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RESUMO 
 
O presente texto resulta de estudo realizado no âmbito do 
Instituto Nacional do Seguro Social, na Gerência Executiva 
Campina Grande/PB, sendo suscitado mediante prática 
profissional de assistentes sociais, no que se refere ao acesso 
a Benefícios Previdenciários por parte dos contribuintes 
Facultativos Baixa Renda. Este é um serviço destinado a 
segurados sem renda própria que se dedica ao trabalho 
exclusivamente doméstico, pertencentes a família de baixa 
renda, podendo fazer seu recolhimento com contribuição de 
5% do salário mínimo/ao mês. O texto apresenta resultado de 
pesquisa bibliográfica, documental, observação e aplicação de 
questionários no âmbito institucional, com o intuito de suscitar 
debate sobre a temática.  
 
Palavras-chave: Previdência. Baixa Renda. Trabalho 
doméstico. 
 
ABSTRACT 
 
This text results from a study conducted under the National 
Social Security Institute, the Executive Management Campina 
Grande / PB, being raised by professional practice of social 
workers in relation to access to Social Security Benefits by 
taxpayers Optional Low Income. This is a service for insured 
without an income that is dedicated exclusively to domestic 
work, belonging to low-income family and can make your 
payment with a contribution of 5% of the minimum / month 
salary. The paper presents results of literature review, 
documentary, observation and questionnaires in the institutional 
framework, with a view to raising debate on the issue. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente artigo discute o trabalho doméstico e o acesso aos benefícios 

previdenciários das pessoas baixa renda dedicadas exclusivamente ao trabalho doméstico 

no âmbito do próprio lar, residentes no Brasil. O interesse desse estudo se deve as 

observações do exercício profissional como Assistentes Sociais da Previdência Social4, uma 

vez que tem sido percebido no cotidiano profissional indeferimentos de benefícios referentes 

a este segmento. Espera-se que com este estudo seja possível a qualificação do debate 

acerca da temática proposta no âmbito da Previdência Social com técnicos/as e usuários/as, 

bem como no âmbito da sociedade civil, junto aos órgãos vinculados à questão, com vistas à 

melhor compreensão dos impasses encontrados na execução da legislação específica e dos 

limites e possibilidades dispostos nesta normativa. 

Para subsidiar as inquietações advindas das observações, realizamos pesquisa junto 

a Técnicos do Seguro Social que trabalham cotidianamente com requerimentos de 

benefícios voltados a pessoas baixa renda nas Agências de Previdência social (APS) e a 

Seção de Administração de Informações de Segurados (SAIS). 

O trabalho doméstico não-remunerado, exercido pelos/as donos/as de casa 

caracteriza-se como um trabalho comum, que tem horários, compromissos, 

responsabilidades, qualificação, gerenciamento de recursos e avaliação, porém, 

historicamente é desvalorizado assim como o trabalho doméstico remunerado (BARBIERI, 

2012). 

 Com relação aos benefícios e serviços da Previdência Social, voltados as/aos 

donos/as de casa, a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 6º, garante a 

possibilidade de acesso a todas as pessoas filiadas. Partindo dos princípios constitucionais, 

a Lei nº 8.212, de 1991, estabelece, dentre outras providências, o Plano de Custeio dos 

benefícios previdenciários e define quem são os segurados obrigatórios e facultativos do 

Regime Geral de Previdência Social, inserindo-se nesta última categoria os/as donos/as de 

casa. 

 No Brasil, o nível de desproteção previdenciária é elevado. De acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (PNAD/IBGE, 2009), a proteção social da população ocupada de 16 a 59 anos 

                                                 
4
 Cabe enfatizar que não cabe ao/a à profissional de Serviço Social no Instituto a avaliação do reconhecimento 

de benefício do direito previdenciário relativo à/ao segurado/a facultativo baixa renda. Mas, de acordo com as 
regulamentações previstas para o exercício profissional na política previdenciária, a exemplo do Manual Técnico 
do Serviço Social no INSS (2012) e do artigo 88 da Lei 8.213/91, estão os profissionais próximos a temática em 
tela, devido a interlocução com as/os usuárias/os e os/as servidores com vistas à ampliação e consolidação do 
acesso à Previdência Social.  



 
 

 

 

 
                  

de idade correspondia a 84,39 milhões de pessoas, destas, 56,58 milhões estavam 

socialmente protegidas e 27,81 milhões encontravam-se desprotegidas, equivalendo 

respectivamente a: 67% de proteção e 33% de desproteção previdenciária. Em 2012, o 

mesmo estudo demonstrou um pequeno crescimento: 71,4% de proteção e 28,6% de 

desproteção previdenciária. 

 Ainda de acordo com a PNAD/IBGE (2009), cerca de 7,3 milhões de pessoas se 

enquadravam no perfil de donos/as de casa no Brasil, o que representava 5% do total da 

população entre 16 e 64 anos, e 68% da população não-economicamente ativa na mesma 

faixa etária, com rendimento familiar abaixo de 2 salários-mínimos mensais. 

 Considerando a existência deste perfil populacional e com o intuito de inserção 

dessa parcela populacional nos mecanismos de proteção social contributiva do Brasil, 

através da Previdência Social, o Governo Federal aprovou a Lei 12.470/2011, reduzindo a 

alíquota de contribuição para pessoas baixa renda que se dediquem exclusivamente ao 

trabalho doméstico e estejam inscritas no CadÚnico – Cadastro Único5. 

 Destarte, o objetivo desse artigo é analisar como vem se dando o acesso aos 

benefícios previdenciários do/a Segurado/a Facultativo/a Baixa Renda6 (SFBR) no âmbito da 

Previdência Social, na área de abrangência da Gerência Executiva do INSS em Campina 

Grande7, visando contribuir com as discussões em torno da proteção social às famílias de 

baixa renda. 

 Num primeiro momento, trataremos do trabalho doméstico não-remunerado. Cumpre 

destacar que não aprofundaremos a discussão de gênero neste artigo, uma vez que o 

objetivo maior é discutir o acesso aos benefícios previdenciários de pessoas baixa renda 

que se dediquem ao trabalho doméstico não-remunerado, independente do sexo. Porém, 

consideramos relevante discorrer sobre o histórico do trabalho doméstico não-remunerado 

que tem na figura da mulher uma maior prevalência. 

 Em seguida, abordaremos o acesso aos benefícios previdenciários dos/as donos/as 

de casa baixa renda, a partir das mudanças na legislação. Por fim, apresentar os dados da 

pesquisa realizada e as considerações finais. 

 

2 BREVES APONTAMENTOS SOBRE O TRABALHO DOMÉSTICO NÃO-REMUNERADO 
 
 

                                                 
5
 O Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) é um instrumento que identifica e 

caracteriza as famílias de baixa renda do país, o cadastramento é executado pelos municípios por meio da coleta 
de dados em formulário específico para esse fim. O Cadúnico é utilizado para fins diversos, como por exemplo a 
concessão do benefício bolsa família.  
6
Ao longo do texto utilizaremos a sigla SFBR que se refere a homem ou mulher. 

7
Esta gerência é composta por 141 municípios paraibanos. Atualmente, conta com 18 Agências da Previdência 

Social. 



 
 

 

 

 
                  

 Dentre as transformações societárias decorrentes do final do século XX, o trabalho 

doméstico não-remunerado, envolvendo questões de gênero, divisão sexual do trabalho e 

acesso ao seguro social previdenciário se colocam na ordem do dia. Tais reflexões 

perpassam o exercício profissional do Assistente Social em diversas esferas. Por isso, a 

análise dessas mudanças se torna fundamental para o direcionamento de ações efetivas 

que possam se traduzir em ampliação de direitos para pessoas que (in)diretamente, 

contribuem para a produção e reprodução social. 

 Durante a industrialização, surge o termo “dona de casa”, dividindo a sociedade 

ocidental em duas esferas distintas: um espaço particular, restrito, destinado às mulheres e 

um espaço público, coletivo, destinado aos homens. A esfera do lar, destinada 

historicamente a mulher, se torna um âmbito invisível, destinado ao campo do não-valor 

material. Desenvolvido fora do circuito da produção mercantil, o trabalho doméstico é 

fortemente marcado pela invisibilidade ao longo da história. 

 

A natureza feminina e as especificidades do ciclo vital que incluem a menstruação, 
gravidez e amamentação passaram a justificar o seu confinamento ao espaço privado 
– visto como o seu lugar natural, de direito e dever em função de sua realidade 
biológica. O cuidado dos filhos passou a ser também atribuição exclusiva das 
mulheres (BRUSCHINI, 2007; HIRATA, 2004; SAFFIOTI, 1987 apud SANTOS e 
DINIZ, 2001, p. 138). 

 
 

 Até os dias atuais, esse processo de naturalização de características biológicas vem 

funcionando como definidor de papéis de gênero, resultando numa Divisão Sexual do 

trabalho. 

 Para Joan Scott o gênero é “um elemento constitutivo de relações sociais fundadas 

sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder”.  

Hirata (2007) ao tratar da divisão sexual do trabalho esclarece que embora o tema 

tenha sido objeto de trabalhos precursores, foi na França dos anos 1970, através do 

movimento feminista, que surgiram vários trabalhos que assentariam as bases teóricas do 

conceito. Para a referida autora (2007, p.599), entende-se por Divisão Sexual do Trabalho, 

 

a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; 
mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os 
sexos. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 
pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 
militares etc.). 

 

 De acordo com Lima (et al, 2010), o processo histórico da humanidade estabelece 

que as relações entre os sexos e os papéis que lhe são socialmente atribuídos reproduzem 



 
 

 

 

 
                  

relações de exploração-dominação, reproduzindo o consenso de que cabe ao homem o 

poder econômico-político e social. Disso decorre que nas relações de trabalho, os homens, 

historicamente, ganham mais e tem maior prestígio social, restando as mulheres aquelas 

ocupações com menores remunerações e restrições de ascensão. 

 Fruto dos movimentos feministas ao longo do século XX, esse modelo de divisão do 

trabalho foi questionado e debatido num processo que permanece até os dias atuais. Nesse 

período, a história registra a saída de mulheres da esfera doméstica para o mercado de 

trabalho, inaugurando um novo cenário: novos modelos de ser mulher, de ser homem, 

questionado assim, a tradicional divisão sexual do trabalho (PERLIN & DINIZ, 2005 apud 

SANTOS e DINIZ, 2001, p. 139). 

 No Brasil, desde 2003, com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República, o governo federal vem incentivando, através de 

planos e políticas públicas, a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Nesse 

sentido, o II Plano Nacional de Políticas para as mulheres, publicado em 2008, visa dentre   

objetivos, promover a valorização do trabalho doméstico não-remunerado e contribuir para a 

superação da atual divisão sexual do trabalho (objetivo IV). 

 No que se refere a proteção previdenciária, em 2011, reconhecendo as mudanças no 

cenário do trabalho que vem ocorrendo mundialmente, o Governo Federal, modificou as 

condições de acesso aos benefícios previdenciários para os/as donos/as de casa baixa 

renda. Sobre a temática trataremos a seguir. 

 

 

3 PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO/A SEGURADO/A FACULTATIVO/A BAIXA RENDA 

 

  

 A Previdência Social tem caráter contributivo, sendo destinada a todos/as 

trabalhadores/as que mantêm a qualidade de segurado/a; articulada junto a Assistência 

Social e a Saúde, constituem o tripé da Seguridade Social, conforme o artigo 194 da 

Constituição Federal Brasileira de 1988. 

 O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma Autarquia Federal vinculada ao 

Ministério da Previdência Social (MPS), fundamentada pelo disposto no artigo 17 da Lei nº 

8.029, de 12 de abril de 1990, e criada em 27 de junho de 1990, pelo Decreto nº 99.350, 

como resultado da fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social (IAPAS) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

 Através do INSS, a política previdenciária se materializa junto a sociedade. Por isso, 

o INSS é a instituição responsável pela administração dos benefícios previdenciários do 



 
 

 

 

 
                  

Regime Geral de Previdência Social no Brasil. 

 A missão do INSS é “Garantir proteção ao trabalhador e sua família, por meio de 

sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável8, com o objetivo 

de promover o bem-estar social”. A visão institucional é “Ser reconhecido como patrimônio 

do trabalhador e sua família, pela sustentabilidade dos regimes previdenciários e pela 

excelência na gestão, cobertura e atendimento” (BRASIL, 2010). 

 Nos anos 2000, vários esforços foram empreendidos para a ampliação do acesso 

dos/as trabalhadores/as ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), principalmente 

com a redução das alíquotas de contribuição para algumas categorias de segurados/as. 

 Em 2003, a Emenda Constitucional nº 41 inclui no Artigo 201 o parágrafo 12, 

determina que seja disposto em Lei o sistema especial de inclusão previdenciária para 

trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um 

salário-mínimo, excetuando-se a aposentadoria por tempo de contribuição. 

 A Emenda Constitucional nº 47, de 2005, altera a redação do parágrafo 12, incluindo 

os trabalhadores sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico 

no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, dentre os 

que devem ter acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo mediante 

condicionalidades. Além disso, inclui o parágrafo 13, determinando alíquotas e carências 

inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social9. 

 Em 2006, a Lei Complementar nº 123 adicionou ao Artigo 21 da Lei nº 8.212 o 

parágrafo 2º, com a finalidade de reduzir a alíquota de contribuição do segurado contribuinte 

individual que trabalhe por conta própria e do segurado facultativo para 11% sobre o valor 

correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição10. 

 A Medida Provisória nº 529, de 2011, altera esse parágrafo 2º, inserindo nele dois 

incisos: o primeiro, mantendo a alíquota de 11% já inserida em 2003 e o segundo, 

estabelecendo uma nova alíquota, agora de 5% do salário-de-contribuição mensal mínimo, 

para casos específicos de trabalhadores microempreendedores individuais. 

 Ao final de 2011, a Medida Provisória nº 529 se converte na Lei nº 12.470, de 31 de 

agosto de 2011, publicada em 01 de setembro de 2011, com alterações da redação do inciso 

II do parágrafo 2º acima citado, abrindo a possibilidade de contribuição de 5% para outra 

                                                 
8
 Solidária: entre e intra gerações, porque o regime previdenciário é de repartição; Inclusiva: para garantir a 

ampliação da cobertura entre os trabalhadores; Sustentável: para buscar o equilíbrio atuarial do sistema, em 

especial com a gestão eficaz e responsável dos pagamentos das prestações. 
9
 De início, conforme a redação do Artigo 21 da lei nº 8.212/1991, dada pela Lei nº 9.711, de 1998, a alíquota de 

contribuição dos segurados facultativos era a mesma de contribuintes individuais, como empresários e 
autônomos, ou seja, 20% sobre o salário-de-contribuição mensal. 
 
10

 Desde que opte pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



 
 

 

 

 
                  

categoria de segurado, o segurado facultativo sem renda própria que se dedique 

exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente 

a família de baixa renda.  

 O/A Contribuinte Facultativo de Baixa Renda está configurado como aquele/a 

trabalhador/a sem renda própria que se dedica ao trabalho exclusivamente residencial, 

desde que pertencente a família de baixa renda, podendo fazer seu recolhimento nessa 

forma de filiação com contribuição de 5% do salário mínimo, sendo o recolhimento realizado 

em qualquer banco até o dia 15 de cada mês. 

  São requisitos para sua inserção: pertencer a família de baixa renda, cuja renda 

mensal familiar (soma de todas as rendas dos membros da família) seja de até 2 (dois) 

salários mínimos; inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

- CadÚnico; exercício exclusivo de trabalho doméstico no âmbito de sua própria residência; 

não possuir renda própria, que envolveria todo e qualquer rendimento (alugueis, pensões 

alimentícias, pensões previdenciárias etc.). 

  A estes/as é garantido o direito a requerer benefícios de aposentadoria por idade 

(mulheres aos 60 anos); aposentadoria por invalidez; auxílio-doença; salário-maternidade; 

pensão por morte; auxílio-reclusão.  

 Entende-se por família baixa renda todas aquelas em que a renda familiar mensal 

seja inferior a dois salários mínimos11. Nos casos em que a renda familiar supere esse valor, 

o/a interessado/a poderá ser considerado Segurado/a Facultativo/a – caso não exerça 

atividade que o enquadre como segurado/a obrigatório/a, mas não será considerado/a 

pessoa baixa renda. 

 De acordo com o Boletim Estatístico Gerencial do INSS, o número de donas/os de 

casa de família de baixa renda cadastradas/os na Previdência Social em janeiro de 2014 foi 

de 428.440. No mesmo período, no ano passado, o número era de 382.152. Em um ano 

mais de 46 mil seguradas/os se filiaram junto à Previdência Social como facultativo de baixa 

renda. Hoje, entre os estados com maior número de cadastros estão: São Paulo (57.892), 

Minas Gerais (56.460), Paraná (34.374), Bahia (25.650) e o Rio Grande do Sul (24.770). 

 As inquietações referentes ao acesso a benefícios previdenciários das pessoas baixa 

renda dedicadas exclusivamente ao trabalho doméstico, partiu das observações realizadas 

no exercício profissional, verificadas a partir do número de indeferimentos de benefícios 

requeridos pelos SFBR. 

 Se por um lado, a redução da alíquota significou a possibilidade de cobertura 

previdenciária de uma significativa parcela da sociedade, por outro lado, evidenciou algumas 

                                                 
11

 Em 2014, com o reajuste do salário-mínimo nacional para R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), esse 

valor equivale a R$ 1.448,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). 



 
 

 

 

 
                  

divergências nos critérios de acesso, conforme veremos a seguir com base nos 

depoimentos extraídos da pesquisa realizada. 

  

 

3.1 Descompassos no reconhecimento de direitos previdenciários relativo à FBR 

 

 

 A pesquisa foi realizada mediante amostra com 09 Técnicos do Seguro Social de 

Agências da Previdência Social (APS's) da Gerência Executiva do INSS em Campina 

Grande/PB (Gex Campina Grande), correspondendo a 50% do universo das APS's e uma 

Gestora responsável pela convalidação dos requerimentos do SFBR da referida Gerência. 

Preservaremos a identidade dos entrevistados, identificando-os com números. Também 

foram analisados junto a Seção de Administração de Informações de Segurados (SAIS)12 os 

números relativos ao seguimento em tela.  

 No que concerne a pesquisa, quando questionados sobre a importância da 

Previdência Social para os segurados/as, as respostas foram quase unânimes ao defini-la 

como algo positivo e que proporciona bem-estar nos momentos de incapacidade laborativa: 

 

A garantia de renda face os riscos sociais (maternidade, doença, invalidez, velhice e 
morte), é sem dúvida algo imprescindível para manutenção do bem-estar social. 
Assim, uma família que tem a cobertura previdenciária, sempre estará amparada em 
seu orçamento doméstico, assegurando-se assim uma melhor qualidade de vida 
(entrevistado 01). 
 
A Previdência Social garante aos segurados e seus dependentes a proteção social 
necessária à sobrevivência com dignidade, através da garantia de renda ao 
trabalhador nos momentos de incapacidade laborativa, objetivando a promoção do 
bem-estar social (entrevistado 04). 
 
Garantir o sustento das famílias brasileiras cujo trabalhador, mantenedor da família 
esteja impossibilitado de exercer suas atividades laborativas para sustentá-la, por 
estar acometido de algum infortúnio, tal como: doença, idade avançada, reclusão, 
maternidade, óbito, etc. (entrevistado 07).  

 

 Para alguns a Previdência Social é sinônimo de inclusão social para quem contribui. 

Ou seja, não são todos/as os/as cidadãos/ãs brasileiros/as que tem acesso, apenas 

aqueles/as que contribuem. 

 
A Previdência Social tem uma importância fundamental no processo de inclusão 
social dos menos favorecidos da sociedade brasileira. É por meio dela que os 
segurados, aqueles que contribuem, são protegidos nas situações de risco, tanto 
para os titulares como para os seus dependentes (entrevistado 03). 

  

 A redução na alíquota de contribuição para o/a SFBR também é vista como avanço, 

                                                 
12

 Setor Responsável pela validação das contribuições relativas ao SFBR. 



 
 

 

 

 
                  

significando acesso, inclusão, ampliação da cobertura previdenciária: 

Com a desigualdade social e a realidade da distribuição de renda, a alíquota de 5% 
resultou numa maior inclusão, aumentando a cobertura previdenciária. Isso reflete 
em qualidade de vida (entrevistado 02). 
 
A redução na alíquota para os Segurados Facultativos Baixa Renda (SFBR) 
representa a ampliação da cobertura previdência e por conseguinte a extensão da 
proteção social àquelas pessoas que não possuem vínculo com a Previdência Social 
em razão, sobretudo, da dificuldade de contribuir em decorrência do valor das 
contribuições. Essa iniciativa proporcionou aos segurados a oportunidade de acessar 
os benefícios e serviços oferecidos pelo INSS e a perspectiva de melhoria na 
qualidade de vida (entrevistado 04). 

 
Possibilita inclusão previdenciária, ocasionando que a previdência social promova a 
dignidade e assegure uma parcela maior da população. Nada obstante, proporciona 
aumento na arrecadação previdenciária com um número maior de segurados 
contribuindo. (entrevistado 06). 

 

Porém, mesmo considerando importante a iniciativa federal, o entrevistado número 

03 adverte: 

 

A redução da contribuição para a dona de casa é uma iniciativa louvável do Governo 
Federal, pois pode incluir uma parcela muito grande de pessoas que não tem 
condições de pagar a Previdência Social, mesmo no plano simplificado. No entanto, 
essa política não está se mostrando eficaz, já que não há, por parte do governo 
federal uma campanha massiva para informação desse público. Muitas donas de casa 
estão pagando suas contribuições na alíquota de 5 por cento e quando necessitam 
dos benefícios, essas contribuições não são validadas. 
 

 
 De acordo com a SAIS da Gerência Executiva em Campina Grande/PB, no período 

de março a dezembro de 2013, o quantitativo de benefícios indeferidos no processo de 

validação, ultrapassou 60%, conforme dados: 24,8% foram validados, 63,9% foram 

invalidados e 11,8% foram validados parcialmente. 

 A renda pessoal foi identificada como o motivo mais recorrente para a invalidação, 

seja total ou parcial, representando 75,7% do total dos casos analisados. O segundo motivo 

mais comum de invalidação foi a falta de atualização cadastral no CadÚnico. Neste último 

deve-se ressaltar que em muitos casos, foram detectadas inconsistências no processo de 

atualização bienal, podendo ter havido atualizações que não aparecem no sistema, pois 

este só está configurado para apresentar informações da última atualização realizada. As 

informações do cadastro são únicas, sempre que ocorre uma atualização, os dados são 

sobrepostos, apagando os dados anteriores e disponibilizando apenas os novos. Essa é a 

maior dificuldade encontrada na SAIS para a análise dos recolhimentos. 

 Considerando que a redução na alíquota é algo recente, não há possibilidade de 

carência13 suficiente para o requerimento de aposentadorias, destacando, portanto, dentre 

                                                 
13

 Refere-se ao É o tempo mínimo de contribuição que o trabalhador precisa comprovar para ter direito a um 

benefício previdenciário. Varia de acordo com o benefício solicitado. 



 
 

 

 

 
                  

os benefícios mais requeridos até 2014: o salário-maternidade e o auxílio-doença. Os 

entrevistados analisaram a maior solicitação desses dois benefícios vinculando-os a 

presença da mulher requerente. Parte dessa busca feminina se deve as vinculações 

midiáticas que vincularam nas campanhas publicitárias a imagem de uma mulher – dona de 

casa, em panfletos e recursos visuais televisivos, caracterizando assim a necessidade de 

aprofundamento posterior da questão de gênero arraigada nesta perspectiva: 

 

A maior frequência do salário-maternidade se deve ao fato das mulheres sempre 
estarem mais preocupadas em se formalizarem junto a previdência (entrevistado 01).  
 
Atualmente os benefícios mais requeridos são salário maternidade e auxílio-doença, 
particularmente em nossa APS o público é feminino, não tenho conhecimento de 
homens contribuindo nesta condição (entrevistado 05). 

 
 

 Análises e observações já realizadas pelos técnicos por ocasião dos indeferimentos 

vem presenciando uma elevada quantidade de requerentes insatisfeitos/as por não terem 

seu período de contribuição convalidado. A princípio os indeferimentos eram identificados 

como equívocos de interpretação do direito por parte dos/as requerentes. Porém, com o 

decorrer do processo, identificou-se as barreiras ao acesso aos benefícios intrínsecas a 

própria formatação da legislação e execução: informação de valor monetário no nome do/a 

requerente e a burocracia, barreiras estas que desmistificam a culpabilização 

das/usuárias/as pelo não reconhecimento do direito. Neste sentido, os entrevistados 

destacaram burocracia, falta de informações: 

 

Acho ainda muito burocrático devido ao fato de as contribuições não migrarem 
automaticamente e serem validados em nível de gerência executiva o que torna mais 
demorado o reconhecimento do direito (entrevistado 01). 
 
O acesso aos benefícios nesta categoria de segurado ainda encontra-se muito 
comprometido, pois o sistema não foi desenvolvido (mesmo depois de tanto tempo de 
implantação) para validar de forma automática os recolhimentos, o que vem trazendo 
sérios transtornos aos requerentes, sem contar que as informações necessárias para 
instruir a população está chegando agora, como exemplo cito o Memo Circ. Nº 43 de 
2013 de 12/12/2013, que em seu anexo traz tudo que deveríamos saber desde a 
implantação e só agora temos um material completo de informação. A falta de 
informação é responsável por boa parte dos indeferimentos (que são muitos), pois não 
se sabia até recentemente que era vetado ao segurado baixa renda ter algum tipo de 
rendimento, inclusive doações; este é apenas um exemplo (entrevistado 05). 

 
 Sobre a questão de valor monetário, a entrevistada responsável pela SAIS identifica 

que o motivo preponderante nos indeferimentos de benefícios é a “existência de renda 

pessoal no CADÚNICO, seja ela qual for”. A mesma entende a redução na alíquota como 

um “grande alerta acionado”, pois em razão da ausência de definição de renda pessoal, e 

consequentemente, a não validação das contribuições realizadas pelos/as requerentes, isto 

gera um descrédito, “como se estivéssemos diante de uma propaganda enganosa”. 



 
 

 

 

 
                  

Mediante o quadro apresentado, a entrevistada apresenta sugestões para redução nos 

índices de indeferimento: 

 

Acredito que a principal dificuldade enfrentada, atualmente, pelo INSS, é a ausência de 
definição/conceituação, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, do que seria considerado renda pessoal, pois os procedimentos utilizados 
consideram qualquer valor declarado como renda pessoal e fator impeditivo ao 
enquadramento das contribuições como FBR, sem qualquer avaliação se a renda é de 
natureza eventual, o próprio valor; havendo, ainda, uma discrepância nas rotinas 
adotadas por cada ente municipal, causando distorções na caracterização desse tipo 
de segurado.  

  

 A partir da pesquisa realizada, depreende-se que há um descompasso entre a 

legislação previdenciária e os conceitos que permeiam o que significa baixa renda, 

caracterizando uma dissonância no reconhecimento de direitos aos SFBR. As questões 

apresentadas na pesquisa denotam ainda urgência em se reavaliar estes quesitos a nível 

interministerial, uma vez que os descompassos aqui identificados são, principalmente, de 

ordem de conceituação da legislação em tela. 

 No âmbito institucional, no quesito profissional, é perceptível a necessidade de 

maturar a discussão junto aos/as usuárias, bem como juntos aos servidores técnicos 

administrativos e órgãos institucionais envolvidos de outras políticas setoriais, com ênfase 

para a política da Assistência Social, qualificando o debate com vistas à identificação dos 

entraves e não responsabilização dos indivíduos pelo (não) reconhecimento do direito. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 
 
 O acesso à Previdência Social é direito de todo/a cidadão/ã brasileiro/a, 

independentemente do ato de exercer atividade com remuneração. Por isso, as pessoas 

que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico sem remuneração, podem ser 

contribuintes e aferir benefícios previdenciários no decorrer de sua vida. 

 A alíquota reduzida de contribuição previdenciária objetiva ampliar o acesso das 

parcelas mais pobres da população brasileira. Observa-se que o trato inicial nos critérios de 

elegibilidade apresentaram e apresentam impasses até o momento presente de finalização 

deste trabalho. 

 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao normatizar e 

entender que qualquer renda - exceto aquelas advindas de programas sociais do governo 

federal - descaracteriza a condição de pessoa baixa renda, vem impossibilitando o acesso 

aos benefícios previdenciários. 



 
 

 

 

 
                  

 Inicialmente a proposta do SFBR era de que o enquadramento fosse feito de forma 

automática, assim que o segurado efetuasse o primeiro recolhimento, o sistema já 

informaria se o mesmo atendia aos requisitos da lei. O enquadramento automático não foi 

implantado em virtude de dificuldades sistêmicas, principalmente da precariedade do banco 

de dados do Cadúnico. Isto posto, considerando o prazo para aplicação do trazido pela lei, o 

INSS, de forma provisória, instituiu o enquadramento de forma pontual e manual de cada 

segurado. O caráter provisório desse procedimento se estende desde o fim do ano de 2011. 

 O acesso aos benefícios previdenciários para pessoas baixa renda dedicadas ao 

trabalho doméstico não-remunerado perpassa dilemas para além das discussões 

conceituais. Se por um lado, comemora-se um avanço a “preocupação” em garantir proteção 

social a camada da sociedade que trabalha e até então era considerada inativa 

economicamente, por outro, as imprecisões na conformação e execução da lei, podem mais 

uma vez adiar as conquistas de uma sociedade mais justa e equânime. 

Cumpre destacar que este texto tem por objetivo traçar intuições preliminares, com 

vistas a ampliação das discussões acerca do tema, não havendo o propósito de esgotá-la, 

haja vista ser esta extremamente atual e de suma relevância. 
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