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235 A SEGURIDADE SOCIAL E A SEGURIDADE INDEPENDENTE. Lanker Vinícius Borges Silva, 
Marcia Silveira, Maycon Vicente, Eliane Romeiro Costa (orient.) (UCG). 
Neste Projeto de Pesquisa buscou-se a analise do tema Seguridade Independente, tal tema, inovador, foi 

proposto com a finalidade de se promover um estudo profundo, verificando a relação entre Seguridade Social e 
Seguridade Privada( Independente), indo das bases de cada um até a cobertura garantida pelos mesmos. Para o bom 
desenvolvimento deste trabalho foi proposto a utilização de Pesquisa Bibliográfica, dentre os materiais pesquisados, 
pode-se citar Livros e Revistas ligadas ao tema, como por exemplo a Revista de Direito Social, além de sites 
jurídicos especializados. Durante todo o projeto a forma de produção era a seguinte, primeiramente lia-se sobre o 
tema proposto pela Orientadora, fazia-se resenhas e a partir destas resenhas, elaborava-se textos próprios. 
Resumidamente pode-se entender que a idéia essencial da Seguridade Social é dar aos indivíduos e a suas famílias 
tranqüilidade no sentido de que, na ocorrência de uma contingência( invalidez, morte, etc) a qualidade de vida não 
seja significativamente diminuída proporcionando meios para a manutenção das necessidades básicas dessas pessoas. 
Então a Seguridade Social deve garantir os meios de subsistência básicos do indivíduo tanto no futuro quanto no 
presente, independentemente de contribuições para tanto. Já a Seguridade independente representa forma de proteção 
voluntária individual. A previdência privada, que é o benefício contratado na seguridade independente tem base 
contratual, de caráter negocial constituída pelos interessados de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social. De acordo com o que foi pesquisado, a tendência é que cada vez mais se cresça o número de 
seguros privados, pois além de gerar uma proteção complementar à Seguridade Social, os planos da Seguridade 
Independente geram maior segurança de um bem-estar social futuro, indo ao encontro do que a Seguridade busca, ou 
seja, assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência social. 

 
 


