu histórico, se sujeitando na maioria das vezes ao tra-
balho informal e à prostituição. Como pressupostos da necessi-
dade de ampliar o sistema de proteção social destaca: (SILVA, 
2012) “Por fim, argumentam os defensores desta tese que a 
Constituição Cidadão teve existente. Rompeu com a injustifi-
cada distinção entre trabalhadores urbanos e rurais, entre ho-
mens e mulheres, entre o trabalho intelectual e operacional”. 
Com esse desiderato foi estendida ainda mais a proteção através 
do sistema de inclusão previdenciária. Nesta quadra, vincular a 
filiação ao recolhimento, e não ao efetivo desempenho de ativi-
dade laborativa, é promover a exclusão do trabalhador, cami-
nhando no sentido oposto ao do constituinte. 

Neste sentido o autor acima citado, constata uma incons-
titucionalidade explicita que vai contra o Estado Democrático de 
Direito e contra o princípio da igualdade e fraternidade, preâm-
bulo da Carta Magna que deve se ter como exemplo de cidadania 
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e democracia sempre, objetivando e efetivando os direitos hu-
manos. 

É preciso haver uma certa coerência entre os fatos, como 
refere Bobbio (1995, p.197-198), sobre a necessidade da manu-
tenção da coerência vinculativa, já apontava que o ordenamento 
jurídico constitui “além de uma unidade, um sistema” (apud: 
PANCOTTI, 2019, p. 105). Em se tratando também de cargos 
em comissão, dependentes os chamados pensionistas no caso do 
regime próprio. 

Trabalhada a questão da dignidade da pessoa humana, 
Bobbio direciona o direito moderno como um instrumento de 
organização e planejamento social, onde o Estado é o detentor 
de toda mudança que este proporciona aos cidadãos. Nesta teo-
ria, Bobbio analisa a visão estruturalista de Hans Kelsen na sis-
tematização das normas, assim o Direito como ciências humanas 
e seus operadores têm o dever juntamente com o Estado de in-
cluir todo o povo em suas políticas públicas, programas de de-
senvolvimento tentando abranger a coletividade como um todo. 
Bobbio também evidencia em suas obras a passagem da concep-
ção estruturalista para a funcionalista.O Estado não precisa ser 
um organizador coercivo o tempo todo, mas sim protetor e re-
pressivo por meio do ordenamento jurídico que este integra; ele-
vando as pessoas com dignidade e dando a elas o poder que re-
almente emana delas, a democracia, só assim pode se alcançar o 
Estado Democrático de Direito. 

 
1.1. PRINCÍPIOS QUE REGEM O RGPS 

 
Este regime é disciplinado pelo art. 201, I a V, da Cons-

tituição Federal de 1988, e de competência exclusiva da União. 
É administrado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade So-
cial e organizado pelo Estado, garantindo assim o Estado Demo-
crático de Direito. 

Os princípios que regulam o RGPS são muito parecidos 
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com os princípios da Seguridade Social do art. 2º da Lei 
8.213/91, que são: 

I- Universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II- uniformidade E equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III- seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios; 
IV- Cálculo dos benefícios considerando-se os salários 
de contribuição corrigidos monetariamente; 
V- Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preser-
var-lhes o poder aquisitivo; 
VI- valor da renda mensal dos benefícios substitutos 
do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do se-
gurado não inferior ao saláriomínimo; 
VII- previdência complementar facultativa, custeada 
por contribuiçãoadicional; 
VIII- caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação do governo e da comuni-
dade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores 
e aposentados; 
Parágrafo único: A participação referida no inciso VIII deste 
artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. 

Portanto os princípios devem ser respeitados e levados 
em consideração sempre para garantir uma equidade da popula-
ção quanto aos benefícios e serviços, com isso a sociedade pode 
alcançar, em longo prazo, um salário mínimo digno e outras van-
tagens que se traduz em justiça social. (KERTMAN, 2019). 

Ao se conceituar esse regime fica evidente de que se trata 
de uma estratégia estatal de seguridade aos cidadãos brasileiros, 
assim sendo o RGPS é o regime de previdência social de orga-
nização estatal, contributivo e compulsório, administrado pelo 
INSS –Instituto Nacional do Seguro Social (KERTMAN, 2019, 
pg. 39) e ainda dispõe sobre o tema Dirley da Cunha Júnior sobre 
a legislação: 

O RGPS está regulamentado pelas Leis Federais n. º 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. A Lei nº 8.212/91 
dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o 
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plano de custeio do regime geral. Já a Lei nº 8.213/91 dispõe 
entre os planos de benefícios mantidos e disponibilizados pelo 
regime geral (JÚNIOR, 2007, pg.195). 

A legislação sofreu algumas alterações conforme Emen-
das e Decretos ao longo do tempo, porém sua essência é conser-
vada. Uma dessas emendas foi a EC nº 20/98 que fixou um teto 
ou um limite máximo. Esse teto já sofreu alteração pela EC nº 
41/03, o importante é saber que ninguém pode receber um valor 
menor que o salário mínimo vigente, quando este benefício subs-
titui o rendimento do trabalho do segurado e não receber nenhum 
valor a mais do que o limite do teto. 

O regime tem como forma de custeio os recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios pelas próprias contribuições dos emprega-
dores e empregado. Como refere Ivan Kertzman: 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas políticas 
elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fa-
zenda e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário. Este Regime possui caráter con-
tributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes, en-
contram-se os empregadores, empregados assalariados, do-
mésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores 
rurais (KERTZMAN, 2019, pg. 70). 

Conforme acesso à Internet, Previdencia.gov.br, o citado 
acima caracteriza o conceito  do  RGPS,  que  é um seguro, ou 
melhor, um benefício que garante a renda daquele que contribuiu 
e de sua família para que, quando impossibilitado de trabalhar 
por doença, acidente, gravidez, prisão, desemprego involuntário, 
velhice ou morte, perante os riscos sociais do futuro.  

A Previdência Social serve para substituir a renda do se-
gurado contribuinte quando este perde sua capacidade de laborar 
e os benefícios são: a aposentadoria por idade, por invalidez, por 
tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxilio doença, 
auxilio acidente, auxilio reclusão, pensão por morte, pensão es-
pecial aos portadores da Síndrome da Talidomida, salário-
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maternidade e o salário-família. 
Há também aqueles que são excluídos do RGPS, que são 

os militares, o servidor público efetivo e outros que por alguma 
situação não atenderá aos requisitos de filiação e inscrição ao 
RGPS, como por exemplo: o não brasileiro, sem residência fixa 
no Brasil, e o brasileiro que presta serviço no Brasil à missão 
diplomática ou à repartição consular, estes são amparados pela 
legislação previdenciária do país da respectiva missão, conforme 
a Lei8.745/93. 

Não se enquadrando a nenhum regime destaco aqui as 
pessoas do grupo dos transgêneros, pela dificuldade das quais 
elas passam a vida inteira de preconceitos dentro da própria fa-
mília muitas vezes não têm como levar adiante os estudos, com 
grande evasão escolar, o que vem a justificar a informalidade 
profissional futura desses vulneráveis. 

Quanto ao trabalho, segundo BALERA (1994, p.1.167) 
vem valorizando as sociedades ocidentais e assim influenciando 
os textos legais: É que, ao encarar o trabalho humano como valor 
social já se coloca, de per si, certa opção dentro de determinada 
escala de valores que subjazem a todo e qualquer ordenamento 
jurídico. Capacitemo-nos, pois, à compreensão desse valor con-
siderando o respectivo conteúdo no Direito brasileiro e o modo 
pelo qual se viu assumido pela nossa civilização. (apud: PAN-
COTTI, 2019, P.74). 

 
1.2. A FILIAÇÃO E O MOMENTO EM QUE ELA OCORRE 

 
A filiação se dá a todo trabalhador que tenha a carteira 

assinada, sendo automática sua filiação ao RGPS. Portanto é 
obrigatória a sua contribuição, para que depois possa usufruir 
deste benefício do qual pagou. Para se filiar é preciso ter mais 
de 16 anos, são chamados dessegurados os trabalhadores avul-
sos, os contribuintes individuais, os trabalhadores rurais e até 
mesmo os que não possuem renda própria, como a dona- de- 
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casa e os estudantes desde que contribuam. Sendo que estes que 
não possuem a carteira assinada são chamados de facultativos. 

Ademais os que aposentam por ter trabalhado em condi-
ções de riscos prejudiciais à saúde ou à integridade física, estes 
devem ter no mínimo 180 contribuições mensais conforme a Lei 
10.666/03, bem como a comprovação da exposição aos riscos, 
digo aos agentes nocivos, comprovados pelo laudo médico e for-
mulário do PPP (perfil profissiográfico previdenciário) preen-
chido pela empresa. 

Na verdade, as pessoas leigas podem confundir filiação 
e inscrição, mas para o Direito Previdenciário são “coisas” bem 
distintas, como explica Eduardo Tanaka: 

Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contri-
buem para a Previdência Social e está do qual decorrem direi-
tos e obrigações e a inscrição é o cadastro de dados da Previ-
dência Social, no sentido de formalizar a filiação (TANAKA, 
2016, pg. 73). 

Para Castro e Lazzari, a filiação não passa de uma situa-
ção objetivamente observada, desde que eles entendam que para 
o indivíduo que trabalha e ganha por este serviço e portanto, 
pode se filiar, estabelecendo assim a relação de vínculo com a 
Previdência Social, o Estado e organizações. Sendo assim o in-
divíduo que não trabalha ou tem um trabalho informal, fica fora 
do benefício já que não contribui, no entanto, este pode contri-
buir individualmente o que geralmente não ocorre. 

A Constituição Federal, em seu artigo 201, diz que a Pre-
vidência Social será organizada sob a forma de regime geral de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória(...). Portanto se a 
pessoa começa a trabalhar, mesmo sem o registro na carteira, 
mas que são empregadas, já estão filiados, pois possuemumvín-
culo empregatício mesmo não tendo sido inscritos na Previdên-
cia Social, já são filiados. Logo a inscrição é um ato meramente 
formal do qual são fornecidas as informações. 

Pelo Princípio acima citado, da solidariedade é justifi-
cada a obrigatoriedade da filiação, assim as pessoas que estão 
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trabalhando hoje custeiam as pessoas que recebem o benefício 
dos que já estão aposentados, pensionistas, acidentados e outros 
beneficiários. É certo que muitos não chegaram a contribuir, mas 
se a filiação não fosse obrigatória diminuiria muito a quantidade 
de pessoas contribuindo e assim aumentaria e muito os gastos do 
governo. 

De acordo com o Decreto nº 3048/99, a filiação é o vín-
culo que estabelece os direitos e as obrigações a serviço da Pre-
vidência Social e a filiação é o vínculo que estabelece os direitos 
e os deveres e as obrigações a serviço da Previdência Social que 
é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória. Assim toda pessoa no exercício de ati-
vidade remunerada deve-se filiar no RGPS, na qualidade de se-
gurados obrigatórios. 

É compulsória, além de obrigatória, a filiação já que ao 
empregar a pessoa, o empregador deve recolher a contribuição 
deste no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). “Caso 
o empregado trabalhe e sua inscrição não foi formalizada 
ainda, porém este já estará filiado ao RGPS, por já estar sendo 
remunerado. E se este desenvolver mais de uma atividade, terá 
que ser segurado por cada uma de suas atividades exercidas”. 
(TANAKA, 2016, PG.73). 

O segurado poderá ser facultativo se for um trabalho vo-
luntário, mas que também já estará inscrito ao RGPS para pos-
teriormente vir a contribuir, sendo o contrário do segurado obri-
gatório que primeiro é filiado para depois se inscrever ao regime. 
Este segurado facultativo tendo sua primeira contribuição as ou-
tras não retroagem e não permite o pagamento das competências 
anteriores à data de inscrição, só no caso de recolhimento ser 
trimestral e as atrasadas podem ser recolhidas quando não tiver 
ocorrido a perda de segurado, que ocorre após 6 meses de ter 
deixado de pagar as contribuições. 

Existe dois tipos de inscrição: a do segurado e a do de-
pendente, junto ao RGPS. A do assegurado é quando este é 
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cadastrado no RGPS, por meio do comprovante dos dados pes-
soais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracteriza-
ção (TANAKA, 2016). Sendo que estes dados devem ficar ar-
mazenados no banco de dados da Previdência Social, do qual é 
destinado a registrar informações de interesse da Administração 
Pública Federal e dos beneficiários da Previdência Social. Todos 
os segurados são identificados pelo NIT (número de identifica-
ção do trabalhador) que é único, pessoal e intransferível, inde-
pendente de acontecer alterações de categoria profissional, por 
exemplo. Isso se dá por este cadastro já ter a inscrição no Pro-
grama de Integração Social/ Programa de Assistência ao servidor 
público (PIS/Pasep) e não caberá outro cadastro senão estes. A 
inscrição do dependente é efetuada no momento do requeri-
mento do benefício. 

Conforme o Decreto 3.048/99 em seu art. 18, como ci-
tado acima, estabelece a forma de inscrição e o órgão acolhedor, 
assim o empregado segurado pela empresa tem sua inscrição 
feita pelo preenchimento dos documentos que habilitam ao exer-
cício da atividade formalizado pelo contrato de trabalho. 

Se for o trabalhador avulso, a inscrição será efetuada di-
retamente no  sindicato ou órgão gestor de mão de obra pelo ca-
dastramento e registro, quanto ao empregado doméstico será 
pela apresentação do documento que comprove a existência do 
contrato de trabalho no INSS, assim como o facultativo, o segu-
rado especial e o contribuinte especial, o individual com o docu-
mento que caracterize a profissão de atividade liberal ou não, e 
a inscrição será também no INSS; efetuada pela empresa toma-
dora de serviço caso o segurado não atenha. 

O segurado especial no grupo familiar que não é propri-
etário de imóvel rural ou de embarcação deve informar o nome, 
o CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, coman-
dante ou assemelhado as quais são pessoas vinculadas à propri-
edade ou embarcação onde trabalham. 

A comprovação dos dados pessoais e de outros 
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elementos como documentos, tipo contratos são exigidos para a 
concessão do benefício, como também a idade mínima de 16 
anos com exceção do menor aprendiz a partir de 14 anos, como 
se fosse o segurado empregado, conforme a Lei 8.069/90, sãoas-
segurados os direitos previdenciários e os trabalhistas. 

A anotação na carteira de trabalho e previdência social é 
muito importante, pois prova o vínculo entre o empregado e a 
Previdência Social. Desde 1994 os dados do CNIS (cadastro na-
cional de informações sociais) valem como prova de filiação, 
demonstrando a relação de emprego, tempo de serviço ou de 
contribuição e salários de contribuição e até a relação de em-
prego duvidosa pelo INSS. Do contrário pode-se acionar este 
serviço para eventuais dúvidas eregistros. 

Quanto a inscrição dos dependentes: não será de imedi-
ato, ela é alterada constantemente pelo nascimento de filhos, se-
paração de cônjuges sem concessão de pensão alimentícia, 
morte dos pais e outros. Portanto será feita por requerimento por 
apresentação dos documentos pertinentes, no caso, certidão de 
nascimento, de casamento, certidão judicial, dependência eco-
nômica, dentre outros. No entanto todas as pessoas deveriam ter 
seus direitos iguais e justos, disserta (BOBBIO, apud TU-
RATTI, 2018, p.32) que característica sobre os direitos huma-
nos, e por uma acepção lógico-metonímica (da parte pelo todo, 
visto “[...] essa que a liberdade baseia os princípios e dispositi-
vos daquele), conclui-se que a liberdade e os seus sentidos, re-
pressivo ou de conquista, tenham uma valoração diferente a cada 
época”. 

 Logo não é de hoje que a diversidade existe e é preciso 
adequar o Estado aos povos, possibilitando uma verdadeira de-
mocracia. Nesse contexto, (BOBBIO, 2004, p. 13) nos re-
mete:“O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua 
a se modificar com a mudança das condições históricas, ou seja, 
dos carecimentos e dos interesses, das classes no disponíveis 
para a realização do mesmo, poder dos  meios das 
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transformações técnicas etc.” 
Assim como os dependentes, a empresa e o empregado 

doméstico têm formas diversas, distintas de recolhimento que 
concerne a percentuais e prazos próprios, pelo fato de ser o Di-
reito Previdenciário um ramo do Direito Público, não se pode 
confundir com o Direito Civil ou Empresarial, ele tem sua siste-
matização e especialidades próprias. 

Segue os efeitos da Legislação Previdenciária conforme 
o art. 12 do RPS, parágrafo único: 

I- O contribuinte individual em relação ao segurado que 
lhe presta o serviço, como por exemplo, o dentista autônomo que 
contrata uma secretária (empregada) ou um eletricista autônomo 
eventual (contribuinte individualtambém. 

II- A cooperativa, a associação ou entidade de qual-
quer natureza ou finalidade, inclusive com missão diplomática e 
a repartição consular de carreiras estrangeiras. Ex: Unimed e ou-
tras associações de servidores públicos, fundações, sindicatos, 
etc. 

III- O operador portuário e o órgão gestor de mão de 
obra de que trata a Lei 8.630/93. Como o operador portuário que 
é pessoa jurídica. 

IV- O proprietário ou dono de construção civil, quando 
pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço. 

Estes são todos equiparados à empresa, mas o empregado 
doméstico é diferente, visa facilitar a contribuição e diminuir a 
informalidade, assim como a matrícula das empresas que devem 
ser cadastradas também no CNIS, e sofrem fiscalização direta na 
questão da administração tributária, segundo o art. 256 do RPS, 
a matrícula será feita: 

I- Simultaneamente com a inscrição no Cadastro 
Nacional da pessoaJurídica, ou: 

II- Perante o Instituto Nacional do Seguro Social, no 
prazo de trintadias contados do início de suas atividades, quando 
não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  
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Diante de todo o exposto fica evidente que como no 
exemplo das pessoas transgêneros, Aristóteles e seu pensamento 
de igualdade e liberdade não se concretizou e faz por bem sali-
entar a necessidade de apontar essa reflexiva para que os gover-
nantes possam agir a favor da coletividade, além da dicotomia, 
homem e mulher, mas no ser humano como pessoa e sua diver-
sidade seja respeitada.(ARISTÓTELES, apud: TURATTI, 2018, 
p. 32). 
 
CONCLUSÃO 

 
Ao término da pesquisa, concluo com o pensamento de 

Aristóteles, sempre atual de que, o estigma social é um mal que 
ultrapassa gerações por não darmos visibilidade e a importância 
da diversidade, onde o diferente merece atenção especial, em se 
tratando do Brasil onde a violência é fato marcante e reprovador, 
o Estado tem o dever de garantir a assistência social por meio 
dos entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios e através da contribuição dos trabalhadores e afins, no 
sentido de preservar o princípio da igualdade e da seguridade 
entre outros para encontrar o equilíbrio econômico e financeiro 
através dos regimes existentes, de acordo com a CF/ 88, bem 
como desenvolver uma política funcional e efetiva à coletivi-
dade, com seriedade e transparência . Visa também promover a 
inclusão social e a busca de uma vida digna através de um con-
junto de ações e serviços que lhes assegurem os direitos funda-
mentais relativos à saúde, à previdência e assistência social a to-
dos inclusive aos transgêneros e todos os vulneráveis do grupo 
LGBTI. 

O RGPS proporciona vários benefícios aos seus segura-
dos, porém com algumas exceções, mas é preciso que de tempo 
em tempo sofra alterações de acordo com as necessidades de 
seus segurados. De tempo a tempo faz-se necessário as mudan-
ças como a ocorrida recentemente é um exemplo dessa situação 
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que visa o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, com fins 
específicos de preservar a liquidez da entidade e da equidade da 
Previdência Social complementar o conjunto de suas atividades. 
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