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Item 106 
Gabarito: C 
Justificativa: Na condição de segurado empregado Roberto terá o seu salário-de-contribuição 
calculado de acordo com a sua remuneração, o que podemos extrair da redação contida no 
art. 28, I, da Lei 8.212/91, o qual preconiza que, para essa espécie de segurado obrigatório da 
Previdência Social, o salário-de-contribuição consiste na “remuneração auferida em uma ou 
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a 
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo 
à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, 
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. No que tange aos 
limites do salário-de-contribuição, os §§ 3º a 5º estabelecem os parâmetros mínimo e máximo 
a serem considerados.  
 
Item 107 
Gabarito: C 
Justificativa: Nos termos do art. 195 da CF/88 a Seguridade Social será financiada, dentre 
outras fontes, pelas contribuições sociais dos empregadores (inciso I) e também dos 
trabalhadores (inciso II). No que diz respeito à cota patronal previdenciária, o art. 22, I, da Lei 
8.212/91 estabelece a alíquota de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem 
serviços. 
 
Item 108 
Gabarito: E 
Justificativa: Roberto não possui direito a perceber a aposentadoria por tempo de 
contribuição, porquanto o enunciado da questão informa que o mesmo possui apenas 30 anos 
de contribuição, enquanto que o art. 201, § 7º, I, da CF/88 exige para os segurados do sexo 
masculino o implemento de, no mínimo, 35 anos de contribuição.  
 
Item 109 
Gabarito: C 
Justificativa: Não procede o fundamento utilizado pelo INSS para revisar o benefício, qual seja 
a falta da carência previdenciária. Isso porque, nos termos do art. 26, II, da Lei 8.213/91, o 
auxílio-doença que decorre de um acidente do trabalho não exige carência para o seu 
implemento. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Item 110 
Gabarito: E 
Justificativa: A partir das circunstâncias contidas no enunciado o INSS poderia revisar o 
benefício, pois nos termos do art. 103-A da Lei 8.213/91, é de 10 anos o prazo de decadência 
para o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus 
beneficiários. Com efeito, tendo sido concedido o benefício em 1º/05/10 e sobrevindo a 
anulação administrativa em 1º/08/18, não há que se falar em transcurso do prazo decadencial. 
 
Item 111 
Gabarito: C 
Justificativa: O art. 168-A, § 3º, I, do Código Penal prevê a possibilidade de o Juiz deixar de 
aplicar a pena, ou então aplicar apenas a de multa, na hipótese de o agente ser primário e de 
bons antecedentes, bem como promover o pagamento das contribuições sociais não 
repassadas, o que pode ocorrer após o início da ação fiscal porém antes de oferecida a 
denúncia. 
 
Item 112 
Gabarito: E 
Justificativa: A conduta praticada por Pedro não configura o crime de sonegação de 
contribuição previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal, porquanto referido agente 
não suprimiu ou reduziu contribuição social mediante as condutas previstas nos incisos do 
referido preceito (I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de 
informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, 
trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; II 
– deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias 
descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; III – 
omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas 
e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias). Ao contrário, o crime 
praticado por Pedro foi o de apropriação indébita previdenciária, tipificado no art. 168-A do 
Código Penal (“Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional”). 
 
Item 113 
Gabarito: C 
Justificativa: Conforme o § 2º do art. 168-A do Código Penal, se espontaneamente o agente 
declarar, confessar e efetuar o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, 
assim o fazendo antes do início da ação fiscal e na forma definida em lei ou regulamento, a sua 
punibilidade será extinta. 
 
Obs.: Por ocasião da Revisão Presencial (Grand Dicas) ocorrida na véspera do concurso, foram 
objeto de estudo as temáticas relativas às questões de número 108 (aposentadoria por tempo 
de contribuição); 110 (decadência previdenciária) e 111 e 113 (apropriação indébita 
previdenciária), o que representa um percentual de 50% das questões relativas ao conteúdo 
programático de Direito Previdenciário. 
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