
 
 

 

     
     

   FUNDAMENTAÇÃO DE RECURSO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CADERNO CUBO    

 

QUESTÃO 73. Com relação ao financiamento da seguridade social, julgue os seguintes itens. Além da 
contribuição proveniente de empregados e empregadores, são fontes de custeio da seguridade social, de 
forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos 
municípios. 
 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: CERTO  
 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

O gabarito da questão deve ser alterado para ERRADO, tendo em vista que o enunciado afirma que: 

“São fontes de custeio da seguridade social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos 

orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios”. Todavia, a forma direta de financiamento é 

o pagamento de contribuições sociais para a seguridade social e a forma indireta restringe-se aos 

recursos do orçamento. Sendo assim, quando a questão afirma que os recursos orçamentários da União 

compõem o financiamento direto e indireto labora em equívoco, pois confunde as duas formas de 

financiamento. 

Com efeito, o artigo 195 da Constituição dispõe que:  

“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”. 

Considerando que a questão suprimiu a referência às contribuições sociais, deveria suprimir também a 

referência ao financiamento direto, o que torna falsa a assertiva. 

Ainda que as frases estejam em ordem invertida, não houve a correta correlação, senão vejamos: 

Primeira parte: além da contribuição proveniente de empregados e empregadores (financiamento direto) 

Segunda parte: são fontes de custeio da seguridade social, de forma direta e indireta, os recursos 

oriundos dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. 

Com a devida vênia, os recursos do orçamento não podem ser chamados de financiamento direto e 

indireto. 

Caso a frase seja colocada na ordem correta, o equívoco torna-se mais evidente. Confira: “São fontes de 

custeio da seguridade social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, 

dos estados, do DF e dos municípios, além da contribuição proveniente de empregados e 

empregadores”.  



 
 

 

Portanto, invertendo as frases, demonstra-se que a questão afirma que os recursos orçamentários 

representam o financiamento direto, enquanto que as contribuições sociais o financiamento indireto, o 

que é inaceitável. Assim, impõe-se a alteração do gabarito de certo para ERRADO. 

 

QUESTÃO 79. A respeito do custeio da seguridade social, julgue os itens que se seguem.  

Para efeito de custeio dos benefícios da aposentadoria especial e dos concedidos em razão do 

grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as 

alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições 

especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: CERTO  
 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

A questão foi baseada no seguinte dispositivo da Lei 8.212/91, que versa sobre o adicional de 1%, 2% 

ou 3%: 

Art. 22, II) Para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos 

riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, 

aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 

Como consta da parte final do dispositivo supra transcrito, o adicional incide sobre “o total das 

remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos”. 

Nessa linha de intelecção, o adicional do GILRAT incide sobre a folha de salários e não sobre a 

remuneração do segurado sujeito a condições especiais. 

Por outro lado, impende esclarecer que a Emenda 20/98 introduziu o seguinte dispositivo no artigo 201 

da Constituição: 

Art. 201, § 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida 

concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. (Incluído dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

Diante da possibilidade da previdência ter que dividir o adicional do GILRAT com o setor privado, a Lei 

9.732/98 criou um adicional específico para a aposentadoria especial, conforme alteração introduzida no 

art. 57 da Lei 8.213/91: 

Art. 57, § 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da 

contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas 

serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo 



 
 

 

segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou 

vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)  

Essa contribuição específica para a aposentadoria especial é que incide sobre a remuneração do 

segurado sujeito a condições especiais, conforme se extrai do parágrafo 7º. do mencionado artigo: 

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do 

segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.  

Portanto, ao contrário do que consta na questão, somente o adicional da aposentadoria especial é que 

incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais. Para os 

benefícios acidentários, o adicional incide sobre a folha de salários, o que atrai a necessidade de 

alteração do gabarito da questão de certo para ERRADO. 

 

Questão 84. Gustavo inscreveu-se na previdência social na condição de segurado facultativo. 
Nesta situação, o salário-de-contribuição de Gustavo deveria variar entre um salário mínimo e o 
teto máximo fixado em PORTARIA INTERMINISTERIAL. 
 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: CERTO  
 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

 

O teto máximo do RGPS não é fixado por Portaria e sim pela Lei. Conforme dispõe o art. 28, IV da Lei 8.212/91: 

 

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

 

IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5o. 

 

Por sua vez, o citado parágrafo 5o. dispõe que: 

 

§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a 

partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento 

dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 

 

Sendo assim, não é Portaria que fixa o teto e sim a Lei. Na medida que a questão afirma que Portaria fixa o teto, o 

candidato conhecedor da lei é forçado a marcar errado, pois leva em consideração o disposto no parágrafo 1o. do 

artigo 20 da Lei 8.212/91: 

 

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, na 

mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social. 



 
 

 

 

Ademais, a fixação do teto segue os índices de reajuste dos benefícios previstos na art. 41-A da Lei 8.213/91. 

 

Ainda que o índice previsto em lei seja veiculado por Portaria Interministerial, não prima pela boa técnica peculiar a 

um concurso utilizar qualquer palavra ou expressão que possa incutir dúvida em uma assertiva de natureza 

objetiva. Por estas razões, rogo pela alteração do gabarito para ERRADO. 

 

Questão 88. A respeito do recolhimento de contribuição previdenciária fora do prazo, julgue os 

itens subsequentes. As contribuições devidas à seguridade social já descontadas dos segurados 

empregados e não recolhidas até seu vencimento poderão ser objeto de acordo para pagamento 

parcelado. 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: ERRADO 
 

PROPOSTA:  ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

A questão deve ser anulada por abordar tema que não consta do conteúdo programático de técnico do 

seguro social, ou seja, parcelamento. 

 

Ainda que se considere que o tema está afeto aos crimes contra a seguridade social, o tema é 

controvertido. Com efeito, dispõe o artigo 14, I e III da Lei 10.522/02 que: 

 

Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: 

I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação; 

II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao Tesouro Nacional; 

III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos. 

 

Todavia, não obstante a vedação legal, a jurisprudência pacífica do STF admite o parcelamento do 

débito oriundo de apropriação indébita previdenciária: 

 

STF - QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL AP 613 TO (STF) 

Data de publicação: 03/06/2014 

Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 

CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCELAMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA: EXTINÇÃO DAPUNIBILIDADE. 



 
 

 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de 

suspensão da pretensão punitiva e de extinção da punibilidade nos crimes de apropriação indébita 

previdenciária, admitindo a primeira se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento 

ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a segunda 

quando o débito previdenciário for incluído - e pago - no programa de parcelamento ordinário de débitos 

tributários. Precedentes. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar extinta a punibilidade do 

réu em relação à crime desapropriação indébita previdenciária, pela comprovação da quitação dos 

débitos discutidos no presente processo-crime, nos termos das Leis ns. 10.684 /03 e 11.941 /09. 

Considerando que o tema sequer constava do edital e a jurisprudência da corte suprema, a anulação da 

questão é a medida mais adequada. 

 

Por derradeiro, a Lei 12.810/13 permite o parcelamento das contribuições arrecadadas dos empregados 

e não repassadas à previdência pelos Entes Federativos: 

 

Art. 1º  Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que 

tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e às 

respectivas obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, 

inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda 

que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 

integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem 

retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios 

- FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da 

receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação. 

 

Por todo o exposto, a questão deve ser anulada. 
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