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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são 

tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação 

penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos!  
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Vamos agora começar o estudo da previdência social, que é o subsistema da 

seguridade social que iremos abordar com maior foco no nosso curso. 

NOÇÕES GERAIS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Vimos na nossa primeira aula que a previdência, diferentemente da saúde e da 

assistência social, tem caráter contributivo, exigindo uma contribuição prévia como 

pressuposto para a percepção dos benefícios e serviços previdenciários por parte dos 

segurados e seus dependentes. 

A evolução da previdência social acompanhou mesmo a evolução dos direitos 

fundamentais sociais, tendo como marco histórico inicial a criação da Lei dos Seguros 

Sociais, na Alemanha, em 1883, com a previsão de um benefício de seguro-doença, a 

que se seguiram, em anos seguintes, o seguro de acidente de trabalho, de invalidez e 

de velhice. 

A nível constitucional, a Constituição do México (1917) e da Alemanha (1919) 

foram as primeiras a trazerem a previsão de benefícios previdenciários como direitos 

dos cidadãos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova para Procurador do Estado do Amazonas (2016), o CESPE considerou 

correta a seguinte assertiva:  

“A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, ao 

constitucionalizar um conjunto de direitos sociais, colocando-os no mesmo plano 

dos direitos civis, marcaram o início da fase de consolidação da seguridade social”.  

Como vimos, foram as pioneiras na elevação ao nível constitucional dos direitos 

sociais, incluída aí a previdência social. Nível constitucional esse de que os direitos 

civis já gozavam, como direitos fundamentais de primeira geração que são.  
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Em termos locais, em que pese a Constituição de 1824 possuir uma disciplina 

sobre os “socorros públicos” em seu texto legal, para a doutrina majoritária, 

reconhece-se que a Constituição de 1891 foi a primeira a prever diretamente um 

benefício previdenciário, uma vez que instituía a aposentadoria por invalidez aos 

funcionários públicos que se tornaram inválidos a serviço da nação. Não representava, 

no entanto, uma regra geral, tratando-se de regime próprio, uma vez que reservado 

apenas àqueles funcionários públicos. 

Posteriormente, a Lei de Acidentes de Trabalho (1919) criou o seguro acidente 

de trabalho, como uma obrigação de todas as empresas. Não era ainda sistema público 

de previdência social. 

Assim, prevalece na doutrina que o tiro inicial da previdência social no Brasil 

foi dado pela edição da Lei Eloy Chaves, em 1923, que determinou a criação das 

caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, mantidas pelas empresas e 

trabalhadores, e não pelo Poder Público, com previsão dos benefícios de 

aposentadoria, pensão por morte e assistência médica. 

Em verdade, a Lei Eloy Chaves, apesar do consenso na doutrina quanto à sua 

posição como marco histórico da previdência social no Brasil, consistia em um sistema 

de previdência privada, à medida que as caixas de aposentadorias e pensões - CAP 

eram administradas pelas próprias empresas.  

A Eloy Chaves previa a contribuição tanto dos empregados, sobre os seus 

vencimentos, quanto da empresa, sobre seus lucros, à caixa de aposentadorias e 

pensões. Os recursos eram administrados e afetos às finalidades da CAP de prestação 

de benefícios de aposentadoria, pensão e auxílio em caso de doença. 

Posteriormente à criação desse sistema de previdência dos ferroviários, 

diversas outras categorias de trabalhadores vieram a contar também com uma 

previdência, como foi o caso dos marítimos (1933), dos comerciários e bancários 

(1934), dos industriários (1936), dos servidores do estado e dos empregados de 

transportes e cargas (1938). Esses, no entanto, eram sistema administrados pelo Poder 
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Público, diferentemente das CAP dos ferroviários, que eram estabelecidas dentro da 

própria empresa, para o benefício dos seus próprios funcionários. 

A Constituição de 1934, de perfil democrático, foi a primeira a prever tríplice 

custeio da previdência, com contribuição do Poder Público, das empresas e dos 

trabalhadores.  

A partir daí, uma série de eventos paulatinamente marcaram a evolução da 

previdência social no Brasil, que vamos demonstrar no quadro abaixo: 

EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

1946 
A Constituição de 1946 utiliza pela primeira vez o termo 
“previdência social” 

1960 
Promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social – 
LOPS, que unificou o plano de benefícios dos Institutos. 

1965 
Emenda constitucional nº 11 inseriu o Princípio da 
Precedência da Fonte de Custeio, aplicável ainda hoje à 
seguridade social 

1967 
Criação do Instituto Nacional da Previdência Social - INPS 
e unificação da previdência urbana brasileira 

1971 
Inclusão previdenciária dos trabalhadores rurais por meio 
da Lei Complementar 11 

1972 
Inclusão previdenciária dos empregados domésticos pela 
Lei nº 5.859/72 

1977 

Autorizada a criação da previdência complementar 
privada, surgindo os primeiros grandes fundos de pensão 

das empresas estatais, como PETROS (Petrobrás) e PREVI 
(Banco do Brasil) 

Criação do Sistema Nacional de Previdência Social – 
SINPAS 

1988 
Sistema de seguridade social composto por assistência, 
previdência social e saúde. 

 

A evolução da previdência social é um tema apresentado na primeira aula 

deste curso e pormenorizado na presente aula, o que denota a sua relevância em meio 

aos concursos. Quer a prova? Dê uma olhada em como as bancas estão abordando o 

assunto: 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova para Procurador do Estado do Amazonas (2016), o CESPE considerou 

incorreta a seguinte assertiva:  

“No Brasil, iniciou-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos com o 

advento da Lei Eloy Chaves, em 1923, que determinou a criação das caixas de 

aposentadorias e pensões para os ferroviários.”. 

Como vimos, a doutrina majoritária reconhece a Lei Eloy Chaves como pioneira do 

sistema previdenciário nacional. Todavia, importante salientar que ela não iniciou o 

regime próprio de previdência dos servidores públicos, tanto por não ser a primeira 

legislação à disciplinar sobre seguros públicos, quanto pelo fato de que as caixas de 

aposentadorias e pensões para os ferroviários eram mantidas pelas próprias 

empresas interessadas e não pelo poder público, conforme disposição expressa em 

lei.  

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova para Procurador Municipal de Aracaju (2008), o CESPE considerou 

incorreta a seguinte assertiva:  

“A positivação do modelo de seguridade social na ordem jurídica nacional ocorreu a 

partir da Constituição de 1937, seguindo o modelo do bem-estar social, em voga na 

Europa naquele momento. No caso brasileiro, as áreas representativas dessa forma 

de atuação são saúde, assistência e previdência social.” 

Como vimos, a Constituição de 1937, também conhecida como Constituição Polaca, 

em nada inovou na positivação do modelo de seguridade social na ordem jurídica 

nacional, mas, na verdade, regrediu com os avanços propostos na Constituição de 

1934, os quais foram retomados com a Constituição de 1946 que trouxe, pela 

primeira vez, o termo “previdência social”. De todo modo, conforme entendimento 

doutrinário predominante, a primeira Constituição a ter positivado o modelo de 

seguridade social em tópicos próprios foi a Constituição de 1988.  
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CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS 

Os sistemas previdenciários podem ser classificados segundo critérios relati vos 

à contributividade, como já vimos, em contributivos e não contributivos, de acordo 

com a existência ou não de contribuições específicas. 

Os sistemas contributivos, por sua vez, podem ser subdivididos em sistemas 

previdenciários de capitalização ou de repartição. 

No sistema de capitalização a contribuição realizada pelo segurado é feita em 

um fundo administrado por uma entidade gestora que realiza investimentos e mantém 

esses recursos, exigindo-se que se atinja um certo prazo para a percepção dos 

benefícios (previdência privada no Brasil). 

No sistema de repartição, por sua vez, todos as contribuições são utilizadas no 

custeio dos atuais benefícios e serviços. Ou seja, todas as contribuições, seja de 

empregadores, seja de empregados (inclusive os aposentados também contribuem), 

ou do Poder Público, financiam os benefícios recebidos e os serviços prestados, 

naquele mesmo momento. Quando a conta não fecha e há déficit, o Poder Público é 

responsável pelo complemento. 

Os regimes previdenciários precisam de um responsável pela sua gestão, que 

podem ser tanto o próprio Poder Público, quanto a iniciativa privada, como é o caso do 

Chile. Pode existir um sistema previdenciário que adota um gestão mista, onde tanto o 

Poder Público quanto a iniciativa privada exercem a gestão, como é o caso do Brasil.  

PLANOS PREVIDENCIÁRIOS BRASILEIROS 

Os planos da previdência no Brasil podem ser divididos em básicos e 

complementares.  
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Os planos básicos são de participação obrigatória a todos que exercem 

atividade laboral remunerada, tendo natureza jurídica de seguro obrigatório legal. O 

trabalhador, assim, não tem a liberdade de excluir-se da previdência social. 

Em contrapartida, os planos complementares são de adesão facultativa , sendo 

uma opção para o trabalhador que quiser contribuir com um outro regime de 

previdência, de modo a garantir, no futuro, benefícios e serviços além daqueles 

oferecidos no plano básico.  

A participação em um Regime de Previdência Complementar é, então, uma 

liberalidade sobre a qual predomina a autonomia da vontade e que caracteriza um 

seguro contratual sui generis.  

Sobre o tema, o STJ já pacificou entendimento quanto à aplicação do Código 

do Consumidor nesses casos. Nesse sentido, a súmula 563: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não 

incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 

A previdência complementar aberta é estabelecida para adesão do público em 

geral e com fins lucrativos, geralmente oferecidas por grandes bancos. Já a previdência 

complementar fechada é instituída por empresas ou entidades associativas, fechada 

apenas a seus empregados/membros. Apenas no caso das entidades abertas é 

aplicável o CDC. 

PLANOS BÁSICOS 

 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS 

 
O primeiro dos planos básicos é o Regime Geral de Previdência Social, 

obrigatório para trabalhadores em geral, exceto para os titulares de cargos públicos 

efetivos e militares filiados a Regime Próprio de Previdência Social, de competência da 

União e administrado pelo Ministério da Economia. 
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É o regime ao qual a maioria esmagadora da população é filiada e que 

representa a maior fatia da previdência social no Brasil, muitas vezes sendo referida 

pela própria legislação e pela doutrina como “previdência social”. Então já tenha em 

mente que a previdência social não se limita ao Regime Geral, apesar deste 

representar uma grande e importante parcela. 

Os contribuintes do Regime Geral da Previdência Social abrangem os 

segurados, a empresa e o empregador doméstico (arts. 12 e 15 Lei 8.212/1991). No 

tocante aos segurados, estes podem ser classificados em obrigatórios e facultativos. 

Os segurados obrigatórios englobam o empregado, o empregado doméstico , o 

trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial.  Já o segurado 

facultativo é a pessoa física que se filia ao Regime Geral de Previdência Social, 

mediante contribuição, desde que não esteja incluído nas disposições do art. 11 da Lei 

8.213/1991. 

Ainda, cumpre salientar que o Regime Geral de Previdência Social é 

administrado pelo INSS e as regras gerais encontram-se elencadas no art. 201 da 

CF/88. A nível infraconstitucional, a legislação pertinente é representada pelo Plano de 

Custeio, Lei nº 8.212/91, o Plano de Benefícios e Serviços, Lei nº 8.213/91, bem como 

o Regulamento da Previdência Social - RPS, Decreto nº 3.048/99. 

O RGPS possui caráter contributivo e compulsório, conforme já exposto 

anteriormente, e do ponto de vista financeiro, ele é de repartição simples.  

O que caracteriza o RGPS como sistema previdenciário de repartição simples é 

a formação de um fundo único onde são depositadas as contribuições. Assim, os 

recursos arrecadados são utilizados para pagar os benefícios daqueles que necessitam 

em uma repartição simples, retirados de um fundo único de contribuições.  

Ainda, importante destacar que o RGPS deve respeito ao equilíbrio financeiro e 

atuarial, o que parte da doutrina destaca como corolário do princípio do equilíbrio 

financeiro descrito no artigo 167, II, da Constituição Federal, ao vislumbrar que haja 
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um equilíbrio entre as receitas de contribuição previdenciária e as despesas do RGPS, 

evitando saldos negativos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova para Procurador do Estado do Ministério Público de Contas (2019), o 

CESPE considerou correta a seguinte assertiva:  

“O RGPS tem caráter contributivo”. 

Tal entendimento é vislumbrado no caput do artigo 201 da Constituição Federal, 

quando afirma que “A previdência social será organizada sob a forma do Regime 

Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória (...)”. 

 

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS 

 

Os regimes próprios são obrigatórios para os servidores públicos efetivos da 

União, estados, Distrito Federal e municípios, bem como os militares.  

Os regimes próprios, em nosso curso, serão objeto da disciplina de Direito 

Previdenciário Público. Assim, não iremos nos aprofundar na questão nesse momento. 

Por enquanto é suficiente saber essa diferença básica, apenas de que os 

regimes próprios são instituídos por cada ente, aplicável aos seus servidores públicos.  

Em razão disso, o art. 24, inciso XII, da Constituição da República prevê que 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

Direito Previdenciário. É importante ressaltar, que os Municípios também possuem 

competência para legislar sobre seus Regimes Próprios de Previdência Social, por se 

tratar de assunto de interesse local, suplementando a legislação federal no que 

couber, consoante art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988. 

Atualmente a União, os estados e o DF possuem seus regimes próprio, 

enquanto a maioria dos municípios, principalmente os menores, em razão de suas 

estruturas administrativas reduzidas, não estabeleceram um RPPS.  
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Nesse caso, os servidores públicos efetivos sem regime próprio estão 

automaticamente filiados mesmo ao RGPS, na condição de empregados, sendo o 

município considerado empresa para fins previdenciários. 

O regime próprio, assim como o regime geral, é de caráter contributivo e 

pagamento compulsório, com responsabilidade solidária dos entes federativos, 

servidores ativos, aposentados e pensionistas na participação e contribuição para o 

mantimento de suas estruturas, nos termos do artigo 40, caput, da Constituição da 

República.  

Conforme doutrina majoritária, assim como o RGPS, o RPPS é caracterizado por 

ser um sistema contributivo e solidário, que visa a preservação do equilíbrio financeiro 

e atuarial como corolário do princípio do equilíbrio orçamentário.  

Além disso, o RPPS é caracterizado como um sistema de repartições simples, ou 

seja, existe um pacto direto entre as gerações, cabendo a presente geração contribuir 

com a aposentadoria das gerações passadas.  

Os beneficiários do RPPS são os servidores ocupantes de cargo público efetivo, 

estando excluídos os ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, os servidores 

temporários, os servidores de ente político que não possui regime próprio e os 

celetistas.  

Ainda, importante salientar que é vedada a filiação do servidor público e fetivo 

participante do regime próprio de previdência social como segurado facultativo do 

regime geral, conforme bem orienta o artigo 201, §5º da Constituição Federal.  

Conforme artigo 24, XII, da Constituição Federal, a competência para legislar 

sobre RPPS é concorrente, cabendo à União disciplinar normas gerais e os demais 

Entes políticos disciplinarem os seus regimes, razão pela qual o Regime Geral, com 

disciplina oferecida pela União, possui regramento subsidiário aos RPPS, conforme 

bem preceitua o §12º do artigo 40 da Constituição Federal.  

Diversas alterações foram promovidas pela emenda constitucional 103/2019, 

todavia, merece destaque para esta aula o §22º do artigo 40 da Constituição da 
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República, o qual foi introduzido pela mais recente reforma previdenciária e visa 

impedir a instituição de novos regimes próprios de previdência social pelos Entes 

políticos: 

Art. 40 (...) § 22. Vedada a instituição de novos regimes 

próprios de previdência social, lei complementar federal 

estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de 

organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua 

gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

 

Atenção para a segunda parte do §22 supracitado, o qual afirma que lei 

complementar federal estabelecerá normas gerais para organização dos RPPS. O artigo 

9º da EC 103/2019 preceitua que, enquanto tal legislação não for promulgada, caberá 

à Lei n.º 9.717/98 continuar disciplinando aspectos gerais dos RPPS. 

Ainda, outra reforma significativa oferecida pela EC 103/2019 é a vedação 

expressa de mais de um RPPS por ente federativo, bem como a limitação de uma 

entidade gestora para cada RPPS, conforme §20 do artigo 40 da Constituição Federal.  

 Essa unidade gestora deverá ser uma autarquia ou fundo, de âmbito interno 

da estrutura administrativa do Ente político responsável pela administração do RPPS 

respectivo.  

Os benefícios dos RPPS ficam limitados à aposentadoria e pensão por morte, 

cabendo diretamente ao Ente político que contrata o servidor respectivo a 

manutenção dos demais benefícios previdenciários oferecidos aos seus servidores, de 

modo que a unidade gestora do RPPS deverá administrar, apenas, a manutenção dos 

benefícios de aposentadoria e pensão por morte, conforme art. 9º, §2º e §3º, da EC 

103/2019. 

Por fim, importante ressalva foi introduzida no §4º da EC 103/2019, a qual 

afirma que os demais Entes políticos não poderão estabelecer alíquotas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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contribuição de seus servidores em valores inferiores aos oferecidos pela União aos 

servidores federais, a menos que o Ente político não possua um déficit atuarial a ser 

equalizado e, nesse caso, a alíquota de seus servidores nunca poderá ser inferior 

àquela oferecida ao RGPS. 

 

Plano de Seguridade Social dos Congressistas – PSSC 

 

Como o nome sugere, o PSSC é destinado aos Deputados Federais e Senadores 

da República. Assim como o RPPS, será abordado na disciplina de Direito 

Previdenciário Público. 

 

PLANOS COMPLEMENTARES 

 

Além dos regimes básicos da previdência social, importante destacar os 

regimes complementares.  

Os regimes complementares são de ingresso facultativo e em plano de 

capitalização, tendo como característica comum entre todos os planos 

complementares o fato de que resultam na formação de fundos em que as 

contribuições de cada segurado são utilizadas para a concessão de seus futuros 

benefícios.  

Os benefícios são concedidos de acordo com a contribuição realizada por cada 

um dos participantes do plano de previdência, de modo que não há repartição simples 

entre segurados, como ocorre nos planos básicos, mas sim um sistema de capitalização 

próprio e facultativo. 

Importante destacar que, por opção constitucional e legislativa, os planos 

complementares podem ser abertos ou fechados, conforme será esmiuçado. 
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Todavia, tanto em planos abertos quanto fechados a publicidade é assegurada 

com primazia, sendo estabelecido no §1º do artigo 202 da Constituição da República 

que será assegurado “ao participante de planos de benefícios de entidades de 

previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 

respectivos planos.”. 

Além disso, as contribuições ao plano complementar não integram o contrato 

de trabalho dos participantes, em razão de seu caráter facultativo, conforme orienta o 

§2º do artigo constitucional supracitado, bem como a participação dos Entes políticos 

com aporte de recursos apenas poderá ocorrer na qualidade de patrocinador e em 

valores que não excedam as contribuições dos segurados, conforme §3º do mesmo 

artigo.  

 

Regime Complementar Privado Aberto  

 

É estabelecido pela iniciativa privada, após autorização estatal, e de 

participação facultativa de qualquer pessoa física, com previsão constitucional no art. 

202 da CF: 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter 

complementar e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, será 

facultativo, baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar. 

 

Tal plano possui a característica principal de ser de fácil acesso por qualquer 

pessoa, razão pela qual, tem potencial de abarcar um número maior de segurados do 

que os regimes complementares privados fechados.  
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Dessa forma, o dever de publicidade é de suma importância, bem como cabe à 

lei complementar 109/01 disciplinar critérios seguros de estruturação.  

Conforme artigo 36 da Lei Complementar n.º 109 de 2001, as entidades 

abertas serão constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima e têm por 

objetivo instituir e operar planos em forma de renda continuada ou pagamento 

único.  

Além disso, os planos de benefícios de entidade aberta poderão ser individuais 

ou coletivos, conforme disciplina o artigo 26 da LC n.º 109/01: 

 

     Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades 

abertas poderão ser:  

I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou 

 II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios 

previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou 

indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. 

 

Importante salientar, também, que deverá ser assegurado ao beneficiário do 

plano complementar privado aberto métodos de portabilidade, inclusive para uma 

entidade fechada de previdência complementar, conforme preceitua o artigo 27 da LC 

n.º 109/01. 

 

Regime Complementar Privado Fechado 

 

É mantido por entidades fechadas de Previdência Complementar, também com 

caráter facultativo, destinado aos empregados de determinada empresa ou 

associados da respectiva entidade instituidora. Assim, não é possível a participação 

de qualquer pessoa física, mas somente aquelas específicas.  
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Um bom exemplo é a Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, 

entidade gestora de planos de previdência complementar da Petrobrás. 

Também se aplicam aos regimes complementares privados fechados as Leis 

Complementares 108 e 109/2001. 

Conforme orienta o artigo 31, §1º, da LC n.º 109/01, as entidades fechadas 

organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador do Estado do Ceará (PGE-CE 2021), elaborado pela 

Cebraspe, a banca examinadora considerou correta a seguinte assertiva: 

“As entidades fechadas de previdência complementar devem organizar-se sob a 

forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.”  

Conforme foi indicado acima, tal regramento se encontra na legislação e está 

correto. 

 

Além disso, esse plano poderá ser instituído por patrocinador e instituidor, 

admitindo-se a solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores com 

relação aos respectivos planos, conforme artigo 13, §1º da LC n.º 109/01 

A diferença entre patrocinador e instituidor é que o primeiro é a própria pessoa 

jurídica que cria o plano de previdência complementar aos seus colaboradores, 

funcionários ou empregados. O instituidor, por sua vez, é uma pessoa jurídica de 

caráter profissional, classista ou setorial que cria para os seus associados. 

Assim, justamente pela natureza do instituto, os Entes políticos apenas 

poderão participar como patrocinadores. 

Por fim, importante salientar que o artigo 33 da EC 103/2019 asseverou que, 

até que seja regulamentado de forma diversa, apenas entidades fechadas de 

previdência complementar estão autorizadas a administrar os planos de benefícios 

patrocinados pelos Entes políticos e suas autarquias e fundações, conforme segue:  
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EC 103/2019  

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e entidades abertas 

de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 

5º do art. 202 da Constituição Federal, somente entidades 

fechadas de previdência complementar estão autorizadas a 

administrar planos de benefícios patrocinados pela União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas 

autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 

empresas controladas direta ou indiretamente. 

   

 

Regime Complementar dos Servidores Públicos Efetivos  

 

O regime complementar dos servidores públicos efetivos tem como 

fundamento constitucional os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da CF/88. 

Mais uma vez, vamos deixar o tema para ser abordado em Direito 

Previdenciário Público. 

Por ora, importante destacar que caberá a cada ente federativo o instituir por 

lei própria, observado o limite máximo do RGPS como limite para as aposentadorias e 

pensões.  

Ainda, quando o servidor tiver ingressado antes da instituição do regime 

complementar, deverá ser oferecida sua prévia e expressa opção pelo novo regime. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DA SEGURIDADE 

SOCIAL 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os recursos para o custeio da seguridade social, além de advir dos orçamentos 

da União, estados, DF e municípios, também são incrementados pelas contribuições 

para a seguridade social. 

Como já vimos na aula anterior, a diversidade na base de financiamento é 

princípio informador da seguridade social, de modo que há verdadeira pulverização 

das fontes de custeio da seguridade. 

As contribuições para a seguridade social têm aplicação vinculada ao sistema 

securitário, por serem tributos afetados ao sistema. É dizer que a arrecadação desses 

valores garante a sua aplicação dentro do próprio sistema da seguridade social.  

Em relação a isso, existe uma norma do ADCT que estabelece a desvinculação 

temporária das contribuições para a seguridade social. Verdade que a norma original 

da CF/88 previa um prazo de validade da Desvinculação de Receitas da União – DRU, 

mas este foi prorrogado diversas vezes, atualmente válido até 31 de dezembro de 

2023: 

Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 

31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) da 

arrecadação da União relativa às contribuições sociais, 

sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral 

da Previdência Social, às contribuições de intervenção no 

domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem 

a ser criadas até a referida data. 
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Destaque-se que dentro do gênero contribuições sociais pode-se identificar 

tanto as contribuições sociais para a seguridade social quanto as contribuições sociais 

gerais. Em regra, apenas a União tem competência para instituir contribuições 

sociais para a seguridade social, salvo nos casos de contribuições para os respectivos 

regimes próprios dos estados, DF e municípios. 

Então, a princípio, as contribuições sociais para a seguridade social seriam 

objeto da DRU. 

Mas atenção!!! 

Uma importante novidade trazida pela Reforma da Previdência em relação ao 

custeio é a inclusão do § 4º a esse art. 76 do ADCT. 

O parágrafo adicionado exclui a receita das contribuições sociais destinada ao 

custeio da seguridade social da DRU. Essa medida busca resguardar o financiamento 

da seguridade social, evitando eventual esvaziamento dos recursos destinados ao seu 

custeio. 

Art. 76. [...] 

§ 4º A desvinculação de que trata o caput não se aplica às 

receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio 

da seguridade social. 

 

Então a DRU deixou de valer para as contribuições sociais para a seguridade 

social! 

O STF já se pronunciou, diversas vezes, quanto à natureza tributária das 

contribuições para a seguridade social. O entendimento é pacífico e antigo. Nesse 

sentido, a Corte, no bojo do RE 342336 (Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, julgado em 

20/03/2007), consignou que “a imunidade tributária prevista na alínea "d" do 

inciso VI do artigo 150 da Constituição do Brasil não alcança as contribuições para 

a seguridade social, não obstante sua natureza tributária, vez que imunidade diz 
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respeito apenas a impostos”. 

A arrecadação das contribuições sociais para a seguridade social tem lugar de 

destaque na CF/88. Isso pode ser observado com a leitura do art. 195, § 3º, que 

determina a vedação da contratação do Poder Público com pessoas jurídicas em débito 

com a seguridade social, além de proibir a concessão de incentivos fiscais e creditícios: 

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da 

seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 

contratar com o Poder Público nem dele receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. 

 

O Plano de Custeio da Seguridade Social (Lei nº 8.212./91) ainda traz outras 

receitas para o de custeio da seguridade social: 

Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social: 

I - as multas, a atualização monetária e os juros 

moratórios; 

II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, 

fiscalização e cobrança prestados a terceiros; 

III - as receitas provenientes de prestação de outros 

serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens; 

IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e 

financeiras; 

V - as doações, legados, subvenções e outras receitas 

eventuais; 

VI - 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos e 

aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da 

Constituição Federal; 

VII -40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões 

dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita 

Federal; 
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VIII - outras receitas previstas em legislação específica. 

 

Preste atenção nessas outras fontes de custeio da seguridade social. Já houve 

questões de concursos que cobraram inclusive o percentual do resultado dos leilões 

dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Vamos ver: 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador do Município do Recife, elaborado pela FCC, a banca 

examinadora indagou: 

“Constituem outras receitas da Seguridade Social, EXCETO:  

a) as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento 

ou arrendamento de bens. 

b) as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 

c) a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança 

prestados a terceiros. 

d) 50% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da 

Receita Federal. 

e) as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais.” 

Atenção para o enunciado. A questão pede a alternativa incorreta. Observe 

opercentual determinado na lei. Sim, a questão trocou 40% por 50%. Precisa ficar 

bastante atento a isso, ou ficar extremamente seguro das demais alternativas para 

marcar por exclusão a errada. O gabarito, assim, é letra D. 

 

RELAÇÃO JURÍDICA DE CUSTEIO DA SEGURIDADE 

SOCIAL 

Frederico Amado define a relação jurídica de custeio da seguridade social como 

“um vínculo jurídico obrigacional público, em que o sujeito ativo (Estado) é credor do 

sujeito passivo (responsável ou contribuinte), que deverá promover o recolhimento da 

contribuição destinada ao custeio a seguridade social, acrescida de eventuais 
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consectários legais (multas, juros de mora e correção monetária), uma vez realizada 

em concreto a hipótese de incidência prevista em lei stricto sensu, observada a base de 

cálculo, a alíquota e os prazos legais.” 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ESPÉCIE 

As espécies de contribuições sociais para a seguridade social estão listadas no 

art. 195 da Constituição, exigindo-se a edição de lei complementar para a criação de 

novas espécies não previstas na Constituição. 

Não obstante, as contribuições sociais não se enquadram na vedação 

prevista no art. 154, I, podendo a lei complementar que a estabelecer determinar 

que tenha mesmo fato gerador ou base de cálculo de imposto, mas não de outras 

contribuições sociais já existentes.É o entendimento do STF, que, no RE 258470, de 

relatoria do Ministro Moreira Alves, julgado em 21/03/2000, consolidou: “O 

Plenário desta Corte, ao julgar o RE 228.321, deu, por maioria de votos, pela 

constitucionalidade da contribuição social, a cargo das empresas e pessoas jurídicas, 

inclusive cooperativas, incidente sobre a remuneração ou retribuição pagas ou 

creditadas aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais 

pessoas físicas, objeto do artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 84/96, por entender 

que não se aplica às contribuições sociais novas a segunda parte do inciso I do 

artigo 154 da Carta Magna, ou seja, que elas não devam ter fato gerador ou base 

de cálculos próprios dos impostos discriminados na Constituição”. 

 

Vamos conhecer o texto do art. 195, primeiro, para então aprofundarmos cada 

uma das espécies: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: 
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 

lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 

social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de 

acordo com o valor do salário de contribuição,não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelo regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201; 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de 

quem a lei a ele equiparar. 

 

Contribuição patronal incidente sobre a folha de salário e demais 

rendimentos 

 

A contribuição patronal do art. 195, I, a, da CF/88 incide sobre o total da 

remuneração paga ou creditada pelas pessoas jurídicas a quem lhe preste serviço, com 

ou sem vínculo empregatício. 

Essa contribuição é paga diretamente ao Fundo do RGPS, sendo sua utilização 

restrita ao pagamento de benefícios do próprio RGPS, por expressa determinação do 

art. 167, XI: 

Art. 167. São vedados: 

XI - a utilização dos recursos provenientes das 

contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para 

a realização de despesas distintas do pagamento de 
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benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201. 

 

Essa contribuição social será tratada mais à frente no nosso curso, na aula 

sobre contribuições previdenciárias no RGPS. 

 

Contribuição incidente sobre a receita e o faturamento  

 
Trata-se da famosa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -

COFINS, previsto no art. 195, I, b. Ela incidirá sobre os valores faturados mensalmente, 

assim considerados como a receita bruta das pessoas jurídicas, a teor do artigo 3º, da 

Lei nº 9.178/98, na alíquota de 7,6%.  

Em relação à COFINS, o § 12 do mesmo at. 195 determina que a lei deverá 

dispor sobre os setores da atividade econômica em que sua incidência não será 

cumulativa. Trata-se da Lei nº 10.833/2003. Não precisamos nesse momento 

conhecer esse conteúdo, mas fique à vontade caso queira. 

Destaque-se que, anteriormente à Reforma da Previdência (EC 103/19), era 

possível a existência de substituição gradativa da contribuição previdenciária patronal, 

aquela incidente sobre a folha de salários, pela COFINS. A previsão constava do § 13 do 

mesmo art. 195 da CF/88. Tratava-se da chamada “desoneração da folha de 

pagamento”. 

A referida substituição era facultativa e possibilitava a redução da contribuição 

patronal de 20% para 0%, compensada pela majoração da COFINS em 1,0%, 2,5%, 3,0% 

e 4,0%, a depender do segmento da atividade da empresa. Com a EC 103/19, tal 

substituição não mais é possível, tendo sido revogado o referido § 13 do texto 

constitucional. Nesse sentido, vejamos o que afirma Fábio Zambitte: 

“Como previa a Constituição, na forma do art. 195, § 13, ainda 

que de forma errática, havia a possibilidade de substituição da 
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contribuição sobre a folha de salários por meio de incremento 

da COFINS, como forma de estímulo à economia. Com a 

reforma previdenciária de 2019, essa previsão foi revogada, 

mas as atividades desoneradas foram expressamente 

mantidas (art. 30, EC nº 103/2019).”1 

Em relação à COFINS, é preciso citar a Súmula 659 do STF: “É legítima a 

cobrança da Cofins, do PIS e do Finsocialsobre as operações relativas a energia 

elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e 

minerais do país”. 

 

A súmula já foi objeto de cobrança em questão de concurso: 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

(CESPE – PROCURADOR/MP/TCU– 2015)  O CESPE, em concurso para Procurador do 

MP junto ao TCU, realizado em 2015, considerou correto o item: 

“De acordo com o STF, é legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre 

as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do país”. 

É o texto da literal da Súmula 659. 

 

Outra questão controversa que chegou ao STF foi em relação à possibilidade de 

que a isenção de COFINS, conferida por lei complementar, fosse revogada por lei 

ordinária. 

Nessa caso, o STF entendeu que a revogação poderia ter acontecido, uma vez 

que não há a exigência de “lei complementar para a disciplina dos elementos próprios 

à hipótese de incidência das contribuições desde logo previstas no texto 

constitucional” (RE 377.457, de 17.09.2018, Informativo 502). 

 
1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário – 25. ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2020. p. 
246. 
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Neste sentido, o STF também entendeu que a majoração da alíquota do COFINS 

também pode ser realizada por meio de lei ordinária. 

 

Contribuição incidente sobre o lucro  

 

Trata-se da Contribuição Incidente Sobre o Lucro Líquido – CSLL, das pessoas 

jurídicas, destinada ao financiamento da Seguridade Social, consoante art.1 daLei nº 

7.689/88. 

Importante: NOVIDADE LEGISLATIVA 

De acordo, com a redação da Lei 14.183, de 2021 que alterou a Lei 7.689/88, o 

art. 3, I-A dispõe que: a alíquota da contribuição é de: 20% (vinte por cento) até dia 31 

de dezembro de 2021 e 15% (quinze por cento) a partir de 1 de Janeiro de 2022, no 

caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalizações e das referidas 

nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, IX e X do parágrafo primeiro do artigo 1 da Lei 

Complementar n. 105/2001. 

Já o art. 3, inciso II-A menciona que a alíquota será de 25% (vinte e cinco por 

cento) até o dia 31 de dezembro de 2021 e 20% (vinte por cento) a partir de 1 de 

Janeiro de 2022, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I, do parágrafo 

primeiro, do art. 1 da LC 105/2001. 

E por fim, insta mencionar, a manutenção do art.3, inciso III, que aduz ser de 

9% (nove por cento) a alíquota, no caso das demais pessoas jurídicas. 

 

Contribuição do trabalhador e dos demais segurados do RGPS  

 

A contribuição dos trabalhadores e demais segurados é decorrente do art. 195, 

II, da Constituição.  
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É devida pelos trabalhadores da ativa e também pelo aposentado que continua 

a exercer atividade laborativa, bem como pela mulher que recebe salário-

maternidade. 

Não incide, no entanto, sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelo 

Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 195, II, da CF: 

Art. 195.  

[...] 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 

social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de 

acordo com o valor do salário de contribuição, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelo regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201; 

 

Essa contribuição social será tratada mais à frente no nosso curso, na aula 

sobre contribuições previdenciárias no RGPS. 

 

Concurso de prognósticos 

 

Os concursos de prognósticos são todos os sorteios de números, loterias e 

apostas, inclusive as apostas em corridas de cavalos, no âmbito de todo o território 

nacional. Vejamos o art. 26 da Lei nº 8.212/91:  

Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a 

contribuição social sobre a receita de concursos de 

prognósticos a que se refere o inciso III do caput do art. 

195 da Constituição Federal 

§ 4º O produto da arrecadação da contribuição será 

destinado ao financiamento da Seguridade Social. 
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§ 5º A base de cálculo da contribuição equivale à receita 

auferida nos concursos de prognósticos, sorteios e 

loterias.         

§ 6º A alíquota da contribuição corresponde ao percentual 

vinculado à Seguridade Social em cada modalidade 

lotérica, conforme previsto em lei.   

 

Apesar de a Constituição tratar como contribuição social, não se trata 

tecnicamente de tributo, mas sim de repasse de recursos financeiros arrecadados pelo 

Poder Público, em decorrência das apostas oficiais.  

Ressalte-se que é competência privativa da União legislar sobre consórcios e 

sorteios, nos termos do art. 22, XX. Sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante 

02: “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha 

sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. 

 

Contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a 

lei a ele equiparar 

 
Trata-se da COFINS importação, cuja hipótese de incidência é a entrada no 

Brasil de bens e serviços do exterior. Tem previsão constitucional no art. 195, IV, 

instituída pela Lei nº 10.865/2004. 

A base de cálculo dessa contribuição é o valor aduaneiro do bem importado, ou 

o valor do serviço prestado. A alíquota, em regra, é de 7,6%, salvo exceções previstas 

em lei. 

Por incidir sobre importação, essa contribuição não deixa de ter um caráter 

regulatório, havendo autorização, por esse motivo, de o presidente da República 

reduzir a zero a alíquota, por meio de decreto. 
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Sobre o assunto, importante julgado a seguir: 

É constitucional a inclusão do valor do IPI incidente nas operações de venda 
feitas por fabricantes ou importadores de veículos na base de cálculo 
presumida fixada para propiciar, em regime de substituição tributária, a 
cobrança e o recolhimento antecipados, na forma do art. 43 da Medida 
Provisória nº 2.158-35/2001, de contribuições para o PIS e da Cofins devidas 

pelos comerciantes varejistas. 

STF. Plenário. RE 605506/RS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 10/11/2021 

(Repercussão Geral – Tema 303) (Info 1037). 

 

ARRECADAÇÃO 

A capacidade tributária ativa, por sua vez, refere-se à capacidade, atribuída por 

lei, para ser sujeito ativo da relação tributário. 

A competência para a arrecadação das contribuições sociais para a seguridade 

social é da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, tendo em vista a revogação 

da capacidade tributária ativa do INSS. 

Ao INSS cabe apenas a gestão dos planos de benefícios e serviços , enquanto a 

arrecadação das contribuições sociais é mesmo atribuição da SRFB. 

Compete ainda à Receita Federal planejar, executar, acompanhar e avaliar as 

atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento 

das contribuições previdenciárias patronais e dos trabalhadores. 

Assim, é atribuição dos Auditores da Receita Federal a fiscalização quanto ao 

recolhimento das contribuições, podendo para tanto examinar os livros contábeis das 

empresas e solicitar esclarecimentos a todos os responsáveis. 

Superada a legitimidade ativa do INSS nas execuções fiscais dessas 

contribuições, as ações devem ser propostas pela própria União, por meio da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
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IMUNIDADE 

As entidades beneficentes de assistência socialgozam de imunidade em 

relação ao pagamento das contribuições para a seguridade social, nos termos  do art. 

195, § 7º da CF: 

Art. 195. 

[...] 

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social 

as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei. 

 

Em que pese o texto mencionar que “são isentas”, na verdade, são imunes, por 

se tratar de previsão constitucional. 

O §7º determina que a entidade, para gozar da imunidade, deve obedecer 

aos requisitos determinados em lei. O STF já decidiu que para tratar de imunidade 

o legislador deve sempre se utilizar de Lei Complementar: “Os requisitos para o 

gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. (STF. Plenário. 

RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 - repercussão geral - 

Info 855). 

Isso porque a Constituição reserva à lei complementar o tratamento das 

limitações ao poder de tributar, sendo a imunidade uma das formas de dessa 

limitação. 

Assim, lei ordinária não pode tratar dos requisitos para o gozo da imunidade 

conferida às entidades beneficentes de assistência social. Foi o que decidiu o STF: 

“Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de 

requisitos que não estejam previstos em lei complementar. (...) O art. 2º, IV, do 

Decreto nº 752/1993 (atualmente revogado), que fazia exigências para a 
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concessão ou renovação do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, é 

inconstitucional porque os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar 

previstos em lei complementar.” (STF. Plenário. ADI 2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 

2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgados 

em 23/2 e 2/3/2017). 

 

Atualmente, os requisitos para o reconhecimento de uma entidade sem fins 

lucrativos como assistencialista, com a finalidade do gozo da imunidade, estão 

presentes na Lei nº 12.101/2009.  

É preciso que a entidade exista há pelo menos 12 meses, prazo que poderá ser 

reduzido caso o ente tenha contrato, convênio ou instrumento congênere com o SUS 

ou com o SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 

É requisito legal, ainda, que o ato constitutivo do ente preveja que em caso de 

dissolução ou extinção, seu patrimônio seja destinado a entidade congênere sem fins 

lucrativos ou uma entidade pública. 

As entidades devem, ainda, ofertar, no mínimo, a prestação de 60% de seus 

serviços ao SUS, bem como cumprir metas e estabelecidas em contrato ou convênio . 

Esse percentual pode ser diminuído, no entanto, quando não houver interesse de 

contratação pelo gestor local do SUS. 

Já as entidades de educação, para gozarem da imunidade, devem atender os 

seguintes requisitos: 

a. Adequação ao Plano Nacional de Educação (PNE); 

b. Padrões mínimos de qualidade aferidos pelo Ministério da Educação; 

c. Concessão de 1 bolsa de estudo para cada 5 alunos pagantes. 

Para a manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social – CEBAS, concedido pelo Ministério da Saúde, Educação ou Cidadania, a 

entidade deve sempre manter satisfeitos os requisitos, na periodicidade determinada 
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em regulamento próprio. Ao mesmo tempo, deve cumprir eventuais requisitos 

supervenientes que sejam exigidos pela legislação. Nesse sentido é a jurisprudência do 

STJ: 

STJ - Súmula 352 – A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento 

dos requisitos legais supervenientes. 

 

Importante destacar que o CEBAS possui natureza declaratória para fins 

tributários (incluída aqui a imunidade em relação às contribuições sociais), devendo os 

efeitos do seu reconhecimento retroagirem à data em que tenha sido demonstrado o 

cumprimento dos requisitos necessário à concessão o título. (Súmula 612 do STJ) 

Ainda sobre o tema IMUNIDADE, segue julgado pertinente para ser cobrados 

em provas de concursos públicos: 

A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição da República aos 

partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e 

às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam 

aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.  

STF. Plenário. RE 611510/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/4/2021 

(Repercussão Geral – Tema 328) (Info 1012). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS DO RGPS 

COBERTURA 

Como já vimos anteriormente, o Regime Geral de Previdência Social é o mais 

amplo plano previdenciário do Brasil, abarcando a absoluta maioria dos trabalhadores. 

É de filiação obrigatória, de modo assim a garantir – ainda que em tese – o 

funcionamento de um sistema baseado na solidariedade. 
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Além da participação daqueles que exercem atividade laborativa, também é 

possível a participação voluntária na condição de segurados facultativos daqueles que 

não exercem qualquer atividade remunerada.  

A cobertura do RGPS abrange os eventos previstos no art. 201 da CF/88: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

do Regime Geral de Previdência Social, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, na forma da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou 

permanente para o trabalho e idade avançada;  

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário;  

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 

dos segurados de baixa renda;  

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o 

disposto no § 2º.  

 

A princípio, cabe destacar que apesar do mandamento constitucional de 

proteção ao trabalhador em situação de desemprego (art. 201, V) pela previdência 

social, o seguro-desemprego não é benefício previdenciário, uma vez que excluído 

pelo art. 9º, § 1º da Lei nº 8.213/91, sendo regido pela Lei nº 7.998/90, com recursos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
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Outra característica importante do RGPS é que ele possui um valor máximo que 

nenhum benefício pode ultrapassar. É conhecido como o teto do RGPS, e atualmente é 

no valor de R$ 7087,22, (2022). 

 

ADMINISTRAÇÃO DO RGPS 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, criado pela Lei nº 8.029/90, por 

meio da fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social – IAPAS com o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, é o órgão 

responsável pela gestão do plano de benefícios e serviços do RGPS. 

Atualmente o INSS é vinculado ao Ministério da Economia, que é o responsável 

pela administração do RGPS, cabendo então ao INSS a gestão dos planos de benefícios 

e serviços. Além dele, a pasta conta ainda com o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar; a Câmara de Recursos da Previdência Complementar; o Conselho 

Nacional de Previdência, e; o Conselho de Recursos da Previdência Social . 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A legislação aplicável ao RGPS, além das previsões constitucionais, são 

basicamente a Lei nº 8.212/91, referente ao seu Plano de Custeio, e a Lei nº 

8.213/91, que disciplina o plano de benefícios e serviços do Regime Geral.  

Há ainda legislação esparsa que trata de regras relevantes, como é o caso da Lei 

nº 9.876/99, que criou o fator previdenciário e alterou as regras de cálculo dos 

benefícios, e a Lei nº 10.666/03, que trata de aposentadorias, auxílio-reclusão e 

custeio. 

Atenção para o tratamento dado aos tratados, convenções e outros acordos 

internacionais: 
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Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos 

internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre 

matéria previdenciária, serão interpretados como lei 

especial. 

 

PRINCÍPIOS INFORMADORES DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

Na aula passada estudamos os princípios aplicáveis à seguridade social como 

um todo. Na mesma oportunidade vimos que, em razão dessa generalidade, à medida 

que os subsistemas da seguridade apresentam características diferentes, por muitas 

vezes era observada a mitigação de dos princípios em certos momentos, quando não 

se aplicavam em sua plenitude à saúde, assistência ou previdência social. 

Princípio da Contributividade 

 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

do Regime Geral de Previdência Social, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: 

 

De acordo com o Princípio da Contributividade, a previdência social exige, para 

a utilização dos seus serviços e a percepção de benefícios, a filiação prévia do 

segurado, por meio da qual são realizadas contribuições previdenciárias. 

Destaque-se que em muitas ocasiões a legislação pode presumir a 

contribuição, situação em que, mesmo não havendo a contribuição de fato, o 

segurado ainda assim estará amparado. Isso acontece quando a responsabilidade da 

contribuição é transferida do segurado para as empresas. Ainda que o empregador 
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não tenha realizado o recolhimento da contribuição, não haverá prejuízo ao 

empregado, no que concerne à sua condição de segurado. 

Princípio da Obrigatoriedade da Filiação  

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

do Regime Geral de Previdência Social, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: 

 

O Regime Geral é de filiação obrigatória a todo os trabalhadores que exercem 

atividade remunerada, excetuados os que estão vinculados a Regime Próprio. 

Essa obrigatoriedade tem como objetivo garantir o funcionamento de um 

sistema de repartição baseado no Princípio da Solidariedade. Se assim não o fosse, 

boa parte dos trabalhadores não se filiariam ao RGPS, principalmente aqueles que se 

julgassem saudáveis e livres dos riscos sociais por qualquer motivo. 

Com baixo número de filiados contribuintes para o Fundo do RGPS, este seria 

excessivamente deficitário, forçando a União a complementar com seus recursos para 

garantir a prestação dos serviços e o pagamento dos benefícios. 

A exceção é, logicamente, para os segurados facultativos, que não exercem 

atividade laborativa remunerada, podendo, no entanto, optar por participar do RGPS, 

recolhendo as contribuições respectivas. 

Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial  

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

do Regime Geral de Previdência Social, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
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atenderá, nos termos da lei, a: 

 

O equilíbrio financeiro e atuarial é essencial para a manutenção da salubridade 

do fundo previdenciário. Consiste na necessidade de se manter um equilíbrio entre o 

ingresso de recursos e as despesas decorrentes do pagamento de benefícios e da 

promoção dos serviços. É simplesmente ter como pagar as despesas.  

O RGPS atualmente encontra-se em déficit, não havendo, portanto, um 

equilíbrio financeiro, à medida que as receitas não suprem todas as despesas. 

Enquanto o equilíbrio financeiro faz uma análise estática da situação daquele 

momento em que se observa a previdência, o equilíbrio atuarial remete à ideia de 

análise da conjuntura social e das tendências de futuros cenários que 

consequentemente irão repercutir no equilíbrio financeiro adiante. Trata-se, em última 

análise, de planejamento na administração da previdência. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

A VUNESP, em concurso para Procurador do IPSM, considerou correta a 

proposição:  

“A Emenda Constitucional 20/98 erigiu o equilíbrio financeiro e atuarial à condição 

de princípio básico do sistema previdenciário, devendo o Poder Público se atentar 

sempre para a relação entre custeio e pagamento de benefícios, a fim de manter o 

sistema em condições superavitárias”. 

É exatamente o que precede o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial. 

 

Princípio da Garantia do Benefício não inferior ao salário mínimo  

 

Conforme pode ser interpretado do nome oferecido ao princípio, o 

ordenamento jurídico visa garantir uma renda mínima ao beneficiário de contribuição 

previdenciária, como um princípio corolário do mínimo existencial, o qual, conforme 
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orienta o professor Ingo Sarlet, decorre da dignidade da pessoa humana em seu 

caráter materialmente fundamental, descrito no artigo 1º, III, da Constituição Federal.  

Diante disso, o artigo 201, §2º, da Constituição Federal assevera que nenhum 

benefício que substitua o salário ou rendimento de trabalho terá valor mensal inferior 

ao mínimo, conforme segue:  

Art. 201 § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá 

valor mensal inferior ao salário mínimo.   

 

Conforme será esmiuçado no decorrer do curso, entretanto, muitas vezes o 

cálculo do valor do benefício pode parcelar o valor mínimo entre mais de um 

beneficiário, como ocorre na pensão por morte, situação na qual a jurisprudência não 

é pacífica quanto à garantia do salário mínimo para cada um dos beneficiários ou no 

valor total que será partilhado. 

Cumpre salientar novamente o tema 966 de jurisprudência do STF, 

apresentado na aula sobre Seguridade Social e já esmiuçado anteriormente, a fim de 

reafirmar que os benefícios com valor superior ao salário mínimo não poderão utilizar 

da mesma revisão oferecida ao salário mínimo, haja vista que o salário mínimo não é 

indexador de benefícios. 

Princípio do salário de contribuição corrigido monetariamente  

 

Este princípio está representado no artigo 201, § 3º, CRFB/88, o qual diz que os 

salários de contribuição considerados no cálculo do benefício sejam corrigidos 

monetariamente.  

Dessa forma, a fim de resguardar o valor real do benefício e evitar o retrocesso 

monetário do beneficiário, o legislador ordinário buscou estabelecer uma correlação 

lógica entre a média dos salários de contribuição, que também é corrigida 

monetariamente, com o cálculo do benefício previdenciário, bem como é necessário 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1160355/artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652070/par%C3%A1grafo-3-artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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adotar um cálculo que faça a correção nominalmente da base de cálculo do sistema 

previdenciário. 

Princípio da Irredutibilidade do valor do benefício  

 

O mencionado princípio foi apresentado na aula 01 e possui uma correlação 

com o princípio da irredutibilidade do valor do benefício na Seguridade Social, todavia, 

a principal diferença entre a irredutibilidade previdenciária e a irredutibilidade da 

Seguridade Social é que aquela busca manter o valor real do benefício e não apenas o 

valor nominal, de modo que os valores deverão ser corrigidos monetariamente e 

nunca poderão ser reduzidos, a fim de evitar o retrocesso monetário do beneficiário 

da previdência social. 

 

Princípio da Universalidade de Participação nos Planos da Previdência  

 

Por esse princípio, a previdência deve buscar sempre garantir a filiação de mais 

segurados, de modo a sempre ampliar o alcance do RGPS.  

Esse princípio é consequência do Princípio da Universalidade da Cobertura e do 

Atendimento da seguridade social, que estudamos na aula anterior. 

Na aula anterior, inclusive, fizemos a ressalva de que a Universalidade da 

Cobertura e do Atendimento, na previdência social, é mitigada, uma vez que a 

previdência apresenta um caráter contributivo, limitando a concessão de benefícios e 

a promoção de serviços apenas aos segurados e seus dependentes. 

Buscando a expansão da sua abrangência e a inclusão de cada vez mais filiados 

para o RGPS, a EC nº 47/2005 determinou a criação do sistema especial de inclusão 

previdenciária dos trabalhadores de baixa renda e domésticos.  

A Reforma da Previdência alterou a redação dos §§ 12 e 13 do art. 201, mas 

basicamente manteve as características do texto anterior, somando-se a essas a 

previsão de amparo inclusive aos trabalhadores em situação de informalidade: 
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Art. 201. [...] 

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão 

previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender 

aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se 

encontram em situação de informalidade, e àqueles sem 

renda própria que se dediquem exclusivamente ao 

trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde 

que pertencentes a famílias de baixa renda.   

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata 

o § 12 terá valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

A CEBRASPE, no ano de 2021, em concurso para Procurador do TC-DF, considerou 

correta a proposição:  

“A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade – por 

meio das contribuições para a previdência social – atende ao princípio da 

diversidade na base do financiamento previdenciário. 

 

Princípio da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços às 

Populações Urbanas e Rurais 

 

Esse princípio tem o conteúdo equivalente ao visto na aula anterior referente 

ao sistema de seguridade social como um todo. Assim, repete-se a ideia de que as 

populações urbanas e rurais deverão ser tratadas isonomicamente pela previdência 

social. 

Assim, os trabalhadores rurais que laboram em regime de economia familiar 

terão uma redução de 05 anos na idade necessária para a sua aposentadoria, em 

virtude do desgaste físico decorrente do trabalho no campo. 
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Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Benefícios    

 

O mencionado princípio possui correspondência na Seguridade Social, sendo 

destacado pela doutrina majoritária que a seletividade deverá lastrear a escolha feita 

pelo legislador dos benefícios e serviços integrantes da previdência social , bem como 

os requisitos para a sua concessão, conforme as necessidades 

sociais e a disponibilidade de recursos orçamentários, haja vista que há um número de 

necessidades sociais maiores do que a cobertura do seguro social pode suprir.  

Como não há possibilidade financeira de se cobrir todos os eventos desejados, 

deverão ser selecionados para a cobertura os riscos sociais mais relevantes, visando à 

melhor otimização administrativa dos recursos, conforme o interesse público. 

Além disso, com base no Princípio da Seletividade, o legislador ainda irá escolher as 

pessoas destinatárias das prestações dos benefícios, consoante o interesse público, 

sempre observando as necessidades sociais.  

A distributividade, por sua vez, coloca a previdência social como sistema 

realizador da justiça social, consectário do Princípio da Isonomia, sendo instrumento 

de desconcentração de riquezas, pois devem ser agraciados com as prestações os mais 

necessitados. 

Princípio da Gestão Quadripartite 

 

O presente princípio, também, já foi abordado na aula anterior sobre a 

Seguridade Social e, assim como lá, a gestão quadripartite é um corolário dos 

princípios da solidariedade e do princípio participativo (também denominado princípio 

democrático), de modo que, haja vista o interesse coletivo da sociedade nos benefícios 

previdenciários, a gestão deverá ser compartilhada entre todos os agentes 

diretamente influenciados por seus efeitos, quais sejam: a) trabalhadores; b) 

empregadores; c) aposentados; d) poder público.  
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Princípio do Tempus Regit Actum 

 

Primeiramente, salienta-se que parte da doutrina não reconhece o tempus 

regit actum como um princípio previdenciário, mas, em verdade, uma característica do 

direito previdenciário em seu critério temporal, de modo que a contribuição 

previdenciária é uma hipótese de incidência tributária, nos moldes do professor Paulo 

de Barros Carvalho, e possui em seu antecedente critérios temporais, quais sejam: à 

situação se aplica o regime jurídico do tempo em que ocorreu o fato jurídico, não 

havendo direito adquirido à regime jurídico. 

Em decorrência desta característica temporal pode ser oferecido, por exemplo, 

novos critérios para concessão de benefício no momento em que a pessoa está 

cumprindo os requisitos e antes de ser beneficiada, a qual possui apenas expectativa 

de ser beneficiada e não possui direito adquirido ao regime jurídico. 

Todavia, em que pese não existir alteração prática na interpretação oferecida, 

parte significativa da doutrina reconhece o tempus regit actum como um princípio, 

sendo representado pela premissa de que os atos jurídicos são tutelados pela 

legislação da época em que ocorreram. 

Princípio da Automaticidade das Prestações  

 

Por fim, o princípio da automaticidade das prestações consiste na obrigação do  

INSS em pagar as prestações previdenciárias ao segurados empregados, bem como 

seus dependentes, independentemente do empregador ter recolhido a respectiva 

contribuição. 

No entanto, para que isso ocorra primeiro deverá ocorrer à filiação e inscrição 

do segurado empregado, modalidade de contribuinte obrigatório, junto a Previdência 

Social, conforme já foi apresentado em momentos passados. 

Por hoje é só. Na próxima aula continuaremos com o estudo do Regime Geral 

de Previdência Social. 


