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PROTEÇÃO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL

ApresentAção

Querido(a) aluno(a), seja bem-vindo ao nosso programa de estudos de Direito Previdenciário!

É uma grande honra poder contar com sua participação aqui e poder lhe ajudar nessa lin-

da jornada de transformação para a sua aprovação no concurso dos seus sonhos.

Digo sempre que se trata de uma jornada, uma travessia de transformação, porque os 

estudos da lei seca, doutrina e jurisprudência são apenas a ponta do iceberg de sua prepara-

ção. Porque, para além dos livros e das leis, a cada dia de estudos você vai galgando novas 

etapas de amadurecimento pessoal também e vai subindo novos degraus na sua maturidade 

e desenvolvimento como ser humano.

Sobre isso, quero lhe dizer que existem algumas virtudes que precisarão ser desenvolvi-

das ou aprimoradas na sua caminhada para aprovação nos concursos.

A primeira delas e mais importante é a disciplina.

A consolidação da disciplina como virtude essencial lhe dará, com o tempo, a naturalida-

de e tranquilidade de que precisa para atuar no cargo almejado, já amadurecido, portanto, de 

seus poderes e responsabilidades, bem como de suas capacidades para enfrentar todos os 

desafios porvindouros. Ajustado isso na sua configuração interna, ou seja, tendo em mente 

que a aprovação depende também de um desenvolvimento interior, os estudos fluirão melhor, 

tenho certeza.

Então, lembre-se: disciplina, disciplina e disciplina.

Depois disso, desenvolva sua coragem, confiança (e fé), resiliência, amor-próprio, perse-

verança, serenidade, alegria (e caridade). Outras virtudes certamente serão também impor-

tantes, mas essas são as que eu considero essenciais nessa trajetória de estudos e sucesso 

nos concursos.

De outro lado, na parte mais externa, ou seja, na parte de colocar a mão na massa dos 

estudos por meio da leitura, resolução de questões e elaboração eventual de resumos, a gran-

de notícia é que o nosso curso em PDF vai, com certeza, preencher todos os seus desejos e 

necessidades.

A ideia é que você tenha uma riquíssima fonte de estudos bem aqui, por meio do nosso 

material:
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• os dispositivos mais importantes da lei seca,

• doutrina selecionada e

• jurisprudência atual.

Por fim, claro, resolução de questões, todas comentadas, retiradas de provas anteriores 

(ou eventualmente adaptadas para estarem atualizadas com as alterações legislativas).

Quero lembrar que nosso curso será destinado a qualquer concurso que englobar a disci-

plina Direito Previdenciário em seu conteúdo programático.

Mas, gostaria de tomar como referência um dos concursos mais difíceis: a magistratura 

federal. Tomando como referência de estudos o programa desse concurso, que exige bastan-

te conhecimento sobre Direito Previdenciário, poderemos lhe oferecer um material de altíssi-

mo nível.

Então, se for o seu sonho se tornar um Juiz Federal, ótimo, está no lugar certo. Se não, 

tudo bem também, porque se o seu concurso dos sonhos exigir Direito Previdenciário, tenho 

certeza de que você poderá responder toda e qualquer questão por meio das lições que vou 

passar aqui especialmente pra você.

Entendido? Ótimo!

Então, vamos lá, deixe-me lhe contar um pouco sobre o concurso da magistratura fe-

deral e um pouco sobre minha história de aprovação no cargo de Juiz Federal Substituto 

do TRF-1ª Região.

É preciso conhecer o “inimigo”, saber como é a “guerra” que se vai “guerrear”.

Bom, de início, você deve saber que o concurso é feito de modo regionalizado, ou seja, há 

um concurso especifico para cada região da justiça federal. Sobre a Banca Examinadora e a 

realização das questões objetivas da 1ª etapa dos concursos, não há uma uniformidade nas 5 

regiões. Cada Tribunal possui suas tendências em relação à contratação ou não de instituição 

privada para elaborar a prova objetiva seletiva (aquela que seleciona os 300 primeiros para 

irem à 2ª etapa do certame).

Em relação a esse assunto, vamos visualizar uma tabela? Assim, caríssimo(a), fica 

mais fácil para termos nosso raio X sobre como tem sido a Banca Examinadora no que 

toca a realização da 1ª fase dos certames da magistratura federal em todas as 5 regiões 

da Justiça Federal.

Vejamos:
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Concursos e Bancas

TRF-1ª Região

CONCURSO ANO BANCA

XVI 2015 CESPE/UnB

XV 2013 CESPE/UnB

XIV 2011 CESPE/UnB

XIII 2009 CESPE/UnB

XII 2006 própria

TRF-2ª Região

CONCURSO ANO BANCA

XVII 2018 IBFC

XVI 2016 própria

XV 2014 própria

XIV 2012 CESPE/UnB

XIII 2011 CESPE/UnB

TRF-3ª Região

CONCURSO ANO BANCA

XIX 2018 própria

XVIII 2016 própria

XVII 2014 própria

XVI 2013 própria

XV 2011 CESPE/UnB

TRF-4ª Região

CONCURSO ANO BANCA

XVII 2016 própria

XVI 2014 própria

XV 2012 própria

XIV 2010 própria

XIII 2007 própria

TRF-5ª Região

CONCURSO ANO BANCA

XIV 2017 CESPE/UnB

XIII 2015 CESPE/UnB

XII 2013 CESPE/UnB

XI 2011 CESPE/UnB

X 2009 CESPE/UnB
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Perceba, assim, que por conta dessa variação de Bancas cada região vai te exigir um trei-

namento específico voltado para a resolução de questões das provas anteriores, a fim de que 

você se habitue com a forma e o tipo de questão que cada TRF apresenta.

A chave para se situar em cada contexto de tipo e nível de dificuldade para esses con-

cursos é realizar todas as provas anteriores, estudando por questões dos últimos concursos 

relacionados à região para a qual você almeja ser aprovado.

Aliás, isso vale para qualquer concurso! Estude se baseando bastante no que tem caído 

nas provas anteriores.

Essa também vai ser nossa linha estratégica de estudos por aqui.

Aliás, como disse, vou contar um pouco da minha história para você.

Fui aprovado no XV concurso de ingresso na magistratura federal do TRF-1ª Região, em 

2014. Sou formado na UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha colação de grau 

ocorreu em 2015 e, após curto período atuando na advocacia privada, foquei nos estudos 

para concurso público especificamente para o cargo de analista judiciário. Depois de muita 

dedicação, após 1 ano e meio, havia sido aprovado para os cargos de analista judiciário do 

TJRJ, TRT-1ª Região, TRF-3ª Região e MPU.

Acabei optando por assumir o cargo em São Paulo, na 3ª Região. Lá fiquei por quase 07 

anos. Foi um período de muito aprendizado pessoal e profissional. Atuei sempre na asses-

soria de juízes federais e, então, por conta dessa proximidade com o ofício da magistratura 

federal, decidi me tornar um juiz federal. Sentia-me vocacionado e assim permaneço até hoje, 

com quase 05 anos de carreira, hoje já como juiz federal titular.

E sobre trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é possível? Sim, claro! E digo a você que 

essa divisão de tempo de trabalho e estudo vai te impor mais disciplina e, por conta disso, 

mais eficiência e produtividade. E tem mais: a relação do estudo com o trabalho enriquece 

sobremaneira seu aprimoramento na preparação para as provas dos concursos.

Voltando a minha história. Bom, depois que tomei posse no cargo de juiz federal substi-

tuto, em 29 de janeiro de 2015, um dia histórico e inesquecível para mim e para minha família, 

passei por 4 meses de curso de formação. Foram 3 meses em Brasília/DF e 1 mês em Goiâ-

nia/GO, atuando como juiz auxiliar em cada vara especializada (JEF, cível, criminal e execução 

fiscal), a fim de que tivesse uma visão geral da atuação de um juiz federal na 1ª Região.
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Minha lotação inicial, após o curso de formação, foi em Cuiabá/MT, onde atuei por 1 ano e 

meio da 09ª Vara JEF da Seção Judiciária do Mato Grosso.

Em seguida, topei o desafio de me tornar juiz federal titular e embarquei rumo ao Oiapo-

que/AP, na fronteira com a Guiana Francesa, no extremo norte do Estado do Amapá. Lá fiquei 

por 1 ano, morando em um pequeno destacamento militar às margens do Rio Oiapoque.

Que aprendizado! Que aventura enriquecedora!

Após esse período, removi-me para Juína/MT, uma pequena cidade de 48 mil habitantes 

no noroeste do Estado do Mato Grosso, onde permaneço até os dias atuais. O aprendizado 

continua sendo enorme, em uma cidade distante mais de 750 Km da Capital do Estado, Cuia-

bá/MT. A minha jurisdição alcança 13 Municípios e, embora o acervo de ações não seja dos 

maiores da 1ª Região, o trabalho é intenso, em especial na área ambiental e previdenciária.

Espero que esse sintético testemunho possa te inspirar. Tenha a certeza de que tudo valeu 

à pena. Todos os esforços. Todas as quedas e vitórias ao longo da travessia dos estudos. A 

recompensa é certa porque o ofício da magistratura federal é belíssimo e, certamente, vai te 

propiciar muitas alegrias!

Tenho absoluta certeza de que o Gran Cursos vai te mostrar o caminho das pedras e eu, 

em Direito Previdenciário, vou te ajudar a chegar lá, na sua aprovação!

Importante salientar, meu caríssimo, minha caríssima, que o conteúdo programático de 

nossas aulas está em consonância com o anexo I da Resolução n. 067/09-CJF. Essa reso-

lução do Conselho da Justiça Federal é a norma infralegal que trata da organização e siste-

matização das provas de concurso público para o ingresso na magistratura federal, dando 

detalhes, portanto, sobre as disciplinas e os respectivos temas que podem ser cobrados pelas 

correspondentes Bancas examinadoras dos Tribunais Regionais Federais.

Como lhe disse, nosso curso é voltado para qualquer concurso que exija conhecimentos 

em Direito Previdenciário, mas para lhe dar o mais alto grau de satisfação, pegamos como 

referencial o concurso da magistratura federal.

Pois bem, nossa metodologia de estudo será baseada no tripé da aprovação:

• destaque da lei seca,

• seleção de doutrina e

• repasse da jurisprudência sobre os temas abordados.
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Nada de importante e essencial para sua aprovação vai ficar de fora! Isso eu lhe garanto.

Além de um material completo, vou deixar destacado aquilo que importa para as provas, 

já que além de conhecimento, em um estudo para concursos de alto nível como o da magis-

tratura federal é primordial que você seja também estratégico(a).

Para isso, é necessário conhecermos quais temas de Direito Previdenciário têm caído nas 

provas e como eles têm sido cobrados, isto é, precisamos verificar se os questionamentos fo-

ram baseados tão somente no estudo da lei seca ou incluindo também conceitos de doutrina 

e jurisprudência.

Para isso, fiz um raio X das provas, com os temas que foram cobrados nas provas de cada 

TRF, relativamente aos 3 últimos concursos. Analisei cada prova e cada questão dos últimos 

10 anos pra você e fiz um resumo estatístico de temas cobrados e a correspondente forma 

da questão.

Vejamos:

Raio X dos últimos 3 concursos de todos os 5 TRF

TEMAS COBRADOS PERCENTUAL

Benefícios Previdenciários 38%

Normas Gerais do RGPS 24%

Seguridade Social 11%

Processo Judicial Previdenciário 10%

RPPS 8%

Benefício Assistencial 8%

Financiamento e Custeio 7%

Temas Avançados de Dir. Previdenciário 7%

Previdência Complementar Privada 2%

Processo Administrativo Previdenciário 1%

FORMA DE COBRANÇA DAS QUESTÕES PERCENTUAL

Questões de lei seca 97%

Questões de doutrina 67%

Questões de jurisprudência 57%
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Veja que o tema “benefícios previdenciários” é o mais importante, seguido de “normas ge-

rais do RGPS” e “seguridade social”, correspondendo esses três primeiros a 73% da incidência 

de questões dos últimos 10 anos.

No nosso programa teremos 7 aulas voltadas para esses temas!

Você vai ficar afiado(a) e vai gabaritar qualquer questão!

Por fim, antes de entrarmos no conteúdo da nossa aula de número 00, quero destacar a 

legislação que você precisa estudar com afinco, lendo artigo por artigo, ok? Iremos abordar 

todo o conteúdo importante dessas leis aqui, mas é recomendável que você também estude 

a lei seca diretamente, lendo e sublinhando aquilo que eu destacarei aqui.

Vamos lá, vejamos a legislação que deve ser estudada:

• Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;

• Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991;

• Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

• Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998;

• Lei n. 10.779, de 25 de novembro de 2003;

• Lei n. 12.101, de 27 de novembro de 2009;

• Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2012;

• Lei Complementar n. 142, de 8 de maio de 2013;

• Lei Complementar n. 152, de 3 de dezembro 2015.
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SEGURIDADE SOCIAL

1. proteção sociAl e seguridAde sociAl: os MArcos Históricos dA evo-
lução globAl

1.1. conceito, origeM e evolução dA proteção sociAl: os nAscedouros 
do AssistenciAlisMo e do seguro sociAl

1.1.1. O Conceito de Proteção Social

O que é proteção social?

Bom, antes de falarmos sobre sua origem, parece adequado falarmos sobre seu conceito.

Primeiramente, importante perceber, caríssimo(a) aluno(a), que vivemos em um mundo de 

inseguranças físicas, de maneira que, quando se fala em seguridade social não há como se 

dissociar da ideia de antecipação de riscos e de proteção do homem contra os infortúnios do 

mundo e da vida comum.

Portanto, falar de seguridade social (como iremos falar nas próximas linhas) é falar, antes, 

de proteção social, cujo complexo de atos traduz uma busca instintiva e natural do ser hu-

mano, busca essa que o acompanha desde os tempos mais primórdios até a modernidade da 

vida de hoje: a busca pela proteção e amparo.

E na formação dos grupos sociais e dentro da noção de Estado, os povos sempre visaram 

à proteção mútua de sua existência e perpetuação, fazendo evoluir, com isso, a proteção so-

cial entre os comuns.

Com o desenvolvimento da noção de proteção social, temos que se trata, assim, de con-

ceito bastante amplo, englobando tanto ações estatais quanto ações privadas. Perceba você, 

então, que essa conceituação pode se definir tanto na direção vertical quanto na direção ho-

rizontal. Nada obstante, sob quaisquer dessas óticas é inegavelmente um direito fundamen-

tal a ser tutelado pelo Estado, ainda que pela via coercitiva, nas hipóteses, por exemplo, de 
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prestação alimentícia nas questões relacionadas ao Direito de Família. Sim, é isso mesmo, 

proteção social também é um conceito que vai até a obrigação alimentar existente entre os 

familiares, bem como a obrigação alimentícia a ser satisfeita pelos responsáveis legais.

Veja, então, que proteção social é um conceito largo.

Mas vamos sintetizar o conceito, para ficar mais fácil para você.

A proteção social, em síntese, pode ser definida como sendo o direito do cidadão de ser 

amparado em caso de necessidade e, ainda, de obter relativa previsibilidade de ser coberto 

por uma rede de instrumentos e mecanismos que lhe assegure estabilidade de vida - ou ma-

nutenção, ao menos, de condições mínimas existenciais - em caso de contingências de risco 

programáveis ou não programáveis.

Essencialmente, deve ser oferecida pelo Estado, mas a prestação estatal não ignora a 

existência em conjunto do que pode se denominar “proteção social de proximidade”, que é 

a proteção social desempenhada pela família, comunidade, grupos sociais e demais agre-

miações de pessoas que representem a institucionalização jurídica ou meramente moral de 

mútua assistência.

1.1.2. Distinções entre Proteção Social e Seguridade Social

A proteção social dada pelo Estado ocorre por meio de um sistema de seguridade social, 

cujas bases, tal como estudaremos em breve, são a assistência, a saúde e a previdência. O 

instrumento constitucional do Estado, a máquina criada pelo Constituinte para canalizar as 

políticas públicas de proteção social se afunilam em um sistema de seguridade social, esco-

rado naquelas três vertentes protetivas.

Então, é importante você ficar atento ao seguinte: proteção social e seguridade social são 

conceitos distintos, sendo aquele gênero e esta espécie. O gênero “proteção social” é largo, como 

vimos, podendo albergar também a noção de proteção social familiar, comunitária, religiosa, etc. 

Assim, em desfecho: podemos falar em proteção social familiar, proteção social de grupos, de 

associações, mas também, de outro lado – e, principalmente – de proteção social estatal.
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1.1.3. Origem e Evolução Histórica da Proteção Social: do Assistencialismo 

ao Seguro Social

Vamos entender, agora, como surgiram as primeiras percepções do que se pode conceber 

como “proteção social” e, a partir disso, vamos evoluindo os conceitos fundamentais dessa 

parte básica do nosso curso.

Pois bem.

É possível visualizar na busca do contexto histórico da proteção social que o início da 

cobertura de certos riscos inerentes à vida do homem proveio mesmo da caridade e da assis-

tência voluntária e humanista, sendo obra de mãos direcionadas ao bem, impulsionada por 

poucos samaritanos.

Aliás, a primeira percepção que você deve guardar bem para o seu estudo é que na evo-

lução histórica da proteção social, até chegarmos ao quadro bem definido nas constituições 

modernas, em especial a nossa Constituição de 1988 – que retrata muito bem o tripé da se-

guridade social como veremos oportunamente – foi a noção de assistencialismo puro que se 

emoldurou primeiro, funcionando como pedra angular da proteção social.

Lembra que já anotamos acima que a seguridade social brasileira se escora no tripé as-

sistência, saúde e previdência? Então, muito bem, lembre-se agora de que na origem histórica 

desse sistema moderno de proteção social estatal o que veio primeiro foi a parte relativa ao 

assistencialismo, um pouco, claro, mais primitivo do que o sistema de assistência social que 

temos hoje. Então, somente depois, séculos mais tarde, é que se avançou também para uma 

ideia de seguro social, tal como vemos hoje.

Nessa senda inicial assistencialista, portanto, os movimentos religiosos depois de Cristo 

certamente foram os que mais contribuíram com essa ação, muito embora tenha havido sem 

dúvida um período no qual se percebeu certa nebulosidade da Igreja, adotando ela uma pos-

tura institucional não tão próxima da assistência, tendo isso ocorrido especialmente na Idade 

Média, quando ainda se avultavam as ligações entre a nobreza dos Estados Absolutistas e o 

alto clero eclesiástico.

Até interessante apontar aqui a passagem de São Francisco de Assis na história da 

Igreja, no século XII, notadamente pela criação da Ordem Franciscana que pregava a vida 
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simples, a ajuda e aproximação com os pobres, com nítido caráter da mais pura proteção 

social assistencialista.

Os Franciscanos tiveram, inclusive, no século XVI, fundamental importância na criação 

dos chamados “montepios”, que eram instituições de caridade e de mútua beneficência que 

se disponibilizavam aos mais pobres por meio de certa contribuição. Essa contribuição po-

deria ser por meio da penhora de algum pertence, a fim de obterem empréstimo de pequena 

escala e satisfazerem com isso suas necessidades sociais basilares, relativas à, por exemplo, 

doença, incapacidade para o trabalho e, por fim, proteção da família em face de morte. A pa-

lavra “montepio” tem sua etimologia derivada da junção da palavra “montes” – que à época 

designavam a uma determinada caixa pública de dinheiro – e da palavra “pios” que significa 

“misericórdia”. Eram, portanto, “caixas de misericórdia”.

Bom, em paralelo a essa não tão atuante proteção social advinda da Igreja, ressalvados 

os casos pontuais como os da Ordem Franciscana, o passo seguinte da proteção social pro-

veniente do voluntarismo assistencial de poucos foi a criação, embora modesta e de baixa 

frequência, das antigas associações mutualistas de pessoas, o que, segundo nos indica a 

doutrina tiveram seus registros históricos bem antes da Idade Média, nas clássicas socieda-

des romanas e gregas.

Sim, há registro nesse sentido, mas o desenvolvimento efetivo dessas corporações de 

ofício se deu na Idade Média.

Essas associações mantiveram sua existência, portanto, durante toda a Idade Média, por 

meio das chamadas “guildas”. As guildas medievas eram o prenuncio das chamadas corpo-

rações de oficio, que sobrevieram mais na proximidade da Idade Moderna, ao fim da Idade 

Média. De todo modo, a essência das guildas era a mesma, sendo reunião de pessoas que 

trabalhavam no mesmo ofício, tais com sapateiros, carpinteiros e artesãos de toda ordem. 

Tais grupos se reuniam sob a liderança de um mestre de oficio e diante dessa liderança se 

organizavam e prestavam serviços de maneira mais sistematizada, com mútuas obrigações 

de participação de trabalho e de capital.

Nessa sistematização havia pagamentos para a manutenção da organização definida, de 

sorte que isso os mantinha relativamente protegidos de riscos contingenciais tais como baixa 
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demanda de seus serviços ou de ausência, por exemplo, de matérias-primas para a execução 

de seus ofícios, o que naturalmente repercutiria em seus ganhos.

Veja você, pois, que em todos os momentos de nossa evolução histórica mais recente, a 

sociedade, sempre, por meio de seus pequenos grupos sociais se organizou para que hou-

vesse a garantia de assistência mútua em caso de infortúnios eventuais e episódicos da vida 

ou do trabalho.

Em verdade, no início as contingências protegidas eram essencialmente as relacionadas 

ao trabalho, mas com o tempo, em especial a partir da revolução industrial, esse panorama de 

proteção social começou a ser alargar, abarcando a proteção da infância, da velhice, da morte 

e das doenças e acidentes ocupacionais, entrando-se, consequentemente, no que chamamos 

de Estado Social, com o aprimoramento de um sistema previdenciário em conjunto com um 

sistema assistencialista.

A revolução industrial funcionou, assim, como um salto para a ideia da proteção so-

cial e a necessidade de consolidação da solidariedade com os incapacitados para o tra-

balho. Até então as políticas públicas de seguridade social não existiam. Era o homem 

pelo homem quem fazia sua proteção social em canais exclusivos, em grupos seleciona-

dos ou pelas poucas mãos de pessoas que prestavam unilateralmente a beneficência e a 

caridade (assistencialismo puro).

1.1.4. A Lei dos Pobres Inglesa como Marco Temporal do Assistencialismo 
Estatal

Há de se anotar uma exceção, contudo, à formulação de políticas públicas estatais volta-

das ao assistencialismo, o que se deu por meio da chamada Poor Law, de 1601, na Inglaterra. 

Assim, até o século XVII não há quaisquer registros de obrigações estatais assistencialistas. 

Mas como se pode perceber, a proteção social estatal ainda era incipiente e objetava tão so-

mente a formulação de certos benefícios assistenciais. Nesse contexto, não havia previdência 

social e até então a proteção social desempenhada pelo Estado não apresentava conotação 

alguma relacionada à implementação de um seguro social estatal que, por conseguinte, pu-

desse cobrir os riscos e contingências sociais do trabalho, da família e demais intercorrências 

possíveis no curso da vida de uma pessoa e de sua família.
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O primeiro seguro, como bem ilustrado na doutrina de LAZZARI, somente veio em 

1762, em Londres. Mas isso era ainda um serviço prestado por poucos e para poucos. 

Somente cem anos mais tarde, aproximadamente, em 1849 é que se percebeu uma forma 

maior e mais capitalizada de instituições de seguro, que tinham como mercado a classe 

trabalhadora mais popular.

No final do século XIX, a própria Igreja também se manifestou oficialmente pela busca e 

manutenção da Justiça Social, quando propalou o RERUM NOVARUM.

A famosa Encíclica Papal RERUM NOVARUM, assinada pelo Papa Leão XIII em 15 de maio 

de 1891, foi determinante para a consolidação dos influxos de mudança de paradigma estatal 

no que toca à institucionalização de políticas de justiça social. Desse modo, por meio daquele 

documento religioso

(...) reconhecia a Igreja a tremenda injustiça social dos nossos dias, acabando por aceitar e reco-
mendar a intervenção estatal na economia como único meio capaz de dar cobro aos abusos do 
regime. Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário 
(Locais do Kindle 1306-1307). Forense. Edição do Kindle.

Então, grave isso nesse momento meu amigo(a): a proteção social começou com a bene-

ficência entre as pessoas, com o voluntarismo de poucos e somente passou se firmar como 

politica de Estado a partir do século XVI (Lei dos Pobres) e, mais fortemente, a partir da influ-

ência da RERUM NOVARUM, em 1891 e, como veremos, logo em seguida, com a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793.

1.1.5. A Consagração do Seguro Social como um Direito Público Fundamental

Pois bem, logo após a referida encíclica papal apontar a necessidade de os estados mo-

dernos observarem a criação de políticas públicas que atendessem ao clamor da justiça so-

cial da sociedade, veio ao plano normativo um documento que sedimentava a seguridade 

social como um verdadeiro princípio de direito fundamental para qualquer pessoa.

Refiro-me ao fato de que em 1793, na França, foi assinada a segunda Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, sendo que em seu artigo XXI constou a confirmação do 

direito fundamental à seguridade social. Assim, o seguro social, nas palavras da carta de 
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direitos fundamentais francesa de 1793 tornava-se um direito sagrado, com a seguinte 

redação traduzida:

Os auxílios públicos são uma dívida sagrada. A sociedade deve a subsistência aos cidadãos infe-
lizes, quer seja procurando-lhes trabalho, quer seja assegurando os meios de existência àqueles 
que são impossibilitados de trabalhar.

1.1.6. Os Movimentos Revolucionários do Séc. XIX e o Nascedouro do Esta-
do Social

Note meu amigo, minha amiga, que isso tudo ocorreu quando começavam a eclodir os 

movimentos socioeconômicos da revolução industrial, de modo que a ideia de proteção so-

cial - agora sob a ótica do seguro social, ou seja, não apenas a ótica do assistencialismo puro 

– nascia naquele momento como uma forma de se reverberar no plano econômico a citada 

revolução. Almejava firmar a ideia capitalista industrial como sendo o caminho evolutivo dos 

povos, sem que seus efeitos colaterais, digamos assim, pudessem aniquilar o desenvolvi-

mento das sociedades.

Nesse passo é que se começa a falar em meados do século XIX no chamado Estado de 

bem-estar social, muito provavelmente por uma intenção de contra argumentação às deias 

apregoadas por Marx, diante do desenvolvimento do socialismo marxista. A ideia de solida-

riedade ia se fincando, portanto, ao que se pode inferir, tanto por uma questão de evolução 

moral das sociedades, como também por conta de uma imposição crescente do regime capi-

talista industrial.

Os movimentos sociais que impulsionaram o surgimento da solidariedade estatal e a con-

solidação dos seguros públicos foram, por exemplo, os seguintes:

• os cartistas, na década de 30 do século XIX, pela classe operária, que almejava sua 

inclusão política justamente para terem mais peso na conquista de direitos sociais e 

trabalhistas;

• as revoluções de 1848 a 1871 na França (Primavera dos Povos), movimento que se ini-

ciou essencialmente na França com o governo de Luís Felipe I, que governou de 1830 a 

1848, que orientou seu comando mais para a burguesia do que para os pobres, fazendo 

eclodir movimentos sociais revolucionários contra o regime autocrático da época.
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• As revoluções de 1848 nos Estados Alemães (Revolução de Março), movimento que 

fazia parte da acima citada “primavera dos povos”, tal como em toda a Europa da épo-

ca intentou a unificação alemã, mas também possuía em seu bojo parcela de luta da 

classe operária por maiores direitos sociais.

A partir dessas revoluções, iniciou-se uma percepção estatal mais atenta para a distribu-

tividade da justiça social, com a ideia de assistencialismo e, bem assim, do estabelecimento 

de um seguro público que pudesse cobrir contingências laborais e de vida de seus cidadãos.

Além disso, também é importante lembrar que o Manifesto Comunista de Marx foi publi-

cado em 1848, com forte influência sobre toda a Europa, que surfava um uma onda revolucio-

nária cada vez mais insuflada. Em paralelo, corriam as novas ideias de Ferdinand Lassalle, te-

órico socialista e jurista, autor da concepção sociológica da Constituição, que fundamentava 

em suas obras pelo que se convencionou chamar de “social democracia”.

Não se pode deixar de citar, por fim, o filósofo Adolph Wagner, economista e político ale-

mão, que ficou conhecido como o teórico da chamada “Lei de Wagner”, que pode ser sinte-

tizada na máxima da “lei da extensão crescente da atividade pública ou do Estado. Ou seja, 

Wagner afirmava, por meio dessa lei, que o Estado deveria crescer na sua esfera de atuação 

social, na medida em que o capitalismo e a industrialização também se avolumassem na di-

nâmica socioeconômica de uma determinada sociedade.

Vejamos o que diz a doutrina selecionada de LAZZARI a respeito dessa passagem evolu-

tiva da proteção social estatal:

Os Estados da Europa, precursores da ideia de proteção estatal ao indivíduo vítima de infortúnios, 
estabeleceram, de maneira gradativa, da segunda metade do século XIX até o início do século XX, 
um sistema jurídico que garantiria aos trabalhadores normas de proteção em relação aos seus 
empregadores nas suas relações contratuais, e um seguro – mediante contribuição destes – que 
consistia no direito a uma renda em caso de perda da capacidade de trabalho, por velhice, doença 
ou invalidez, ou a pensão por morte, devida aos dependentes. Assim se define uma nova política 
social, não mais meramente assistencialista – está lançada a pedra fundamental da Previdência 
Social.” Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário 
(Locais do Kindle 1276-1281). Forense. Edição do Kindle.

O sistema de proteção social dos Estados iniciava, assim, uma nova etapa de desen-

volvimento, com a ideia de seguro social se assentando com mais força após as sobreditas 

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


18 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

revoluções e, como vimos, também por conta de manifestações de forte influência como a 

Encíclica Papal RERUM NOVARUM, em 1891.

Vale citar, novamente LAZZARI, nesse ponto, acerca da distinção entre assistência e seguro:

A distinção entre os conceitos de Seguro Social e Assistência Social é bem identificada por Augus-
to Venturi: seguro e assistência, por suas naturezas e técnicas completamente diferentes, agem, 
em realidade, em dois planos completamente distintos. O seguro social garante o direito a pres-
tações reparadoras ao verificar-se o evento previsto, antes que os danos possam determinar o 
estado de indigência, de privação, da pessoa golpeada. A assistência intervém, não de direito, mas 
segundo avaliação discricionária, somente quando, por causa de eventos previstos ou não previs-
tos, esteja já em ato um estado de indigência, de privação, que ela tem o fim de combater. Castro, 
Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 
1286-1287). Forense. Edição do Kindle.

1.1.7. A Consagração do Welfare State no Séc. XX

Após a virada do século XIX para o século XX, podemos citar, ainda, os seguintes eventos 

internacionais que fomentaram a sedimentação da ideia de um Estado social, senão vejamos:

• a 1ª GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) causou consequências significativas na mudan-

ça da marcha estatal relativamente à produção legislativa e normativa fundamentadora 

de maior proteção social, de modo que os Estados foram obrigados a intervirem na 

econômica e no trabalho por uma questão de sobrevivência das nações, que estavam 

aniquiladas após os embates globais.

• a REVOLUÇÃO RUSSA (1917) eliminou a autocracia czarista russa, sob o controle do 

Partido Bolchevique, estabelecendo a União Soviética e lançando as bases de uma na-

ção socialista.

• o NEW DEAL NORTE-AMERICANO (após o crack da Bolsa de NY, em 1929), que durou 

até o pós-guerra da 2ª Guerra Mundial, com a forte fixação de um Estado de bem-estar 

social (o welfare state norte-americano).

Hoje, após, ao que podemos concluir com as reformas de enxugamento da máquina esta-

tal, tem havido um crescente redimensionamento da função social estatal, com a revitaliza-

ção de pilares do liberalismo mais puro. Tem-se entendido, contudo, que os direitos sociais 

fundamentais de 2ª dimensão são inolvidáveis no processo de desenvolvimento socioeconô-
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mico dos povos, de modo que há vedação ao retrocesso social. Sendo assim, os sistemas de 

proteção social nos Estados têm passado, em geral, por uma redefinição, a fim de se equalizar 

a possibilidade econômica estatal juntamente com a preservação da justiça social e a manu-

tenção da dignidade da pessoa humana.

1.1.8. Síntese das 04 Fases Históricas dos Sistemas de Proteção Social

Vamos sintetizar todo esse processo histórico dos sistemas de proteção social em 4 eta-

pas, quais sejam:

• fase experimental, quando prevalecia o voluntarismo e o mutualismo assistencial;

• fase da consolidação, quando o assistencialismo avançava por meio das organizações 

religiosas, das guildas e corporações de ofício e, modestamente, por meio do Estado, 

tal como se viu na Lei dos Pobres, de 1601;

• fase da expansão, pelo avanço da proteção social além do mero assistencialismo puro, 

alcançando a institucionalização estatal de seguros sociais, com a normatização do 

direito à seguridade social como um direito sagrado e fundamental e, mais posterior-

mente, com as conversões dos Estados Liberais em Estados de bem-estar social;

• fase da redefinição, pela percepção do inchaço dos Estados provocado pela desenfre-

ada e mal calculada intervenção assistencialista e paternalista de políticas públicas 

sociais, exigindo a equalização dos programas sociais em consonância com as capa-

cidades econômicas de cada nação.

2. proteção sociAl e seguridAde sociAl: os MArcos Históricos dA evo-
lução brAsileirA

2.1. A FAse do AssistenciAlisMo e dA MerA beneFicênciA

A proteção social no Brasil começou, também, unicamente no formato baseado na pres-

tação assistencial e da beneficência entre as pessoas por mera liberalidade. Assim, tal como 

vimos nos tópicos anteriores, a experiência evolutiva da proteção social brasileira não foi 

diferente do resto do mundo.
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Para irmos direto ao ponto, em síntese, podemos indicar como sendo esse o caminho 

evolutivo da proteção social no Brasil, ao menos no que toca aos seus marcos mais relevan-

tes, senão vejamos:

• criação da Santa Casa da Misericórdia, ainda no período colonial, instalando-se em 

Olinda/PE, em 1539;

• criação da Santa Casa da Misericórdia de Santos/SP, em 1543;

• criação das Irmandades Leigas (e, igualmente, as Ordens Terceiras), ainda no Brasil Co-

lonial, instituições privadas essas que eram associações religiosas sem vinculo oficial 

com a Igreja, mas que mantinham atividades assistenciais mutualistas e de caridade 

para com os mais pobres e necessitados;

• criação do Plano de Beneficência de Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha, em 1795.

Esses foram os passos mais basilares da proteção social no Brasil, os quais, como dito, se 

constituíam unicamente com base em princípios assistencialistas e mutualistas, nada apre-

sentando sobre normas efetivamente previdenciárias.

2.2. o AvAnço dA proteção sociAl no brAsil pArA A previdênciA

Mas quando surgiu, então, um quadro normativo para a instituição da Previdência Social 

no Brasil?

A resposta é: em 1821, com base em um texto do Príncipe Regente Dom Pedro de Alcân-

tara, o que se deu por meio da publicação do Decreto de 01 de outubro de 1821. Esse Decreto 

fixou uma regra especial de aposentadoria para os mestres e professores, que podiam então 

se aposentar com 30 anos de serviços prestados.

E, veja: muito interessante perceber que já naquela época havia a preocupação com a ma-

nutenção do equilíbrio atuarial entre as contribuições e os seguros pagos aos aposentados 

e pensionistas, já que se previa no texto do Decreto o pagamento de um abono mensal de ¼ 

dos ganhos para aqueles que continuassem a trabalhar.1

1 OLIVEIRA, Antonio Carlos de. Direito do trabalho e previdência social: estudos. São Paulo: LTr, 1996, p. 91. Castro, Carlos 

Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 2325-2326). Forense. Edição 

do Kindle.
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A partir daquele Decreto, outras normas vieram para instituir planos de previdência no 

Brasil. Então, novamente para facilitar o seu aprendizado, que tal sintetizarmos a evolução 

dessas normas também?

Fiz a lista abaixo para você, vejamos:

• Decreto de 01 de outubro de 1821: conforme dito acima, instituiu regra especial de apo-

sentadoria para os mestres e professores;

• Decreto 9.912-A, de 26 de março de 1888: instituiu aposentadoria para os empregados 

dos Correios, também exigindo 30 anos de serviço, mas, de outro lado, condicionando 

à aposentadoria aqueles que atingissem a idade mínima de 60 anos;

• Decreto 221, de 26 de fevereiro de 1890: instituiu aposentadoria para os empregados 

das Estradas de Ferro Central do Brasil;

• Decreto 565, de 12 de julho de 1890: estendeu a aposentadoria acima a todos os ferro-

viários estatais e não apenas àqueles integrantes dos quadros das Estradas de Ferro 

Central do Brasil;

• Constituição Federal de 1891, em seu art. 75: instituiu aposentadoria por invalidez aos 

servidores públicos;

• Lei n. 217, de 29 de novembro de 1892: instituiu a aposentadoria por invalidez e pensão 

por morte aos operários do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro.

Agora o mais interessante – e chocante, por assim dizer – meu amigo, minha amiga, é que 

em todas essas aposentadorias não havia a exigência de qualquer contribuição dos servido-

res públicos!

Sim, pasmem, o Estado era o único e exclusivo patrocinador do sistema.

Daí é que a doutrina destaca a duvida sobre falar-se em Previdência Social naqueles anos 

primórdios, porque, em verdade, os benefícios eram concedidos de maneira graciosa e gratui-

ta, sem nenhuma contrapartida dos beneficiários, seja essa por um sistema de participação 

ou de capitalização.

Nada era pago por parte dos contribuintes, de modo que somente o Estado arcava com os 

custos atuariais do sistema, o que é frontalmente contrário ao mais básico princípio da Pre-

vidência Social, qual seja, o da solidariedade (o qual iremos estudar oportunamente de modo 

mais aprofundado).
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2.3. A lei eloy cHAves coMo pArAdigMA deFinitivo dA previdênciA 
sociAl no brAsil

Então, à vista dessa deficiência do sistema até então vigente, pergunta-se: qual seria en-

tão o marco incontroverso para se dizer que a partir disso efetivamente começou no Brasil um 

sistema de Previdência Social?

Bom, a doutrina afirma que tudo começou com a famosa Lei ELOY CHAVES, lei essa que 

veio ao mundo jurídico por meio do Decreto Legislativo n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923.

A Lei ELOY CHAVES criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas de es-

tradas de ferro existentes, dando a garantia desses benefícios aos respectivos dependentes 

daqueles trabalhadores que contribuíssem com o sistema instituído.

É bom anotar que essa norma criou as referidas caixas de aposentadoria e pensão tanto 

para as empresas estatais quanto para as empresas privadas que atuavam no Brasil no ramo 

de transporte ferroviário.

Assim, aponta-se que esse marco legal também foi o embrião para a chegada ao Brasil da 

previdência privada complementar ou dos fundos de pensão.

Os benefícios instituídos nas referidas Caixas de Aposentadoria e Pensão eram, unica-

mente, como o próprio nome já diz, de aposentadoria e pensão por morte. Mas curioso é que 

também havia a previsão na norma de assistência médica e, bem assim, descontos nos cus-

tos de medicamentos, tudo em benefícios dos contribuintes e dependentes.

Isso dava, perceba bem, certo hibridismo no instituto criado pela Lei Eloy Chaves, porque 

na essência essa miscigenação de proteção social implicava o reconhecimento de que a nor-

ma instituidora, Decreto Legislativo n. 4.682/1923, não era tão somente de regras de proteção 

previdenciária, mas também, ainda que modestamente, viabilizadora da proteção de certas 

contingencias sociais relacionadas ao trato da saúde de seus filiados.

Em suma, a Lei ELOY CHAVES tratava primariamente de previdência, mas instituía tam-

bém alguns benefícios assistenciais e de saúde aos seus filiados.

Por conta disso, é muito importante observar que esse marco temporal, relativo ao que se 

poderia conceber como sendo a primeira normatização da Previdência Social no Brasil, acaba 
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não sendo indene de dúvidas. Isso, não apenas por conta do hibridismo mencionado acima, 

mas, sobretudo, porque antes mesmo da Lei ELOY CHAVES já havia sido criada, pelo Decreto 

n. 9.284, de 30 de dezembro de 1911, a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da 

Casa da Moeda.

Ou seja, 12 anos antes da Lei ELOY CHAVES já existia uma Caixa de Aposentadoria e Pen-

sões dos funcionários da Casa da Moeda.

Nada obstante, a Lei ELOY CHAVES continua sendo um marco temporal de relevância, 

porque sua norma instituiu mais um regime de previdência social para funcionários público. 

Antes de sua existência, havia apenas e isoladamente um único regime de Previdência Social 

no Brasil para determinada classe do funcionalismo público, os servidores da Casa da Moeda. 

Depois, tinha-se mais regime de previdência próprio para servidores públicos, agora os das 

Estradas de Ferro Central do Brasil, sendo certo, além disso, que a Lei ELOY CHAVES possi-

bilitou ilustrar em nosso ordenamento jurídico o primeiro regime privado de previdência, uma 

vez que a norma prevista no Decreto Legislativo n. 4.682/1923 autorizava a instituição de tal 

regime em empresas privadas que atuavam no ramo das estradas de ferro.

2.4. A expAnsão dAs cAixAs de AposentAdoriAs e pensões nA “erA 
eloy cHAves”

Mas esse não foi o único avanço da Lei ELOY CHAVES no campo da Previdência Social 

no Brasil, porque ela também abriu caminho, para a instituição de diversas outras Caixas de 

Aposentadoria e Pensão em outros ramos da economia nacional.

Iniciava-se a era das CAP – Caixas de Aposentadorias e Pensões, as quais se davam den-

tro do âmbito particularizado de cada empresa.

Podemos sintetizar a criação dessas diversas outras Caixas conforme abaixo:

• Decreto n. 5.109/1926, que estendeu o disposto na Lei ELOY CHAVES para todas as 

empresas de navegação marítima ou fluvial, bem como às empresas de exploração 

de portos pertencentes à União, Estados, Municípios e particulares. Esse mesmo De-

creto também estendia a participação nesse regime previdenciário a todo e qualquer 

empregado, médicos, jornaleiros, farmacêuticos - palavras essas da própria lei - que 
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prestassem serviço para aquelas empresas de navegação e, ainda, para as empresas 

de estradas de ferro. Ou seja, havia um avanço importante do sistema de previdência 

social brasileiro, público e privado, mas ele, de outro lado, ia se inchando cada vez mais 

rapidamente a partir da Lei ELOY CHAVES.

• Decreto n. 5.128/1926, que instituiu o Instituto de Previdência dos Funcionários Públi-

cos da União, com qualidade de pessoa jurídica (ou seja, era uma autarquia federal), 

com sede na Capital Federal, que à época ainda era na cidade do Rio de Janeiro. Note-

-se que não se tratava, ainda, de um efetivo sistema de previdência social, assemelhan-

do-se mais a um “montepio” (acepção essa que, originariamente, tem sua etimologia 

voltada para ações assistenciais e beneficentes) com contribuições de seus filiados, 

prevendo tão somente o recebimento de pecúlio ou de pensão em benefício da família 

de todo contribuinte falecido.

• Decreto n. 5.485/1928, que instituiu Caixas de Aposentadoria e Pensão para os trabalha-

dores “não contractados” das empresas particulares de serviços telegráficos e radiotele-

gráficos, sendo que, assim como o Decreto n. 5.109/1926, este também tomava por base a 

regulação normativa já dada pela Lei ELOY CHAVES, que era a norma geral, digamos assim, 

sobre o tema de instituição de outras Caixas de Aposentadoria e Pensões da época.

• Decreto n. 19.433/1930, que criou uma Secretaria de Estado com a denominação de 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, sendo que o Instituto da Previdência cria-

do anteriormente pelo Decreto n. 5.128/1926 foi incorporado a esse Ministério.

2.5. A reorgAnizAção dA expAnsão desorgAnizAdA – A “erA dos 
institutos especíFicos de AposentAdoriAs e pensões” de cAdA cAtegoriA

Após a criação do Ministério do Trabalho, com a integração nesta pasta do Instituto da 

Previdência dos Funcionários Públicos da União, o Governa Vargas entendeu que seria ne-

cessária a suspensão da concessão de qualquer benefício por um período de 06 meses. Esse 

pente fino se deu com a edição do Decreto n. 19.540/1930 e durou seis meses.

Após isso, os regimes próprios dos servidores públicos começaram a ser reorganizados 

e, gradativamente, cada categoria começou a contar com institutos de previdência próprios, 

sendo que todos eles eram autarquias vinculadas ao governo federal.
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A grande diferença da era anterior (das CAP) para essa (dos IAP) foi que a filiação passou 

a ser feita dentro de cada categoria profissional, logo mais abrangente, enquanto que ante-

riormente tudo era feito apenas por meio das empresas, o que, na prática, abalava a manuten-

ção das Caixas em virtude da dificuldade, por vezes, de se manter o número de filiados.

Começava uma nova era previdenciária no Brasil, particularizada de modo mais organi-

zado para cada categoria, de modo que os respectivos Institutos de Aposentadoria e Pensão 

começaram, então, a surgir da seguinte forma:

• criação do IAPM – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, em 1933;

• criação do IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, em 1934;

• criação do IAPB – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, em 1934;

• criação do IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, em 1936;

• criação do IAPSE – Instituo de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, em 1938;

• criação do IAPETEC – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Empregados em Trans-

portes e Cargas, em 1938.

Algumas décadas depois, todos esses Institutos foram fundidos em apenas um, o Institu-

to Nacional da Previdência Social.

2.6. A seguridAde sociAl nAs constituições brAsileirAs

E como eram as normas constitucionais nesse caminhar evolutivo das regras de apo-

sentadoria e pensões? Até então as referencias normativas estavam quase que comple-

tamente nas esferas de normas infraconstitucionais havendo poucas disposições cons-

titucionais a respeito.

Vejamos como andaram nossas Constituições sobre o tema da proteção social e, mais 

especificamente, sobre a previdência social.

2.6.1. A Constituição de 1891

Havia apenas o art. 75, tal como já apontado, tratando de benefício previdenciário para o 

funcionário público (algo que, na essência, tratava-se mais de benefício assistencial do que 

previdenciário, na medida em que não havia qualquer contribuição por parte dos funcionários 

públicos da época).
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2.6.2. A Constituição de 1934

A primeira constituição brasileira que tratou do tema da instituição ampla de uma 

Previdência Social e, do mesmo modo, prevendo a forma de seu custeio foi a de 1934. 

Suas normas louvavelmente instituíram o tripé de financiamento da Previdência So-

cial, exigindo a contribuição tripartite dos trabalhadores, dos empregadores e do Po-

der Público.

Para melhor aprendizado, transcrevo o dispositivo correspondente:

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na ci-

dade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos 

do País.

§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem me-

lhorar as condições do trabalhador:

(...)

h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes 

e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante 

contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da 

maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte;

2.6.3. A Constituição de 1937

A Constituição de 1937 não acrescentou muito em matéria de previdência social, apenas 

mantendo as diretrizes anteriores, com a ressalva de que passou a usar a expressão “seguro”, 

senão vejamos:

Art. 137 - A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes preceitos:

(...)

m) a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de acidentes do trabalho;

A norma acima, contudo, restou suspensa pelo Decreto n. 10.358, de 1942, que declarou 

estado de guerra em todo o território nacional, por conta do ingresso do Brasil na 2ª Guerra 

Mundial.
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2.6.4. A Constituição de 1946

Já a Constituição de 1946, ao melhor sistematizar o capítulo dos direitos sociais, incluiu 

o direito à previdência social em seu art. 157, senão vejamos:

Art. 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos seguintes preceitos, 
além de outros que visem a melhoria da condição dos trabalhadores:
(...)
XV – assistência aos desempregados;
XVI – previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, em favor da 
maternidade e contra as consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte;
XVII – obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes do trabalho.

Vale notar que houve maior aproximação, como visto, da normatização constitucional de 

direitos relacionados à assistência e à previdência, estreitando os pilares de um sistema de se-

guridade social mais consolidado no Brasil, embora ainda de maneira incipiente. Mas os pas-

sos iam sendo dados na direção desse patamar, sendo interessante observar, nesse contexto, 

que foi a primeira vez que surgiu nas normas constitucionais a expressão “previdência social”, 

termo esse que não era mencionado da mesma maneira nas Constituições anteriores, o que 

denota crescimento no tempo da importância do instituto em nosso ordenamento jurídico.

Ainda na vigência da Constituição de 1946 outros avanços foram dados.

No campo infraconstitucional houve a edição de um Regulamento Geral das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões, por meio do Decreto n. 26.778, de 14 de junho de 1949, resultando 

na uniformização de regras e procedimentos para a concessão dos correspondentes benefí-

cios de cada Caixa de Aposentadorias e Pensões.

A unificação dessas Caixas era, a partir disso, questão de tempo.

E foi, de fato, isso que ocorreu com a edição do Decreto n. 34.586, de 12 de novembro de 

1953 (que criou a então denominada “Caixa Nacional de Aposentadorias e Pensões”) e, pos-

teriormente, com a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, 

que passou a designar a Caixa Nacional de Aposentadorias e Pensões simplesmente como 

“Instituto”).

Vale mencionar que essa unificação convergia unicamente para a consolidação das Cai-

xas de Aposentadorias e Pensões das empresas privadas, sendo que os funcionários públi-
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cos ainda se mantinham filiados aos seus respectivos Instituto de Aposentadorias e Pensões. 

No campo da União, relativamente ao funcionalismo público, mantinha-se, pois, o Decreto 

n. 5.128/1926 até 1953, quando entrou em vigor a Lei n. 1.711/1952, que definia o Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis da União (somente revogado em 1990, pela Lei n. 8.112/1990), 

norma essa que, além de normatizar direitos e deveres dos funcionários públicos federais da 

época, também congregava regras previdenciárias de seus filiados.

Cabe registrar que ainda na vigência da Constituição de 1946, por meio da Emenda Cons-

titucional n. 11 (sim, veja que naquela época as emendas constitucionais eram coisa mais 

rara, comparando-se com a nossa Constituição atual, a qual já conta com 102 emendas des-

de 05 de outubro de 1988), foi inserido o princípio da impossibilidade de criação ou majoração 

de benefício sem que haja indicação prévia de sua fonte de custeio, o que representou um 

tremendo avanço no campo das normas financeiras e atuariais da Previdência Social.

2.6.5. A Constituição de 1967

Manteve as regras anteriores, apenas inserindo o direito ao seguro-desemprego. Além 

disso, o princípio da impossibilidade de criação ou majoração de benefício sem indicação da 

prévia fonte de custeio foi mantido, demonstrando-se, assim, a consolidação do Constituinte 

Originário no equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário que ia se formando e se 

avolumando no país.

Uma novidade, porém, foi incluída no texto constitucional, relativamente ao benefício es-

pecial concedido aos ex-combatentes brasileiros na chamada Força Expedicionária Brasileira 

– FEB, que lutou na 2ª Guerra Mundial, bravamente. Esse benefício será estudado também em 

capítulo próprio de nosso curso, fique tranquilo(a).

Vejamos os dispositivos:

Art. 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social:
(...)
XVI – previdência social, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, para 
seguro-desemprego, proteção da maternidade e, nos casos de doença, velhice, invalidez e morte;
(...)
1º - Nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou de benefício compreendido na pre-
vidência social será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total.
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§ 2º - A parte da União no custeio dos encargos a que se refere o n. XVI deste artigo será atendida 
mediante dotação orçamentária, ou com o produto de contribuições de previdência arrecadadas, 
com caráter geral, na forma da lei.
(...)
Art. 178 - Ao ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Ma-
rinha de Guerra e Marinha Mercante do Brasil que tenha participado efetivamente de operações 
bélicas na Segunda Guerra Mundial são assegurados os seguintes direitos: (Regulamento)
(...)
d) aposentadoria com pensão integral aos vinte e cinco anos de serviço, se contribuinte da previ-
dência social;

Saliento, por fim, que a Emenda Constitucional n. 1/1969 nada alterou o quadro normati-

vo previsto na Constituição de 1967 quanto às regras previdenciárias e assistenciais acima 

transcritas.

2.6.6. A Constituição de 1988

A definitividade inconteste de um verdadeiro sistema de seguridade social somente veio 

de modo amplo com a Constituição de 1988.

O Constituinte Originário definiu, aliás, como objetivo fundamental da República Federati-

va do Brasil os axiomas construtores da seguridade social, deixando claro que nossas metas, 

nesse campo, são:

• construir uma sociedade justa e solidária;

• erradicar a pobreza;

• reduzir as desigualdades sociais;

• promover o bem de todos.

Afora esses pilares fundamentais de nossa Constituição, que se infundem por todas as 

regras e sistemas definidos na Carta de 1988, temos a redação particularizada de um capítulo 

inteiro que trata da seguridade social.

Assim, veja-se o salto de importância das constituições anteriores para a constituição de 1988!

Dentro do título VIII da CF/1988, que trata da Ordem Social, tem-se o capítulo II, com qua-

tro seções, sendo uma que aborda as disposições gerais do sistema de seguridade social e as 

demais tratam de maneira específica cada base do tripé de proteção social estatal brasileiro: 

saúde, previdência e assistência social.
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2.6.6.1. A Criação do INSS e o Resumo Histórico das Entidades de Segurida-

de Social no Brasil Antes e Depois da Constituição de 1988

No trato da organização do sistema e da normatização de suas condições de ingres-

so, manutenção e concessão e benefícios, a legislação também evoluiu na vigência da atual 

Constituição.

No pós-Constituição de 1988, a autarquia federal previdenciária passou a ser o INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, pelo Decreto-lei n. 99.350, de 27 de junho de 1990, me-

diante a fusão do IAPAS com o INPS.

Neste ponto, apenas para não lhe causar confusão, pois são muitas as siglas e órgãos até 

então criados para atuarem no sistema de proteção social estatal nacional, é bom fazermos 

uns destaques sobre quem era quem até então no campo do sistema de seguridade social 

nacional.

Pois bem, até a promulgação da CF/1988 havia as seguintes entidades da Administração 

Pública Federal que atuavam na seguridade social do Brasil, vejamos:

• INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, tratando-se de uma autarquia federal 

criada em 1966 (Decreto-lei n. 72/1966), resultante da unificação de todos os Institutos 

de Aposentadoria e Pensão que existiam na época. O INPS, anos mais tarde, passou a 

funcionar como a autarquia previdenciária dentro do então chamado “Sistema Nacio-

nal de Previdência e Assistência Social”, por meio da Lei n. 6.439/1977, conjuntamente 

com outras entidades componentes do sistema, tais como as abaixo indicadas.

• INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, tratando-

-se de uma autarquia federal criada em 1977 (Lei n. 6.439/1977) e cuidava apenas da 

assistência médica dos segurados, o que demonstrava certo hibridismo nas funções 

institucionais da Previdência Social como um todo, pois congregava não apenas a pre-

vidência em si, mas também a execução de políticas públicas de saúde dos segurados 

do sistema.

• IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, 

tratando-se de uma autarquia federal criada também em 1977 (pela mesma Lei n. 

6.439/1977) e cuidava, essencialmente, da arrecadação, fiscalização e cobrança das 
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contribuições e demais recursos destinados à previdência e assistência social. Tam-

bém cuidava da gestão dos recursos e os repassava às demais entidades componen-

tes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social.

• DATAPREV – Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, tratando-se 

de uma empresa pública federal, cuja criação foi autorizada em 1974 (Lei n. 6.125/1974) 

e cuidava da “análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamen-

to da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem 

como a prestação de outros serviços correlatos” Também passou a integrar o SINPAS 

– Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, com a Lei n. 6.439/1977.

O INSS, então, surgiu da reunião de duas outras autarquias federais: o INPS e IAPAS.

Já o INAMPS somente foi extinto um pouco depois, por meio da Lei n. 8.689/1993, cujas 

funções passaram a ser desempenhadas no bojo do SUS – Sistema Único de Saúde.

Davam-se, assim, contornos mais definidos e adequados às particularizações de cada 

tripé da seguridade social devidamente apontado pelo Constituinte Originário na CF/1988.

Dessa maneira, a previdência contava com a execução de suas políticas públicas por meio 

do INSS e, de outro lado, as questões de saúde eram todas concentradas no âmbito do SUS, 

sem nenhuma vinculação direta com as entidades de previdência social do Estado (o que an-

tes, como vimos, acontecia já que o INAMPS cuidava da saúde e da assistência médica dos 

segurados da previdência social).

Já as questões relativas à assistência social que antes eram encabeçadas por LBA e CBIA 

foram substituídas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (bem como das entidades 

estaduais e municipais criadas para esse fim), o que ocorreu com a edição Medida Provisória 

n. 813/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.649/1998.

Anos mais tarde, ainda, as funções de arrecadação e cobrança das contribuições, in-

corporadas do IAPAS pelo INSS, passaram para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Em verdade, havia, dentro do INPS, a Secretaria da Receita Previdenciária e de outro lado, 

fora do âmbito previdenciário, existia a Secretaria da Receita Federal. A junção das SRP 

com a SRF resultou na SRFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 2007, pela Lei 

n. 11.457/07.
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2.6.6.2. A Edição das Leis n. 8.212/1991, 8.213/1991, 8.742/1993 e as Refor-

mas Necessárias

Mas no trato da atividade-fim, digamos assim, da previdência social, as maiores con-

quistas legislativas pós-constituição de 1988 foram as edições das Leis n. 8.212/1991 e 

8.213/1991, as quais serão extenuamente estudadas em nosso curso. Tratam elas, respec-

tivamente, do custeio da Previdência Social e dos benefícios do RGPS – Regime Geral da 

Previdência Social, de modo que, não por outra razão, aliás, que as mencionadas leis são 

chamadas de “lei de custeio” e “lei de benefícios”.

Nos outros campos da Seguridade Social, também tivemos inovações legais importantes, 

notadamente pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993).

Interessante observar que algumas reformas também foram feitas nos 10 primeiros anos 

da Constituição de 1988.

Sobre isso, calha transcrever trecho da obra de LAZZARI, que citando a obra de COELHO2, 

assim descreveu como o endividamento externo do Brasil acabou por pressionar os Bancos 

internacionais a condicionarem seus empréstimos à realização de reformas na previdência 

social brasileira.

Vejamos:

O elevado grau de endividamento externo (...) frequentemente induziu os governos a enfatizar o 

compromisso com reformas pró-mercado. O anúncio da privatização da previdência fazia parte 

de uma estratégia da sinalização, uma vez que em meados da década de 1990 as agências de 

classificação de risco incluíam a reforma previdenciária como ponto positivo em sua avaliação do 

país. Além disso, o endividamento em níveis críticos aumentava a probabilidade de as instituições 

financeiras internacionais envolverem-se na arena de reformas. Na década de 1980, o FMI e o 

Banco Mundial começaram a condicionar seus empréstimos para ajustes estruturais à reforma da 
previdência (como na Costa Rica e no Uruguai), tornando-se atores externos poderosos em vários 
países endividados da América Latina. Após a publicação do relatório de 1994,24 a campanha do 
Banco Mundial em favor da privatização da previdência intensificou-se”. Castro, Carlos Alberto 
Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 2179-2185). 
Forense. Edição do Kindle.

2 COELHO, Vera Schattan Pereira. A Reforma da Previdência Social na América Latina. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 51.
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Em suma, essas reformas iniciais foram pontuais e promoveram, como exemplo mais 

relevante, o seguinte:

• a exclusão do auxílio-natalidade por meio da revogação do art. 140, da Lei n. 8.213/2001, 

pela Lei n. 9.528/1997, sendo que esse auxílio era pago aos segurados e seguradas até 

então, juntamente com o salário-maternidade e consistia em um pagamento feito em 

parcela única pela Previdência Social no intuito de custear total ou parcialmente as 

despesas relativas à gestação e ao parto.

• a extinção do abono de permanência em serviço por meio da Lei n. 8.870/1994, que 

revogou a previsão dessa prestação previdenciária então prevista no art. 18, inciso I, 

alínea “i”, da Lei n. 8.213/1991. Era constituído por uma renda mensal de 25% do salário 

de benefício do segurado que, conquanto já contasse com todos os requisitos para a 

aposentadoria integral, optasse por permanecer em serviço.

• a extinção do auxílio-funeral por meio do Decreto n. 1.744/1995, que revogou a previ-

são dessa prestação previdenciária então prevista no art. 141, da Lei n. 8.213/1991. Era 

constituído na indenização das despesas com funeral do segurado falecido, de acordo 

com limites mínimos e máximos fixados pelo INSS.

• a extinção do pecúlio por meio da Lei n. 8.870/1994, que revogou a previsão dessa 

prestação previdenciária então prevista no art. 81, da Lei n. 8.213/1991. O pecúlio era 

constituído de uma indenização que, em verdade, devolvia ao segurado, ou aos de-

pendentes, tudo que havia sido recolhido a título de contribuições previdenciárias. Em 

verdade, essa devolução variava de 75% até 150% do que havia sido contribuído. Há 

uma questão jurisprudencial relevante para a extinção do pecúlio. É que a TNU – Turma 

Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais fixou o 

entendimento que o prazo prescricional para a ação que visa ao recebimento de pecúlio 

não pago é de 05 (cinco) anos contados do fato gerador do pecúlio (afastamento ou 

morte) e não a data de publicação da Lei n. 8.870/1994, que extinguiu tal prestação 

previdenciária.

• Para melhor fixação desse tema, vale a transcrição da ementa do julgado:
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JURISPRUDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE. PAGAMENTO DO PECÚLIO. LEI 
8.870/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AFASTAMENTO DO TRABALHO. 
ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS. QUESTÃO DE ORDEM N. 7. PEDIDO DE UNIFORMI-
ZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. O pecúlio é, de fato, um bene-
fício de prestação única que prescreve em cinco anos, nos termos do parágrafo único 
do art. 103 da Lei 8.213/91. No entanto, nos moldes da redação expressa do parágrafo 
único do art. 24 da Lei 8.870/94, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do 
afastamento do trabalhador da atividade que atualmente exerce e não a partir da vigên-
cia da indigitada lei que extinguiu o pecúlio. Prescrição afastada no presente caso. 3. 
(...). 4. Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido”.
(TNU, PEDILEF 2005.84.13.001061-3, Relator Juiz Federal Alexandre Miguel, julgado em 
26/06/2006, votação unânime, DJU de 02/08/2006).

Mas a maior alteração e reforma veio com a Emenda Constitucional n. 20/1998.

Anos mais tarde, ainda vieram as reformas provenientes das Emendas Constitucionais n. 

41/2003 e 47/2005.

2.6.6.3. As Emendas Constitucionais Previdenciárias
a) A Emenda Constitucional n. 20/1998.

Como visto acima, iniciava-se uma maior pressão internacional, do ponto de vista eco-

nômico, para que a previdência social brasileira passasse por um enxugamento, a fim de que 

o endividamento externo não aumentasse e, bem assim, as contas públicas da seguridade 

social pudessem ser geridas de modo responsável.

Com isso, após as reformas iniciais e pontuais vistas no tópico anterior, era necessário 

que as normas de nossa Constituição Federal de 1988 passassem por uma nova roupagem 

- um pouco mais curta, digamos - a fim de que os excessos do passado e dissonâncias atua-

riais e financeiras não mais propiciassem o gradativo avanço do déficit das contas previden-

ciárias do Estado.

A expectativa de vida do brasileiro começava a crescer de modo mais visível e os estudos 

mostravam que, assim como hoje, se não houvesse mudanças expressivas relacionadas à 
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forma de concessão, bem como sobre a extensão dos benefícios sociais previstos em nosso 

ordenamento, a própria existência desses poderia restar ameaçada no futuro.

Então, após longo período de tramitação no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional 

n. 20 foi aprovada em 15 de dezembro de 1998.

Sobre os Objetivos Maiores da EC 20/1998.

O objetivo da referida Emenda era o de alterar as normas previdenciárias tanto do regime 

geral de previdência social, quanto do regime próprio dos servidores públicos, mas, em detida 

análise, fica claro que o principal enfoque da EC n. 20/1998 foi o de mudar as regras de apo-

sentadoria dos servidores públicos, especialmente no que toca à exigência de idade mínima 

para o gozo de tal benefício.

O grande intento era o de inserir o requisito etário (idade mínima para se aposentar) nas 

aposentadorias, tanto do regime próprio quanto do regime geral.

Sobre a Extinção de um Modelo de Previdência Premial e Assistencialista

Nesse ponto, cabe lembrar aqui, pra ficar bem fixado pra você: a aposentadoria dos fun-

cionários públicos, historicamente, era tratada como sendo uma benesse, um prêmio àquele 

que prestou serviços de interesse público. O vértice desse sistema antigo era o tempo de ser-

viço e não o tempo de contribuição. Isso foi determinante, claro, para desequilibrar as contas 

públicas destinadas ao pagamento desses benefícios nos correspondentes regimes próprios.

Pra facilitar seu entendimento, vou citar para você um trecho da doutrina3 sobre essa 

questão, que demonstra com clareza como o sistema previdenciário dos servidores públicos 

era desequilibrado do ponto de vista financeiro e atuarial, senão vejamos:

Até o advento da Emenda 20, a natureza da aposentadoria dos servidores sempre foi premial, sem 
embargo de que, sendo fundada na Constituição e no sistema legal, fosse direito subjetivo dos 
servidores.
(...) sempre decorreu de liberalidade do Estado e nunca deixou de ser um prêmio ao servidor que 
cumpria determinados pressupostos de invalidação, de tempo de serviço ou de idade.

3 CASTRO, Roberto Barbosa de. A contribuição previdenciária para inativos e pensionistas em face da EC 20/98. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 4, n. 30, 1 abr. 1999. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/1456. Acesso 

em: 7 out. 2019.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


36 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Esse sistema premial durou até a promulgação da Emenda Constitucional n. 3/1993, pois 

até então não havia qualquer cobrança de contribuição previdenciária aos servidores públi-

cos. Mas a reforma do sistema normativo constitucional que disciplina o regime próprio dos 

servidores públicos somente foi iniciada de modo incisivo, mesmo, a partir da EC 20/1998.

Com essas mudanças, passamos de um regime que simplesmente premiava o funcionário 

público, baseado tão somente no seu tempo de serviço, para um regime contributivo do se-

guro social do servidor público, que toma como vértice o tempo de contribuição do segurado.

Em artigo bastante elucidativo, publicado pelo Juiz Federal Roberto Lucchi Demo4, você 

pode verificar que o sistema antigo foi superado pela EC 20, senão vejamos:

A aposentadoria no serviço público era vista como questão de política de servidor, questão funcio-
nal, não como questão de previdência (...). Esse novo paradigma tomou forma embrionária com a 
EC n. 20/98, determinando, em linhas gerais, fosse o regime próprio de previdência social contri-
butivo e, para fins de aposentadoria, proibindo a contagem de tempo fictício [ex. licença-prêmio] e 
aumentando idade mínima e a carência [para 10 anos no serviço público, mantendo a regra anterior 
de 5 anos no cargo]. Posteriormente, ganhou corpo com a EC n. 41/ 03, impondo regras ainda mais 
restritivas ao regime próprio de previdência social dos servidores.

Perceba que, antes, o que se tinha era na verdade uma espécie de assistencialismo ao 

funcionário público. Agora não, temos um real sistema previdenciário (seguro social).

Interessante você observar, contudo, que apesar dessa transição importantíssima na es-

fera dos regimes próprios, o objetivo da reforma da previdência prevista com a Emenda n. 

20/1998 era muito maior. Sua ampla proposta, contudo, acabou sendo minguada em vários 

aspectos. Por conta disso, muitos passaram a chamá-la de “reforma da aposentadoria por 

tempo de serviço5”, pois essa foi a mudança mais significativa advinda com sua edição, como 

mencionado acima.

Com essa mudança, deixou de existir nos regimes próprios a aposentadoria por tem-

po de serviço, passando a figurar no mundo jurídico previdenciário desses regimes tão 

somente a aposentadoria por tempo de contribuição, notadamente pela extinção da con-

tagem fictícia de tempo.

4 DEMO, Luis Luchi. Reforma da Previdência. Servidor Público que toma posse em novo cargo. Regime previdenciário apli-

cável. Direito intertemporal. Síntese Jornal, n.85, março/2004, pp.3-6.
5 IBRAHIM, Fábio Zambitte, in Curso de Direito Previdenciário, 24ª Edição, Rio de Janeiro. Ed. Impetus, 2019, pg. 681.
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Em síntese, a Emenda n. 20/1998 foi o primeiro passo das grandes reformas previ-

denciárias no Brasil. Por meio dela é que a contribuição aos cofres previdenciários dos 

regimes próprios passou a ser o elemento indispensável e essencial de sua existência e 

manutenção atuarial.

Sobre o Tempo de Serviço no RGPS

Professor, o tempo de serviço também existe no regime geral e foi extinto, tal como nos 

regimes próprios?

Essa é uma questão bastante pertinente, que geralmente passa despercebida pelos livros 

de Direito Previdenciário.

Muito bem, sobre isso, então, quero lhe chamar à atenção para um ponto: é que a maior 

expressividade da mudança desse antigo regime baseado no “tempo de serviço” para o novo 

regime baseado fortemente no “tempo de contribuição” se verificou realmente com mais ni-

tidez – justamente porque lá o problema era muito maior – no âmbito dos regimes próprios.

Todavia, no regime geral também houve essa mudança normativa.

Não que as aposentadorias do regime geral fossem premiais como eram as dos regimes 

próprios, mas havia, de certo modo, uma benevolência normativa no trato da contagem das 

contribuições necessárias à aposentadoria do RGPS.

O tempo de serviço no regime geral, tal como explico mais adiante, ainda é considerado 

em algumas hipóteses (o que não há, definitivamente, mais é a consideração de qualquer 

tempo fictício ou tempo contado em dobro).

Sobre o Direito à Contagem do Tempo de Serviço conforme Legislação da 

Época

Professor, e como ficou a proteção daqueles que já estavam filiados e vinham contando o 

“tempo de serviço” conforme as regras constitucionais e legais anteriores?
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Bom, o constituinte protegeu o direito adquirido dessas pessoas.

Assim, malgrado a extinção do “tempo de serviço”, substituindo-se esse pelo “tempo de 

contribuição”, todo o tempo de serviço existente até a edição da Emenda n. 20/1998 continua 

válido, somente exigindo-se a prova da contribuição a partir daquela Emenda.

E isso tanto no regime próprio, quanto nos regimes próprios.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nesse sentido:

JURISPRUDÊNCIA

(...) tempo de serviço/ contribuição é disciplinado pela lei vigente à época em que efeti-

vamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do 

trabalhador.

E a lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço/ con-

tribuição não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito 

adquirido. Nesse sentido: STF, RE 783331/ RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.8.20146.

Há quem aponte, contudo, que até hoje ainda, continua válido o tempo de serviço, na me-

dida em que não houve nenhuma lei regulando o que seria o tempo de contribuição.

É que a EC n. 20/1998 disse em seu art. 4º que “o tempo de serviço considerado pela le-

gislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Ou seja, a Emenda condicionou que a lei ordinária é 

que vai disciplinar o que é tempo de contribuição.

O problema é que essa lei até hoje simplesmente não existe.

Vejamos o que diz a doutrina de IBRAHIM7 sobre isso:

Apesar da maior mudança constitucional ter sido justamente na aposentadoria por tempo de ser-
viço, a qual assumiu a condição de aposentação por tempo de contribuição, não há ainda lei defi-
nindo o tempo de contribuição.
Por isso, a EC 20/98 determina, provisoriamente, com exceção de tempo fictício, que todo o tempo 
de serviço considerado pela legislação atual para efeito de aposentadoria, cumprido até que nova lei 
discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição.

6 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 22741-22744). 

Forense. Edição do Kindle.
7 IBRAHIM, Fábio Zambitte, op cit, pg. 682.
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Obs.: � Assim, o tempo de serviço existente hoje é considerado tempo de contribuição”.

E por conta da ausência de uma lei específica que defina essa transição de modo mais 

preciso, até hoje a chamada Lei de Benefícios do RGPS – Lei n. 8.213/1991 – ainda usa a 

expressão “aposentadoria por tempo de serviço” em seu art. 52: “Art. 52. A aposentadoria por 

tempo de serviço será devida (...)”.

O art. 18, inciso I, “c”, também da Lei n. 8.213/1991, ao contrário, foi alterado para “apo-

sentadoria por tempo de contribuição”, por meio de uma singela modificação legal advinda 

com a Lei Complementar n. 123/2006 (lei essa que tratou de diversos assuntos e somente 

foi “lei complementar” porque, dentre outros temas, tratou também de normas gerais sobre 

direito tributário, tal como determina o art. 146, III, da CF/1988).

Esse art. 18, inciso I, “c”, da Lei n. 8.213/1991, diz assim:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclu-

sive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I – quanto ao segurado:

(...)

c) aposentadoria por tempo de serviço;

c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela Lei Complementar n. 123, de 

2006)

Outro resquício de um período em que também no RGPS se tinha certa benevolência com 

o “tempo de serviço” em detrimento do “tempo de contribuição” efetivo resiste ainda no art. 

56, da Lei de Benefícios:

Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 

exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção 

III deste Capítulo.

Nessa esteira de percepções, vale lembrar que a Lei n. 8.213/1991 assevera que a ine-

xistência de contribuições por parte do empregador não resultará prejuízo ao empregado, 

empregado doméstico e trabalhador avulso. Ou seja, nesses casos o tempo de serviço é con-

siderado sempre como tempo de contribuição, independentemente de qualquer indenização 
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do segurado. Até se pode colher disso uma proteção estatal ao segurado, que em geral não 

dispõe de meios socioeconômicos de lutar contra a desídia de seus “patrões” quanto à tutela 

de direitos trabalhistas e previdenciários. Mas, de outro lado, não se pode negar que, com nor-

mas tais como essa - as quais acabam por deixar sim a contribuição ao sistema em segundo 

plano - a higidez atuarial do sistema previdenciário público fica ameaçada.

Sobre um Modelo Previdenciário que Supere a Complacência da Conside-
ração, ainda Possível, do “Tempo de Serviço”

Em suma, com base no que você viu comigo até agora, cabe a pergunta: Como superar 

essas brechas sombrias, digamos, da lei previdenciária, que ainda relativamente permite a 

consideração de um tempo de serviço sem qualquer contribuição correspondente?

LAZZARI aponta que somente por meio de um sistema de capitalizações é que essa situ-

ação pode ser superada8.

É que hoje ainda temos nossa Previdência Social organizada em um sistema de repartição 

(trata-se do modelo pay as you go, conforme estudaremos oportunamente os modelos de 

previdência) e não um sistema de capitalização das contribuições individualmente vertidas 

por cada segurado.

Há profundas controvérsias sobre qual o sistema que seria melhor, se o de repartição ou 

de capitalização, mas vem prevalecendo, cada vez mais, que este último é o que melhor aten-

de os anseios financeiros e econômicos da atualidade. Pois, ao que se argumenta, o Estado 

não tem condições mais de fazer frente à inversão da pirâmide etária no Brasil, com a expec-

tativa de vida crescendo e a taxa de natalidade diminuindo. Com o tempo, nessas circunstân-

cias, teremos mais beneficiários do que segurados sustentando o sistema. Mais despesas 

correntes para pagamento de benefícios e menos receitas públicas derivadas decorrentes 

dos recolhimentos tributários que financiam a Previdência Social.

Aqui faço uma lembrança, contudo: nos regimes próprios já há no Brasil um sistema mis-

to, que congrega um regime de repartição (por meio do INSS), até uma faixa do salário de con-

tribuição, e um regime de capitalização sobre a faixa que exceder o teto dessa faixa (por meio 

8 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 22749-22752). 

Forense. Edição do Kindle.
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das entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, tal como previsto 

no art. 40, §§14 e 15, da CF/1988, cujas redações foram incluídas no texto constitucional por 

meio, respectivamente, das EC n. 20/1998 e 41/2003).

Sobre a Persistência do Tempo de Serviço em nosso Ordenamento Jurídico 

(uma Fase, ainda, de Transição)

Nesse panorama todo, e apesar da EC n. 20/1998 ter asseverado que uma lei deveria 

disciplinar essa transição do conceito de “tempo de serviço” para o conceito de “tempo de 

contribuição”, friso: até hoje subsistem nas normas do RGPS dispositivos que mencionam 

“tempo de serviço”, como se a contribuição fosse apenas um aspecto secundário em relação 

ao tempo de trabalho.

Trata-se de uma situação que demonstra clara ausência de coerência técnico-legislativa. 

Clara dissonância da vontade do legislador com a vontade do Constituinte Derivado.

Não acha?

Muito bem, é isso mesmo.

De fato, isso revela uma anomalia textual de nosso ordenamento jurídico previdenciário 

até hoje.

E olhe só! Tanto é anomalia que embora aquela lei referida no art. 4º, da EC n. 20/1998 

nunca tenha vindo, um Decreto cuidou de abordar as situações de “tempo de serviço” que 

podem ser consideradas como sendo “tempo de contribuição”.

O Constituinte Derivado disse lei, mas o que temos é um decreto.

É o que temos para hoje (rs).

E qual decreto? Ora, o Decreto n. 3.048/1999, que regulamenta a Lei de Benefícios e veio 

em substituição ao Decreto n. 2.172/1997. Recomendo sua leitura integral (do Decreto n. 

3.048/1999), com grifos em duas canetas (vermelha e azul) para marcar aquilo que é impor-

tante e aquilo que é muito importante.

Nada obstante, veja que o Decreto n. 3.048/1999 absolutamente não mudou a redação 

que se usava antes no Decreto n. 2.172/1997 para definir o que era “tempo de serviço”, mas 

tratou de elencar as hipóteses admissíveis de “tempo de serviço”. Sobre isso, perceba que 
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curioso é o comparativo entre o que dispunha o Decreto n. 2.172/1997 e o que dispõe hoje 

o Decreto n. 3.048/1999, quando tratam da aposentadoria por tempo de serviço (no regime 

anterior) e por tempo de contribuição (no regime atual):

Decreto n. 2.172/1997:

Art. 57. Considera-se tempo de serviço o tempo, contado de data a data, desde o início até a data 
do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela previdência social, descontados 
os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contesto de trabalho, de interrupção 
de exercício e de desligamento da atividade.

Decreto n. 3.048/1999:

Art. 59. Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, desde o início até 
a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela previdência social, des-
contados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de 
interrupção de exercício e de desligamento da atividade”.

Percebeu alguma diferença? Leia novamente! Percebeu?

Não, claro que não, porque simplesmente não há nenhuma diferença a não ser a troca da 

expressão “tempo de serviço” por “tempo de contribuição”, mantendo-se todos os elementos 

definidores do conceito.

Ora, como o conceito de “tempo de contribuição” pode estar dissociado de qualquer termo 

ou expressão que vincule o ato de contribuir? Parece meio ilógico considerar apenas o “tem-

po, contado de data a data” para dizer que se trata de tempo de “contribuição”, não?

Pois é, concordo. Mas, como disse, são as anomalias ainda vigentes.

Porque, a bem da verdade, ainda se vive uma fase de transição no trato da gestão atuarial 

do sistema previdenciário do RGPS. Nesse sentido, o Decreto n. 3.048/1999 até se propôs a 

amenizar o problema, com a indicação, como já referi acima, de hipóteses de “tempo de ser-

viço” que podem até hoje serem consideradas “tempo de contribuição”. São as hipóteses de 

tempo de serviço elencadas no art. 60, do Decreto n. 3.048/1999, o qual diz que até “que lei 

específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros (...)”.
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Sugiro uma leitura atenta ao artigo. Deixo de transcrevê-lo aqui pela sua extensão, mas 

faço as observações pertinentes e importantes para o seu estudo.

Várias das hipóteses listadas no art. 60, do Decreto n. 3.048/1999 mencionam – um pou-

co sem sentido, mas mencionam – a necessidade de ter havido contribuição para que o tem-

po de serviço seja então considerado tempo de contribuição. Todavia, há algumas nas quais 

não se exige essa prova, o que implica considerar realmente como tempo de contribuição a 

simplória constatação de tempo de serviço, independentemente de ter havido ou não contri-

buição no período correspondente.

Portanto, diante disso, parece estranho dizer, mas anote aí:

NEM SEMPRE o tempo de contribuição vai exigir contribuição para que ele seja usado no 

RGPS (isso, até que lei efetivamente discipline a matéria, sabe-se lá quando). Pois algumas 

hipóteses consideram tão somente o tempo de serviço.

Sobre a Necessidade, por vezes, de Indenizar o Tempo de Serviço para que 

ele seja Contado como Tempo de Contribuição

Ok, professor, entendi até aqui! Existem certas hipóteses previstas em nosso ordenamen-

to que ainda são admitidas como tempo de contribuição, mesmo não tendo havido nenhuma 

contribuição, ou seja, sendo apenas tempo de serviço. Mas a dúvida é:

O INSS pode exigir a indenização atual do respectivo período no qual inexistiu contribui-

ção? Em outros termos, preciso pagar o correspondente às contribuições que não foram 

recolhidas?

Muito bem, a resposta é: DEPENDE.

A norma-matriz para solucionarmos essa questão é a prevista no art. 55, da Lei n. 

8.213/1991, que assim diz:
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Art. 55. (...)
(...)
§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não determinava 
filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida mediante o 
recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o 
disposto no § 2º.

A leitura do artigo acima nos diz que, se a atividade desempenhada exigisse filiação obri-

gatória, não haverá necessidade de indenização. De outro lado, se não exigisse filiação obri-

gatória, aí se exigirá a indenização correspondente.

Confuso? Um pouco, não é?

Vamos lá, vou lhe ajudar.

Acompanhe comigo: quando falamos em “filiação obrigatória”, estamos nos referindo às 

atividades nas quais o trabalhador estaria inscrito e filiado ao sistema independentemen-

te de sua vontade, bastando a atividade remunerada. E nessas atividades, antes da Lei n. 

8.213/1991, para boa parte dos segurados obrigatório, a obrigação de recolhimento das con-

tribuições previdenciárias sempre era do empregador ou do tomador de serviços, ou ainda do 

órgão gestor da mão de obra avulsa. Logo, se não houve esse recolhimento, a norma previ-

denciária protege a parte mais fraca (o segurado), dispensando-o de indenizar o respectivo 

tempo de serviço.

Mas nas hipóteses nas quais, antes da Lei n. 8.213/1991, as atividades não implicavam 

filiação obrigatória, tal como, por exemplo, o exercício de mandato eletivo, o art. 55, da Lei n. 

8.213/1991 exige a respectiva indenização do tempo de serviço, a fim de que ele seja compu-

tado como tempo de contribuição.

Em síntese:

• se a filiação era obrigatória: NÃO precisa indenizar para contar o tempo de serviço.

• se a filiação NÃO era obrigatória: precisa indenizar para contar o tempo de serviço.

Na esteira da lei, o Decreto n. 3.048/1999 clarifica a necessidade de indenização para os 

casos nos quais a atividade remunerada desempenhada não exigia filiação obrigatória à pre-

vidência social.

Vejamos o art. 122, do Decreto:
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Art. 122. O reconhecimento de filiação no período em que o exercício de atividade remunerada 
não exigia filiação obrigatória à previdência social somente será feito mediante indenização das 
contribuições relativas ao respectivo período, conforme o disposto nos §§ 7º a 14 do art. 216 e § 
8º do art. 239.

Indo mais além, para baixo de nossa pirâmide normativa previdenciária, você poderá 

ver que a Instrução Normativa INSS n. 77/2015 chama essa indenização, relativa ao re-

conhecimento de tempo de serviço, de “retroação da DIC”, ou “retroação da data de início 

das contribuições”.

Veja:

Do reconhecimento do tempo de filiação e da retroação da data do início das contribuições – DIC.
Art. 22. Reconhecimento de filiação é o direito do segurado de ter reconhecido, em qualquer época, 
o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social.
Art. 23. Considera-se Retroação de Data do Início da Contribuição - DIC o reconhecimento de fi-
liação em período anterior a inscrição mediante comprovação de atividade e recolhimento das 
contribuições”.

Vejamos um exemplo para sua fixação: o detentor de mandato eletivo – federal, estadu-

al ou municipal – após o advento da Lei n. 10.887/2004, tornou-se segurado obrigatório do 

RGPS, caso não haja regime próprio na esfera do ente federativo para o qual foi eleito.

Antes disso, não havia essa obrigatoriedade de recolhimento ao INSS. Ou seja, não se 

tratava de filiação obrigatória. Logo, caso o detentor do mandato eletivo deseje computar o 

tempo de serviço prestado durante o cumprimento de seu mandato, deverá indenizar ao INSS 

o respectivo período, a fim de que ele se transmute efetivamente em tempo de contribuição.

Nesse caso, conforme LAZZARI9, o

JURISPRUDÊNCIA

(...) STJ considerou que além de não recolher a contribuição correspondente ao inter-

regno em que exerceu seus mandatos, também não se enquadra em nenhuma das cate-

gorias de segurados obrigatórios previstas na legislação em vigor à época. Por isso, 

não há como reconhecer o supracitado período para cômputo de tempo de contribuição 

(REsp 921.903-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13.10.2011).

9 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 4753-4756). 

Forense. Edição do Kindle.
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Interessante observar que, com relação a essa contribuição previdenciária, aliás, o Supre-

mo Tribunal Federal julgou em repercussão geral o TEMA 691 no sentido de que é devida a 

contribuição ao INSS pelos entes federativos se não houver regime próprio estabelecido para 

o detentor do mandado eletivo (RE 626.837), não havendo violação do Pacto Federativo.

Vamos fazer uma pequena lista das hipóteses importantes nas quais há tempo de serviço, 

mas não há necessidade de indenização das respectivas contribuições previdenciárias, caso 

elas não tenham ocorrido contemporaneamente à atividade:

• o tempo de serviço do ALUNO-APRENDIZ, que estudou em escola pública profissio-

nalizante quando realizado esse estudo às expensas do Poder Público (art. 58, XXI, do 

Decreto n. 611/1992);

• tempo de serviço do MENOR ABAIXO DE 14 ANOS, em qualquer condição, urbano ou 

rural, eis que a norma proibitiva do trabalho abaixo dos 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos, não pode significar prejuízo previdenciário ao menor (a 

norma veio para protegê-lo, não para prejudicá-lo, caso ocorra o trabalho dele abaixo 

da idade mínima, sendo essa, inclusive a posição já adotada pelo STF, no RE 600616 

AgR/ RS, 1ª Turma, Min. Barroso, DJe 10.9.201410);

• tempo de serviço do SÓCIO COTISTA quando a legislação da época dispensava seu 

recolhimento direto e passava tal obrigação para a pessoa jurídica da qual era sócio. 

Na legislação anterior à Lei n. 8.213/1991, o sócio cotista por vezes era considerado 

segurado obrigatório e, por vezes, não. Para quando era segurado obrigatório, o tem-

po de serviço respectivo não precisará ser indenizado; para quando não era segurado 

obrigatório, o tempo de serviço precisará ser indenizado. Por outro lado, o SÓCIO ADMI-

NISTRADOR somente poderá reconhecer tempo de serviço junto ao INSS se recolher as 

respectivas contribuições11, mesmo quando essa obrigação era da pessoa jurídica, na 

10 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 5341). Forense. 

Edição do Kindle.);
11 Sobre isso, cito a seguinte jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (o tema ainda não foi enfrentado pelo 

STJ): EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. DIRETOR. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. Ino-

bstante o recolhimento das contribuições previdenciárias do diretor de empresa ser responsabilidade da pessoa jurídica, 

os atos de gestão são praticados pela pessoa física, que é pessoalmente responsável por atos contrários à lei. Hipótese 

em que o segurado não pode computar tempo de serviço sem a indenização das contribuições previdenciárias que deixou 
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medida em que, por uma óbvia interpretação da lei tributária, os sócios administradores 

são responsáveis tributários quanto aos atos da sociedade empresária praticados com 

infração da lei12.

Essas são algumas hipóteses específicas já enfrentadas pela jurisprudência de nossos 

Tribunais, mas o que você deve guardar como essência é: se o segurado era obrigatório e os 

recolhimentos não dependiam dele, o tempo de serviço poderá ser contado como tempo de 

contribuição independentemente de indenização das contribuições previdenciárias.

Exatamente nesse sentido, e de modo bastante claro e sintético, LAZZARI assevera que13:

Para o segurado nas categorias de empregado, empregado doméstico e de trabalhador avulso, é 
considerado tempo de contribuição todo aquele em que houve relação de trabalho, independente-
mente das contribuições terem sido ou não recolhidas, sem prejuízo da respectiva cobrança e das 
sanções cabíveis ao responsável pelos recolhimentos não realizados na época devida (art. 34, I, da 
Lei n. 8.213/ 1991, art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/ 1991 c/ c o art. 32, § 22, do Decreto n. 3.048/ 1999).

Já com relação ao contribuinte individual, trata-se de segurado obrigatório para o qual 

a exigência de recolhimentos é direta, ou seja, é ele mesmo quem deve recolher suas con-

tribuições previdenciárias. No caso dos segurados empregado, empregado doméstico e tra-

balhador avulso, como vimos e veremos bem ao longo deste curso, a responsabilidade de 

recolhimentos é do empregador ou do órgão gestor da mão de obra (no caso do trabalhador 

de recolher quando exercia o cargo de diretor de empresa. (EIAC n. 2000.04.01.103363-0, rel. Des. Federal Luís Alberto 

D’Azevedo Aurvalle, unânime, D.E. de 30-08-2006)
12 Vale lembrar, contudo, que o mero inadimplemento de tributos pela pessoa jurídica não autoriza, por si só, a responsa-

bilidade dos sócios administradores, mas apenas no caso em que esse inadimplemento decorrer de excesso de poderes 

na gestão da sociedade empresária ou quando houver prática de atos que caracterizem infração à lei. Assim, diante da 

Sumula 430, do STJ, o “inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade soli-

dária do sócio-gerente”. No entanto, a exigência de recolhimento, ou pelo menos a simples negativa de reconhecimento do 

tempo de serviço do sócio administrador, pode se basear até mesmo na teoria dos atos próprios, na medida em que nin-

guém pode se valer de sua própria torpeza (nemo potest venire contra factum proprium). Além disso, argumenta-se que o 

recolhimento das contribuições previdenciárias objetivando o reconhecimento de tempo de serviço pregresso possui viés 

indenizatório e não tributário, o que faz afastar a Sumula 430, do STJ. Nesse sentido: “O cumprimento dessa exigência não 

detém natureza tributária, mas indenizatória do sistema previdenciário para fruição dos benefícios por ele mantidos, não 

havendo que se falar em decadência ou prescrição” (v. g. AgRg no REsp 1129734/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

T6/STJ, DJe 24/10/2011).
13 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 22749-22752). 

Forense. Edição do Kindle.
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avulso). Noutro giro, o contribuinte individual, caso ele queira contar como tempo de contri-

buição certo tempo de serviço, no qual não houve nenhum recolhimento ao INSS de sua parte, 

deverá indenizar o respectivo período (art. 45-A, da Lei n. 8.212/1991).

Por fim, destaco a você o julgado abaixo, do STJ, que mostra como no modelo atual de 

previdência social, de repartição, ainda se aceita a consideração de tempo de serviço como 

tempo de contribuição. E como isso seria inadmissível em um regime de capitalização, tal 

como o que se tem na previdência complementar privada.

Vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊN-

CIA SOCIAL COM A PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Não é possível aproveitar tempo de serviço especial, tampouco tempo de serviço pres-

tado sob a condição de aluno-aprendiz, mesmo que reconhecidos pelo INSS, para fins 

de cálculo da renda mensal inicial de benefício da previdência PRIVADA.

Por um lado, de acordo com os arts. 202 da CF e 1º da LC 109/2001, a previdência pri-

vada é de caráter complementar, facultativa, regida pelo Direito Civil, baseada na consti-

tuição de reservas que garantam o benefício contratado - sendo o regime financeiro de 

capitalização (contribuições do participante e do patrocinador, se houver, e rendimentos 

com a aplicação financeira destas) obrigatório para os benefícios de pagamento em 

prestações continuadas e programadas - e organizada de forma autônoma em relação 

ao regime geral de previdência social.

Por outro lado, a previdência social é um seguro coletivo, público, de cunho estatutário, 

compulsório - ou seja, a filiação é obrigatória para diversos empregados e trabalhadores 

rurais ou urbanos (art. 11 da Lei 8.213/1991) -, destinado à proteção social, mediante 

contribuição, proporcionando meios indispensáveis de subsistência ao segurado e à sua 

família na ocorrência de certa contingência prevista em lei (incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 

do segurado), sendo o sistema de financiamento o de caixa ou de repartição simples.

Conclui-se, desse modo, que, ante as especificidades de cada regime e a autonomia exis-

tente entre eles, a concessão de benefícios oferecidos pelas entidades abertas ou fecha-

das de previdência privada não depende da concessão de benefício oriundo do regime 
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geral de previdência social. Além disso, ressalte-se que, pelo regime de capitalização, o 

benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições 

efetuadas e do resultado de investimentos, não podendo haver, portanto, o pagamento 

de valores não previstos no plano de benefícios, sob pena de comprometimento das 

reservas financeiras acumuladas (desequilíbrio econômico-atuarial do fundo), a preju-

dicar os demais participantes, que terão que custear os prejuízos daí advindos.

Verifica-se, portanto, que o tempo de serviço especial (tempo ficto) e o tempo de serviço 

prestado sob a condição de aluno-aprendiz, próprios da previdência social, são incom-

patíveis com o regime financeiro de capitalização, ínsito à previdência privada”.

REsp 1.330.085-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/2/2015, DJe 

13/2/2015.

Muito bem, vistas todas essas nuances importantíssimas, que sobreviveram às reformas 

iniciais da EC n. 20/1998, é de se indagar: a reforma poderia ter sido maior no regime geral?

Acredito que sim.

Muita coisa poderia ainda ter sido alterada nesse aspecto contributivo. Como exemplo, 

ficaram ressalvados - como é até hoje e não parece que isso vai mudar - os benefícios previ-

denciários voltados aos segurados especiais, eis que esses continuaram a contribuir unica-

mente com base no resultado de sua produção. E não havendo essa, basta comprovar que o 

grupo familiar labora realmente em atividades campesinas, em regime de subsistência, para 

que seus integrantes façam jus aos benefícios previdenciários do trabalhador rural.

Vejamos as demais mudanças da Emenda em estudo.

Sobre o Limite Mínimo de Idade para a Aposentadoria (Implementação do 

Requisito Etário apenas para os Regimes Próprios)

Com a EC n. 20/1998 intentava-se instituir o limite mínimo de idade para a aposentadoria 

por tempo de contribuição, ou seja, pensava-se inicialmente que a aposentação dependeria 

de tempo de contribuição mais a idade mínima.

Esses requisitos seriam, então, de 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de 

contribuição para as mulheres.
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Quanto à idade, seria de 60 anos para os homens e de 55 anos para as mulheres.

Ocorre que, como ficou muito famoso na época, houve um Deputado Federal que, segundo 

ele mesmo confessou, apertou o botão errado na hora da votação e acabou, pelo voto dele, ou 

melhor, pela ausência do voto dela, não vingando a fixação constitucional do limite mínimo de 

idade para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Pasmem, a reforma da previdência, no ponto crucial de seu objetivo, não passou porque 

um Deputado governista simplesmente errou o botão na hora de dar o seu voto!

Alegou que queria votar para fixar sim o limite mínimo de idade, mas por erro apertou o 

botão de abstenção no que tocava à aprovação da proposta nesse ponto.

Seu nome é Antônio Kandir, filiado à época ao PSDB-SP, tendo sido no próprio governo 

de Fernando Henrique Cardoso, Ministro do Planejamento. Ele chegou a pedir que seu voto 

fosse retificado junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – que, aliás, era presidida 

pelo então Deputado Federal Michel Temer – mas não conseguiu consertar o “erro” alegado.

Logo após essa ocorrência, em meio a muita impopularidade do governo junto à popula-

ção – que não aceitava, majoritariamente, a fixação de idade mínima para a aposentadoria – o 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração que até hoje provoca lem-

branças indignadas de certa parte da população que testemunhou aqueles fatos, em 1998.

Disse FHC, que14:

Fiz a reforma da Previdência para que aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem 
mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos em um país de pobres e 
miseráveis.

Sobre uma Regra de Transição sem Sentido no Mundo Jurídico (a Regra do 

art. 9º, caput, da EC n. 20/1998, Fixada para o RGPS)

Note-se que, com a não aprovação da idade mínima para a aposentadoria por tempo de 

contribuição no RGPS, deixaram de ter sentido as regras previstas para o regime de transição 

daqueles que já eram filiados ao INSS em 16/12/1998, data da promulgação da EC n. 20/1998.

14 Extraído de: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc12059802.htm, em 09/10/2019, às 12:01.
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É que essa regra de transição exige limite de idade, de 53 anos para os homens e de 48 

anos para as mulheres. E, nada obstante essa exigência na regra de transição, a própria EC n. 

20/1998, por óbvio, deixou claro que o segurado pode optar pela regra que melhor lhe favore-

ça, de modo que, assim, pode escolher entre adotar o regime de transição ou o regime advin-

do com a EC n. 20/1998 (o qual, repita-se, não exige idade mínima unicamente por conta de 

apenas 1 voto a menos no total de votos necessário à aprovação na Câmara dos Deputados 

desse requisito etário).

Então, perceba: junte a possibilidade de cômputo de tempo de serviço - contado como 

tempo de contribuição - mais a possibilidade de se aposentar sem idade mínima.

Parece mais favorável, não?

E, em geral, é mesmo, porque muitos segurados já trabalhavam antes de completarem 18 

anos de idade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado, já de muito, 

a contagem do trabalho do menor de até 12 anos de idade como tempo de contribuição para 

fins de atingimento do tempo mínimo de 35 anos, para homens, e 30 anos para as mulheres.

Com isso, um homem que trabalhou, por exemplo, desde os 12 anos de idade, poderá se 

aposentar por tempo de contribuição com 47 anos de idade apenas.

E, veja, a idade mínima prevista na regra de transição é de 53 anos.

Logo, obviamente, não vale adotar o regime transitório da EC n. 20/1998, previsto no seu 

art. 9º, caput.

Vamos vendo as demais mudanças advindas com a EC n. 20/1998?

Veja que tudo isso faz parte de nosso aprendizado inicial para termos, a partir de 

então, uma visão geral e histórica bem consolidada. Assim, tenho certeza de que todo o 

estudo porvindouro dos demais capítulos se desenvolverá para você de modo mais com-

preensível e fluído. 
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Sobre o Nascedouro do Fator Previdenciário (a Lei n. 9.876/1999 como Al-

ternativa para o Insucesso da Idade Mínima no RGPS)

Em virtude daquele erro de votação, ou seja, em virtude de não ter sido aprovado o limite 

mínimo de idade para a aposentadoria por tempo de contribuição, é que, pouco tempo depois 

da EC n. 20/1998, foi aprovada a Lei n. 9.876/1999, que instituiu o famoso fator previdenciário, 

que será estudado mais tarde, no capítulo 06, aula 05, de nosso curso.

Sobre a Aposentadoria Especial de Professores (Extinção da Benesse para 

os Professores Universitários)

Outra mudança importante na aprovação da EC n. 20/1988 foi a retirada da benesse de 

redução de 05 anos de contribuição mínima para os professores universitários.

Antes da EC n. 20/1998, os professores universitários também podiam se aposentar com 

05 anos a menos de contribuição. Todavia, com a aprovação da Emenda 20, apenas os pro-

fessores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio puderam manter 

essa benesse normativa.

Foi, contudo, incluída regra de transição para os professore de qualquer nível, inclusive 

universitário, tal como previsto no art. 9º, §2º, da EC n. 20/1998, possibilitando a conversão 

do tempo existente em 16/12/1998 por meio do fator de 1,17 (17%) para homens e de 1,20 

(20%) para as mulheres.

Note-se que a aplicação desse fator ainda se condiciona ao limite etário previsto no caput, 

do art. 9º, ou seja, 53 anos de idade para homens e 48 anos para mulheres (já que o §2º, con-

diciona-se à leitura sistemática de todo o art. 9º, da EC n. 20/1998, inclusive seu caput, que 

prevê a idade mínima).

Sobre a Extinção da Aposentadoria Proporcional

A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional foi extinta, mas a EC n. 20/1998 

possibilitou uma regra de transição para aqueles que não queiram esperar os 35 anos de con-

tribuição previstos, para homens, ou 30 anos, para mulheres.
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Sobre a Desconstitucionalização do Salário de Benefício

A EC n. 20/1998 inclui o §3º ao art. 201, da CF/1988, prevendo que todos “os salários 

de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na 

forma da lei”.

A Lei referida foi editada posteriormente, qual seja a Lei n. 9.876/1999, a qual trouxe mu-

danças na sistemática do cálculo do salário de benefício.

A mudança foi no sentido de que, antes, o período básico de calculo era delineado pelos 

últimos 36 salários de contribuição, mas com a Lei n. 9.876/1998 o PBC (período básico de 

cálculo) passou a ser todo o período contributivo, ou melhor, a média de todo o período con-

tributivo do segurado.

Cabe lembrar, contudo, que em respeito ao direito adquirido e a expectativa de direito dos 

então segurados, criou-se regra de transição no sentido de que essa mudança somente é 

aplicável para aqueles filiados após a edição da Lei n. 9.876/1999. Desse modo, aos filiados 

anteriormente continuou valendo o regime de se apurar a média com base apenas nos últi-

mos 36 meses de salário de contribuição.

Perceba que, de fato, o regime anterior pode ser, em geral, mais favorável porque se hou-

ve, eventualmente, antes daqueles 36 meses alguns salários de contribuição não tão altos, a 

média tende a ser mais baixa.

Síntese das Mudanças Advindas com a EC n. 20/1998

Em síntese, no campo do regime geral, temos o seguinte, em termos de novidades da épo-

ca, advindas com a EC n. 20/1998:

• deu nova redação ao art. 40, da CF/1988, deixando claro que deveria ser estabelecido 

um regime de caráter contributivo e solidário, com a obrigatoriedade de se manter o 

equilíbrio financeiro e atuarial dos sistemas previdenciários.

• desconstitucionalizou as regras de cálculo dos benefícios, remetendo essa temática 

à legislação (a regulamentação disso, como visto, veio com a Lei n. 9.876/1999, que 

criou, inclusive, o fator previdenciário).
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• previu no art. 202, CF/1988, a expressão “previdência privada ou previdência comple-

mentar”, ou seja, conferiu caráter constitucional a esse sistema previdenciário, de modo 

que, juntamente com os outros dois já existentes – regime geral e regimes próprios da 

previdência social – passou-se a ter três sistemas previdenciário em nosso espectro 

de proteção social constitucional.

• passou a permitir que a justiça do trabalho promova a execução ex-officio das contri-

buições previdenciárias derivadas de reconhecimentos judiciais em seus processos.

• acabou com a aposentadoria proporcional por tempo de serviço.

Já no campo do regime próprio dos servidores públicos, a EC n. 20/1998 trouxe o seguinte:

• passou a exigir idade mínima para a aposentadoria, tempo mínimo no serviço público 

e, por fim, tempo mínimo no cargo (lembre-se que no regime geral não vingou a idade 

mínima para aposentadoria, o que acabou, de certo modo, sendo contornado pela cria-

ção do fator previdenciário)

• extirpou de nosso ordenamento jurídico a contagem de tempo fictício.

• acabou com a aposentadoria proporcional (cabe lembrar que essa aposentadoria pro-

porcional, quando era permitida, era calculada com base em um percentual de tempo já 

trabalhado relativamente ao tempo total que se exigia para a aposentadoria integral).

• previu a possibilidade de previdência complementar e facultativa para os servidores 

públicos.

• extinguiu a aposentadoria especial dos professores universitários.

• manteve a cobrança de contribuição previdenciária aos servidores ocupantes de cargo 

efetivo, mas nada dizendo sobre os servidores inativos e pensionistas, cuja contribui-

ção somente foi efetivada por meio da EC n. 41/2003.

Sobre a Contribuição Previdenciária dos Inativos e Pensionistas

Sobre esse ponto, friso: é importante observar que a cobrança de contribuição previden-

ciária aos inativos e pensionistas dos regimes próprios somente foi realmente alcançada em 

nosso ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional n. 41/2003, na medida em 

que a EC n. 20/1998 foi omissa quanto a isso.
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Ao que consta do intento governista da época, havia realmente a vontade de se instituir 

a contribuição dos inativos por meio da EC n. 20/1998, mas isso não ocorreu e somente por 

meio da Lei n. 9.783/1999 é que o se conseguiu, ao menos tentou, tal exigência tributária.

A Lei n. 9.783/1999 – que dispunha “sobre a contribuição para o custeio da previdência 

social dos servidores públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas dos três Poderes da União” 

- foi editada logo após a EC n. 20/1998, mas ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2010/DF (precedente que, depois, serviu de paradigma 

para o STF declarar a inconstitucionalidade de “contribuições” semelhantes instituídas pelos 

Estados-membros sobre seus servidores aposentados, e sobre seus pensionistas15).

A discussão acerca da impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária em face 

dos servidores inativos e pensionistas, na vigência da EC n. 20/1998, foi sacramentada pelo 

apontamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2010 MC, em 12/04/2002:

JURISPRUDÊNCIA

(...) A Lei n. 9.783/99, ao dispor sobre a contribuição de seguridade social relativamente 

a pensionistas e a servidores inativos da União, regulou, indevidamente, matéria não 

autorizada pelo texto da Carta Política, eis que, não obstante as substanciais modifica-

ções introduzidas pela EC n. 20/98 no regime de previdência dos servidores públicos, o 

Congresso Nacional absteve-se, conscientemente, no contexto da reforma do modelo 

previdenciário, de fixar a necessária matriz constitucional, cuja instituição se revelava 

indispensável para legitimar, em bases válidas, a criação e a incidência dessa exação 

tributária sobre o valor das aposentadorias e das pensões.

O regime de previdência de caráter contributivo, a que se refere o art. 40, caput, da Cons-

tituição, na redação dada pela EC n. 20/98, foi instituído, unicamente, em relação “Aos 

servidores titulares de cargos efetivos...”, inexistindo, desse modo, qualquer possibili-

dade jurídico-constitucional de se atribuir, a inativos e a pensionistas da União, a condi-

ção de contribuintes da exação prevista na Lei n. 9.783/99.

(...)

(ADI 2010 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/1999, 

DJ 12-04-2002 PP-00051 EMENT VOL-02064-01 PP-00086)

15 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito, in “A contribuição dos inativos”, artigo publicado no site Migalhas de Peso, extraído 

de: https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI4912,81042-A+contribuicao+dos+inativos, em 11/11/19, às 14:23.
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Posteriormente, em regime de repercussão geral, decidiu a Corte Suprema que é possível 

a devolução das contribuições previdenciárias recolhidas por inativos e pensionistas com 

base na Lei n. 9.783/1999.

Fixou, assim, o STF, a seguinte tese quanto ao julgamento do Tema 343:

JURISPRUDÊNCIA

É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a 

execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 

20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. (Leading 

Case: RE 580.871, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2010).

Portanto, o Supremo Tribunal Federal assentou, sem deixar dúvidas, que entre as EC n. 

20/1998 e a EC n. 41/2003 é inviável a cobrança das contribuições previdenciárias em face 

dos inativos e pensionistas dos regimes próprios, devendo elas ser devolvidas aos contribuin-

tes originários.

Vejamos16:

JURISPRUDÊNCIA

De fato, a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servido-

res inativos e pensionistas deve ser analisada em três momentos distintos: o primeiro, 

antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998; o segundo, durante a vigência 

da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o terceiro momento, após o advento da Emenda 

Constitucional n. 41/2003.

4. No caso dos presentes autos, a contribuição questionada refere-se ao período da 

vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998.

No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.010, ocor-
rido em 30.9.1999, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a inconstituciona-
lidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e 
pensionistas, a partir da Emenda Constitucional n.. 20/1998. Desde então, numerosos 

16 Extraído de: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=2345994&tipoApp=RTF, em 
11/11/2019, às 13:53.
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julgados deste Supremo Tribunal acolheram ações semelhantes à dos Recorrentes, res-
tringindo, posteriormente, o período de isenção ao espaço de tempo compreendido entre 
as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Nesse sentido:
“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E PENSIONISTAS. EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 20/98. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA ATÉ A EMENDA CONSTITU-
CIONAL N. 41/03. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AI 451.859-
AgR, de minha relatoria, DJ 16.2.2007)
E, ainda, os precedentes: AI 508.216-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 
15.4.2005; RE 424.055-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 5.5.2006; e 
RE 455.295-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 12.5.2006;

Sobre outras Mudanças Advindas nos Regimes Próprios pela EC n. 20/1998

Muito bem, além das mudanças que já abordamos, vejamos ainda outros pontos impor-

tantes da EC n. 20/1998 no que se relaciona aos regimes próprios:

• Proibiu, por meio da redação dada ao § 6º do art. 40, a acumulação de aposentadorias 

devidas em função de exercício de cargo público, com exceção das hipóteses que já es-

tavam previstas no texto constitucional relativas à acumulação remunerada de cargos 

públicos. Contudo, o somatório dos valores recebidos por meio dessas aposentadorias 

acumuláveis não poderá ultrapassar o teto remuneratório dos agentes públicos, que é 

o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

• Vedou aos Estados, DF e Municípios a adoção de regime próprio para os ocupantes de 

cargo em comissão.

Sobre esse último ponto, fique atento, pois o Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão 

na época, asseverando que essa vedação não ofendia o pacto federativo. Essa manifestação 

da Corte Suprema decorreu do julgamento da ADI 2024, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso 

do Sul, que almejava ver declarada inconstitucional a EC n. 20/1998 nesse tocante, para man-

ter seus ocupantes de cargo em comissão no regime próprio daquele Estado.
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E assim decidiu o STF:

JURISPRUDÊNCIA

Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/ 98): submissão dos ocupantes exclu-

sivamente de cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário ou de 

emprego público ao regime geral da previdência social: arguição de inconstitucionali-

dade do preceito por tendente a abolir a “forma federativa do Estado” (CF, art. 60, § 4º, I): 

improcedência.

1. A “forma federativa de Estado” – elevado a princípio intangível por todas as Constitui-

ções da República – não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico 

de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, 

como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição; de 

resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei 

Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina 

na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e 

institutos cuja preservação nelas se protege (...).

(STF, ADI 2024/ DF, Rel. Sepúlveda Pertence, julg. 3.5.2007, DJ 22.6.2007).

Interessante observar que essa mesma vedação já era feita no plano infraconstitucio-

nal pela Lei n. 8.647/1993, entretanto, o assunto foi definitivamente enfrentado pela EC n. 

20/1998 e, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo mais dúvidas desde 

então de que não há qualquer violação ao pacto federativo.

b) A Emenda Constitucional n. 41/2003

Agora vamos falar sobre a segunda onda de reforma previdenciária ocorrida no Brasil no 

contexto da Constituição de 1988. Essa segunda onda de reforma foi representada pela apro-

vação da Emenda Constitucional n. 41/2003. Foi uma emenda constitucional que quase em 

sua integralidade modificou as regras dos regimes próprios de previdência social, alterando 

muito pouco as demais regras do regime geral de previdência social.

Vamos partir para uma análise sobre seus principais pontos.
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Sobre a Contribuição Previdenciária dos Inativos e Pensionistas

A mudança mais radical foi relacionada à instituição de contribuição previdenciária para 

os inativos e pensionistas dos regimes próprios dos entes federados. Com a EC n. 41/2003, 

portanto, a redação do caput, do art. 40, da CF/1988 passou a asseverar com total clareza 

que os regimes próprios dos agentes públicos se caracterizam por seu caráter contributivo e 

solidário “mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 

e dos pensionistas”.

Sobre a Idade Mínima para se Aposentar nos RPPS

A respeito do limite mínimo de idade para a aposentadoria, conforme instituído pela EC n. 

20/1998, não houve mudanças, de modo que as idades de 60 anos, para homens, e 55 anos, 

para mulheres, permaneceram intocadas na reforma previdenciária da EC n. 41/2003.

Sobre a Limitação no Cálculo das Pensões nos RPPS

Houve grande mudança na pensão por morte paga pelos regimes próprios. Essas pen-

sões, com a EC n. 41/2003, passaram a ter como limite o teto dos benefícios concedidos no 

âmbito do RGPS.

Como passou a ser feito o seu cálculo?

Bom, primeiramente deve-se destacar que tais benefícios encontrarão limite na totalidade 

dos proventos do servidor falecido, ou da remuneração deste. Obviamente, não faria mesmo 

sentido lógico, tampouco atuarial, que os proventos da pensão ultrapassassem os proventos 

da aposentadoria ou a remuneração ganhada em vida pelo instituidor.

O cálculo respectivo deverá também ter como limite o teto dos benefícios do RGPS, so-

mado à rubrica máxima de 70% do valor total dos proventos ou da remuneração ganhada em 

vida pelo instituidor.
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Ou seja, a pensão será no máximo o TETO DO RGPS + 70% DOS PROVENTOS/REMUNE-

RAÇÃO DO INSTITUIDOR.

Friso, contudo, que há uma questão de direito intertemporal nessa mudança, já que, por 

óbvio, a nova norma mostra restrição antes não havida em nosso ordenamento jurídico pre-

videnciário, restrição essa que diminuiu os benefícios a serem concedidos. Como marco tem-

poral para a aferição desse conflito normativo intertemporal, podemos ver, de início, que pela 

própria disposição textual da redação dada pela EC n. 41/2003, tal matéria foi submetida à 

regulamentação por lei.

E essa lei veio pouco tempo após a promulgação da EC n. 41/2003 (19/12/2003). Primei-

ramente veio “com força de lei” por meio da edição da Medida Provisória n. 167, de 19 de feve-

reiro de 2004, a qual foi convertida, posteriormente, na Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004.

Logo, a limitação das pensões concedidas aos dependentes dos servidores públicos fale-

cidos somente começou a valer, realmente, a partir da publicação da referida medida provisó-

ria, eis que incide no caso o princípio do tempus regit actum.

É o marco temporal para se identificar qual é o regime normativo que deve incidir para a 

concessão da pensão a data do óbito.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou de maneira tranquila essa 

mesma percepção, por meio do seguinte julgado17:

JURISPRUDÊNCIA

O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época 

do óbito de seu instituidor.

Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas”

(RE 453.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 29.5.2007, DJ de 

22.6.2007).

Sobre a Mudança de Cálculo das Aposentadorias dos RPPS e o Fim da 

Integralidade

17 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 26974-26976). 

Forense. Edição do Kindle.
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Embora, como você viu acima, a idade mínima das aposentadorias do serviço público 

não tenha sido alterada, uma vez que isso já tinha sido feito na reforma anterior (EC n. 

20/1998), ocorreram mudanças importantíssimas também com a EC n. 41/2003 no trato 

desses benefícios.

Em suma, para lhe dar de modo direto quais foram essas mudanças, a EC n. 41/2003:

• alterou a forma de cálculo das aposentadorias e pensões;

• extinguiu a integralidade das aposentadorias e pensões;

• extinguiu a paridade das aposentadorias e pensões;

• extinguiu de modo definitivo a aposentadoria proporcional.

Esse foi, então, o novo modelo normativo para as aposentadorias e pensões do regime 

próprio, ou seja, quem se aposentasse ou obtivesse pensão a partir da EC n. 41/2003, teria 

seus proventos calculados de modo diverso (com base na lei), não teria mais direito à inte-

gralidade e à paridade e, por fim, não poderia de modo algum se aposentar mais de modo 

proporcional (devendo, em qualquer hipótese, sempre apresentar 35 anos de contribuição, se 

homem, e 30 anos de contribuição, se mulher).

A norma matriz desse novo regime passou a constar da nova redação dada ao art. 40, da 

Constituição Federal de 1988.

Vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)
(...)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consi-
deradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003)
(...)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º 
serão devidamente atualizados, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003).
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Veja: as redações dadas pela EC n. 41/2003 nos dispositivos acima sacramentaram o re-

gime previdenciário de caráter contributivo e solidário dos servidores públicos – ativos, inati-

vos e pensionistas – bem como a extinção da integralidade (por meio do §3º, que remete à lei 

a forma de cálculo) e da paridade (por meio do §17, que se limitou a asseverar o direito à atu-

alização monetária, e não mais reajuste idêntico aos da ativa, nas mesmas datas e índices).

Então, veja bem, qualquer servidor público que ingressar após a EC n. 41/2003 – ou que, 

embora tenha ingressado antes, mas em 19/12/03 ainda não tinha se aposentado ou sequer 

possuía os requisitos cumpridos para tanto – quando vier a se aposentar:

• não terá direito à integralidade;

• não terá direito à paridade;

• seus proventos serão calculados com base na lei (Lei n. 10.887/2004), a qual determina 

que será com base na “média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas 

como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve 

vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência”18;

• continuará a recolher para o regime próprio, eis que os inativos também contribuem a 

partir da EC n. 41/2003;

• poderá, contudo, fazer jus ao abono de permanência, com o pagamento compensatório 

de rubrica correspondente ao desconto previdenciário em favor do PSS – Plano de Se-

guridade Social, até se aposentar.

Todavia, para preservar o direito adquirido daqueles que já possuíam preenchidos os re-

quisitos para se aposentarem ou obterem pensão por morte até a data da publicação da EC n. 

41/2003, essa Emenda criou três regimes de transição.

Esses regimes de transição ficaram previstos nos artigos 2º, 3º e 6º, da EC n. 41/2003 

(como veremos no estudo da EC n. 47/2005, ainda houve, posteriormente, a criação por essa 

Emenda de um 4º regime de transição).

18 Conforme art. 1º, caput, da Lei n. 10.884/04.
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Outra alteração de impacto foi a redação dada aos §§3º e 17, do art. 40, CF/1988, os quais 

passaram a indicar que as aposentadorias dos servidores públicos serão calculadas com 

base na média aritmética dos seus salários de contribuição, corrigidos monetariamente.

Como se pode perceber, na medida em que os proventos de aposentadoria de um servidor 

público passam a ser calculados com base na média aritmética de suas remunerações, não 

há mais que se falar em integralidade.

Antes, o servidor se aposentava e tinha seus proventos calculados com base nas parcelas 

incorporadas aos seus vencimentos constantes da última remuneração. Ele levava tudo que 

tinha para a inatividade, ou seja, suas rubricas remuneratórias integralmente se mantinham 

na inatividade.

Conseguiu entender?

Para que essa mudança normativa importantíssima para o funcionalismo público fique 

mais bem ilustrada em suas percepções, vamos comparar as redações do §3º, do art. 40, 

CF/1988, antes e depois da EC n. 41/2003:

REDAÇÃO DADA PELA EC n. 20/1998 (essa EC não alterou o regime de integralidade 

e paridade):

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base 
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 
corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, 
de 15/12/98)

REDAÇÃO DADA PELA EC n. 41/2003 (aqui, sim, houve a extinção dos regimes de paridade 

e integralidade do funcionalismo público):

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão con-
sideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41, 19.12.2003)

Percebeu? Antes os proventos de aposentadoria provinham, simplesmente, da última re-

muneração do servidor; após a EC n. 41/2003 os proventos de aposentadoria passaram a 

ser calculados por meio da sistemática dada pela lei, de modo que as remunerações serão 

apenas consideradas para o cálculo, não havendo mais no texto da Constituição a obrigato-

riedade de se converter a última remuneração, na totalidade, em proventos.
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Aqui, neste ponto do nosso estudo, acho importante demarcar bem para você as distin-

ções conceituais entre integralidade e paridade. Então, entenda bem, caríssimo(a), os concei-

tos de integralidade e de paridade, para não haver confusão.

• INTEGRALIDADE: é o direito que garantia a aposentadoria e pensão com base na sua 

última remuneração.

• PARIDADE: é o direito de ter essa aposentadoria, ou pensão, reajustados nos mesmos 

patamares dados aos servidores da ativa, ou seja, sempre na mesma data e no mesmo 

índice de reajuste concedido.

Perfeito?

Professor, a integralidade ainda permaneceu vigente, de algum modo, em nosso ordena-

mento jurídico?

SIM, mas apenas para a regra de transição prevista no art. 3º, da EC n. 41/2003, que assim diz:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 
bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham 
cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legisla-
ção então vigente.
(...)
§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em 
termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação 
desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a 
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a con-
cessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

O Constituinte Derivado destacou, assim, a proteção daqueles que já possuíam os requi-

sitos para a aposentadoria de acordo com as normas previstas na legislação então vigente 

antes da EC n. 41/2003. Então, os termos grifados acima indicam para você que quem tinha 

direito a se aposentar, ou obter pensão por morte, antes da EC n. 41/2003, poderá manter o 

cálculo de seus proventos com base em sua última remuneração, de acordo com os critérios 

legais da época, ou seja, poderá, com isso, manter sua integralidade.
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Quanto à paridade, como veremos melhor no próximo item, também foi extinta com a EC 

n. 41/2003, mas ela também contou com regra de transição na EC n. 41/2003, que assim dis-

pôs em seu art. 7º:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria 
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na 
data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as 
pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posterior-
mente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão, na forma da lei.

Percebeu? A EC n. 41/2003 disse que para aqueles que possuem direito a se aposentarem, 

ou obterem pensão por morte, na forma do art. 3º daquela Emenda, poderá haver a permanên-

cia da paridade.

Bom, se não é mais com base na última remuneração, como se fazem, então, os cálculos 

da aposentadoria após a EC n. 41/2003?

É feito pela média, assim como já era feito no RGPS.

Nesse ponto, os regimes se aproximaram ainda mais, o que é uma tendência.

Essa média deve encontrar sempre, contudo, o limite da remuneração do próprio agente 

público aposentado. Outro limite é que seja obedecido o teto do regime geral da previdência 

social. Nesse último caso, entretanto, chamo à atenção para o fato de que tal limite – ou seja 

o teto do RGPS – somente pode ser fixado se o respectivo ente federado instituir um regime 

de previdência complementar.

Lembre-se: a possibilidade de instituição desse regime de previdência complementar foi 

incluída na redação do art. 40, §14, CF/1988, conforme as alterações feitas anteriormente, 

pela EC n. 20/1998.

Ou seja, se houver a instituição de um regime público de previdência complementar, a 

aposentadoria do servidor terá duas rubricas básicas:
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• uma paga pelo ente respectivo correspondente à média de suas remunerações, mas 

até o máximo previsto como teto do RGPS;

• outra paga por meio do respectivo regime de previdência complementar, calculados 

com base em suas contribuições (a ser estudado em capítulo próprio).

Sobre o Fim da Paridade

Como visto acima, outro duro golpe ao regime de aposentadorias e pensões do funciona-

lismo público ocorreu por meio da nova redação dada ao §8º, do art. 40, pela EC n. 41/2003.

A partir dessa nova redação não haveria mais o que se falar em paridade entre os reajus-

tes dos agentes públicos ativos e os proventos/pensões derivadas dos respectivos regimes 

próprios.

Note-se, contudo, que pelo mesmo valor principiológico citado acima – tempus regit ac-

tum – não há que se falar em perda da paridade para os aposentados e pensionistas que 

tiveram seus benefícios concedidos antes da promulgação da EC n. 41/2003, bem como para 

aqueles que já possuíam atendidos os requisitos para a concessão de tais benefícios.

Sobre o Resgate Normativo da Paridade e Integralidade dos Servidores 

Aposentados por Invalidez

Quando da edição da EC n. 41/2003 não foi incluído no texto qualquer disposição mais 

específica relativamente às aposentadorias por invalidez. Isso gerou discussões mais tarde e 

os benefícios de aposentadoria por incapacidade no serviço público não estavam encontran-

do, na seara administrativa, a mesma proteção do direito adquirido à integralidade e paridade.

Bem verdade é que, numa leitura razoável do texto da Constituição, poder-se-ia cogitar da 

hipótese interpretativa de se considerar que os termos genéricos do art. 3º, da EC n. 41/2003 

pudessem incluir também os aposentados por invalidez.

Mas isso não prevaleceu em âmbito administrativo dos regimes próprios.

Desse modo, foi necessária realmente a inclusão do art. 6º-A, na EC n. 41/2003 

para que essa passasse a constar claramente que os servidores que já atuavam até 
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31/12/2003, e que viessem a se aposentar por invalidez – com proventos proporcionais 

ou integrais – possam manter a integralidade e paridade de sua aposentadoria. Em ou-

tros termos, que possam obter o cálculo de sua aposentadoria com base na última remu-

neração e não na média de suas remunerações, bem como com os reajustes nas mesmas 

datas e índices dos servidores da ativa.

Essa inclusão ocorreu por meio da EC n. 70/2012.

A paridade e a integralidade somente foram retomadas, portanto, para os aposentados 

por invalidez que se valeram das normas advindas com a Emenda Constitucional n. 70/2012.

Essa Emenda acrescentou o “art. 6º-A à Emenda Constitucional n. 41, de 2003, para es-

tabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez 

dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela 

Emenda Constitucional”.

Assim, o referido art. 6º-A, incluído no texto da EC n. 41/2003, determinou o seguinte:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta 
Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanen-
te, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de 
aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentado-
ria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da 
Constituição Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no 
caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão 
às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Assim, como se vê, por meio da EC n. 70/2012, ao servidor público que já exercia seu cargo 

antes da EC n. 41/2003, já aposentado ou não por invalidez permanente (ou seja, que embo-

ra ainda não fosse aposentado, já estava incapacitado antes da EC n. 41/2003), passou-se 

a conceder o direito à integralidade (conforme caput do art. 6º-A) e à paridade (conforme 

parágrafo único do art. 6º-A, que faz referência ao art. 7º, da EC n. 41/2003, o qual trata da 

paridade) de sua aposentadoria.
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Sobre a Diferença entre Integralidade e Proventos Integrais

Não confunda integralidade com o conceito de “proventos integrais”, pois são coisas distintas.

Vejamos a didática lição doutrinária a respeito do tema, para sua fixação19:

Não confundir proventos integrais com integralidade da base de cálculo dos proventos.
O valor da aposentadoria é encontrado aplicando-se um percentual sobre uma base de cálculo. 
Essa base de cálculo, com a Emenda Constitucional 41/2003, deixou de ser a remuneração integral 
do cargo efetivo. Quando o percentual incidente sobre a base de cálculo (seja a remuneração inte-
gral ou não) for igual a 100%, afirma-se que os proventos da aposentadoria serão integrais. Quando 
o percentual for inferior a 100%, tem-se a aposentadoria com proventos proporcionais.
A Emenda Constitucional 41/2003, desse modo, extinguiu a integralidade (remuneração integral do 
cargo efetivo) da base de cálculo da aposentadoria, mas não os proventos integrais (permanece 
a existência de aposentadoria com proventos integrais, ou seja, com a aplicação do percentual de 
100% sobre a base de cálculo da aposentadoria).

Síntese das Hipóteses de Ultratividade Normativa da Paridade e Integralidade

Em suma, hoje temos apenas 3 hipóteses nas quais é possível ser aposentado com o be-

nefício da paridade e integralidade:

• para aqueles que se aposentaram por invalidez na forma da EC n. 70/2012;

• para aqueles que se aposentaram voluntariamente na forma do art. 3º, da EC n. 41/2003;

• para aqueles que se aposentaram voluntariamente na forma do art. 3º, da EC n. 47/2005 

(veremos nas próximas páginas).

Sobre a Criação do Abono de Permanência do Servidor Público

O abono de permanência foi criado para incentivar a permanência do servidor público que 

já pode se aposentar, mas opte por permanecer em atividade.

Para que o servidor tenha direito, é preciso ainda que tenha, no mínimo, 30 anos de contri-

buição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher (perceba que essas eram as idades 
19 Eduardo; MACÊDO, José L. M. In “Nova Previdência Social do Servidor Público”, 2ª Edição. São Paulo: Método, 2007. p. 119. 

nota 11.
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mínimas para que o servidor público pudesse se aposentar voluntariamente com proventos 

proporcionais, quando isso ainda era possível20).

Equivale exatamente ao valor que seria descontado do PSS – Plano de Seguridade Social 

do respectivo ente federado.

Cabe lembrar que se o requerimento do abono de permanência for feito posteriormente 

à data em que o servidor já possuía condições para se aposentar, deverá haver o pagamen-

to retroativo, respeitado, por certo, o período de prescrição quinquenal previsto no Decreto 

20.910/32.

Também haverá, obviamente, limitação até 31/12/2003, pois é nessa data em que entrou 

em vigor a EC n. 41/2003, que criou o instituto do abono de permanência no serviço público.

O seu pagamento continuará até que o servidor se aposente voluntariamente, pela regra 

que ensejou o abono ou até mesmo outra, ou compulsoriamente aos 75 anos.

Cabe registrar, por fim, uma observação de ordem prática: o pagamento do abono não 

excluiu o recolhimento da contribuição previdenciária ao PSS.

Mas, como assim, professor?

É que o recolhimento é feito ao mesmo tempo em que se credita o abono. Assim, tem-se 

na prática uma compensação de rubricas na folha de pagamentos do servidor público nessa 

situação.

Sobre a Extinção Definitiva da Aposentadoria Voluntária Proporcional do 
Servidor Público

A EC n. 20/1998 já havia extinguido a aposentadoria proporcional voluntária do servidor 

público, mas cuidou de deixar presente em nosso ordenamento jurídico uma regra de transi-

ção. Essa regra de transição estava prevista na redação do art. 8º, da EC n. 20/1998, mas com 

a EC n. 41/2003 ela foi expressamente revogada: “Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do 

art. 142 da Constituição Federal, bem como os arts. 8º e 10 da Emenda Constitucional n. 20, 

de 15 de dezembro de 1998.”
20 Esse tempo mínimo para a aposentadoria voluntária proporcional era previsto na redação original do art. 40, III, “c”, da 

CF/1988, antes mesmo das reformas previdenciárias advindas com a EC 20/98.
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Com essa extinção, apenas os servidores que já tinham atingido os requisitos da regra de 

transição prevista no mencionado art. 8º, da EC n. 20/1998, é que puderam se aposentar vo-

luntariamente com proventos proporcionais no serviço público. Ou seja, quem se valeu dessa 

regra até a EC n. 41/2003, conseguiu se aposentar proporcionalmente; quem não, somente 

pela regra da aposentadoria integral.

Para quem tinha direito e não se aposentou também haverá o pagamento do abono de 

permanência, caso optem por permanecer em atividade.

Sobre a Obrigatoriedade da Natureza Pública das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar

Houve, também, mudança – em verdade, melhor especificação – da possibilidade de ins-

tituição, pelos entes federados, do regime de previdência complementar instituído pela EC n. 

20/1998 na redação dada ao §14, do art. 40, CF/1988.

A EC n. 41/2003, melhor explicitando os objetivos do Constituinte Derivado, assinalou que 

as entidades de previdência complementar deverão ser públicas e particularizadas por ente 

de Federação.

Muito bem, vejamos a síntese das mudanças normativas advindas com a EC n. 41/2003.

Síntese das Mudanças

Em síntese, as mudanças advindas com a EC n. 41/2003 foram:

• acabou com a paridade e integralidade entre os servidores da ativa e os aposentados/

pensionistas;

• passou a calcular as aposentadorias dos agentes públicos com base na média de suas 

remunerações, de acordo com a regulamentação dada pela lei (fim da integralidade 

prevista até então no próprio texto constitucional);

• criou o abono de permanência para aqueles que já possuem cumpridos os requisitos 

para a aposentadoria, mas decidam permanecer em exercício

• extinguiu definitivamente a aposentadoria voluntária proporcional do servidor público, 

limitando tão somente àqueles que se beneficiaram da regra de transição prevista no 

art. 8º, da EC n. 20/1998;
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• estabeleceu o limite para as pensões concedidas no âmbito dos RPPS, com base no 

teto dos benefícios do RGPS acrescido, no máximo, de 70% do valor da remuneração ou 

dos proventos do servidor falecido.

• determinou a contribuição previdenciária a ser recolhida pelos inativos e pensionistas 

com a mesma alíquota paga pelos servidores da ativa.

• extinguiu a integralidade e paridade da aposentadoria por invalidez (em virtude da não 

inclusão de uma disposição expressa nas regras de transição sobre esse tipo de apo-

sentadoria, não tendo sido ela considerada enquadrada nas hipóteses do art. 2º e 6º, da 

EC n. 41/2003, quais sejam, respectivamente, aposentadoria voluntária com proventos 

proporcionais e aposentadoria voluntária com proventos integrais), benefícios esses, 

contudo, que foram retomados com a EC n. 70/2012.

c) A Emenda Constitucional n. 47/2005

Chegamos na 3ª reforma previdenciária.

A Emenda Constitucional n. 47, de 05 de julho de 2005 foi, digamos, a “rebarba” da EC n. 

41/2003, eis que na época da aprovação dessa alguns pontos ficaram de fora do consenso 

parlamentar. Assim, na época da EC n. 41/2003 o governo não conseguiu aprovar tudo que 

almejava, mas, 1 ano e meio mais tarde, logrou êxito em recuperar esse lapso ao promulgar a 

EC n. 47/2005.

Tratou-se, em verdade, de uma “PEC paralela” à PEC que resultou na EC n. 41/2003, mas 

que somente foi ultimada um pouco depois, em 2005.

Essa Emenda Constitucional criou uma 4ª regra de transição para a aposentadoria de 

quem já era servidor público antes da EC n. 20/1998, ou seja, antes da publicação dela, em 

16/12/98. Essa regra de transição veio com a finalidade de abrandar, em verdade, outra regra 

de transição.

Estranho e confuso, não é mesmo? Sim, por vezes, de fato, é. Isso porque as reformas pre-

videnciárias no Brasil vêm sendo feitas por recorte e, em algumas situações acabam sofrendo 

pressão parlamentar para serem abrandadas, como é o caso da regra de transição prevista 

no art. 2º, da EC n. 20/1998.
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Essa regra de transição do art. 2º, da EC n. 20/1998, como bem tratamos no tópico dessa 

Emenda, acabou sendo muito desvantajosa para os servidores, já que estipulou limite mínimo 

para quem quisesse se aposentar de modo proporcional ao tempo de serviço/contribuição 

(sim, lembre-se: antes da EC n. 20/1998, os servidores podiam se aposentar de modo propor-

cional ao tempo de serviço, desde que possuíssem, no mínimo 30 anos de serviço, se homem, 

e 25 anos, se mulher, conforme a redação original do art. 40, CF/1988)21.

A EC n. 47/2005, então, estabeleceu mais uma regra de transição, prevista em seu art. 3º, 

a fim de garantir a aposentadoria com proventos integrais, com paridade, àqueles servidores 

que haviam ingressado no serviço público antes da EC n. 20/1998.

Fique tranquilo, pois na nossa aula sobre REGIMES PRÓPRIOS estudaremos minuciosa-

mente todos os requisitos de cada regra de transição.

Na aula 00, estamos passando a limpo as nuances gerais de cada reforma previdenciária, ok?

Então, não se desespere em saber todos os requisitos agora. No momento, quero apenas 

que você saiba que houve todas essas ondas reformistas e seus principais aspectos.

Muito bem, sigamos!

Além disso, a EC n. 47/2005 inovou o ordenamento jurídico com hipóteses de aposenta-

dorias especiais antes não previstas:

• aposentadoria especial para os servidores portadores de deficiência;

• aposentadoria especial para os servidores que exercem atividades de risco;

• aposentadoria especial para os servidores que exercem atividades prejudiciais à saúde;

• aposentadoria especial para os servidores que exercem atividades prejudiciais à inte-

gridade física.

A inovação, contudo, condicionou o exercício de tais direitos à edição de lei complementar 

para a regulamentação desses benefícios especiais, suas formas de concessão, comprova-

ção das condições especiais, etc.

21 Redação original do art. 40, inciso III, “c”, da CF: “Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

III – voluntariamente:

(...)

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;”
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Na mesma toada de proteção dos servidores públicos em situação de vulnerabilidade, a 

EC n. 47/2005 autorizou a ampliação da imunidade tributária relacionada ao não recolhimen-

to das contribuições previdenciárias por parte daqueles que estão acometidos de doença 

incapacitante.

d) A Emenda Constitucional n. 70/2012

Como já abordei para você, a edição da EC n. 70/2012 veio apenas para corrigir uma 

distorção normativa que se avultou quando da EC n. 41/2003, a qual não contemplou uma 

regra de transição especifica para os servidores que já estavam no serviço público antes de 

31/12/2003 e vierem a se aposentar por invalidez.

Como não havia regra de transição específica, esses servidores, quando aposentados por 

invalidez entravam nas regras advindas com a EC n. 41/2003, ou seja, aposentavam-se sem 

direito a integralidade e paridade (mesmo, friso, tendo ingressado no serviço público antes da 

EC n. 41/2003).

A EC n. 70/2012 corrigiu isso e previu o art. 6º-A, já apontado.

A celeuma maior foi quanto ao termo a quo para essas revisões, se desde o momento das 

concessões das aposentadorias, ou desde a publicação da EC n. 70/2012, sendo certo que 

aquela primeira opção resultaria em grande choque orçamentário para os entes federados e 

suas autarquias e fundações públicas.

O STF, ao apreciar o Tema 754, por meio do Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ, com 

base no voto divergente do Min. Alexandre de Moraes - relator para o acórdão, portanto - de-

finiu que a eficácia dessa revisão deve se condicionar à publicação da EC n. 70/2012, impe-

dindo-se efeitos retroativos para as datas das concessões das aposentadorias por invalidez.

Vejamos a ementa do julgado, pela importância do tema para o seu estudo:

JURISPRUDÊNCIA
Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE 
DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PRO-
VENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITU-
CIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. 
EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.
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1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente 
de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da 
remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 
41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondên-
cia com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como 
a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime 
previdenciário.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 
6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os ser-
vidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 
terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo 
efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses 
servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se 
ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa 
metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa 
Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da 
fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros 
das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitu-
cional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzi-
rão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE 
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUS-
SÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

e) A Emenda Constitucional n. 88/2015

Por fim, chegamos à Emenda Constitucional n. 88, de 07 de maio de 2015, que tratou ex-

clusivamente da elevação da idade para a aposentadoria compulsória no serviço público.

A partir dessa Emenda, a aposentadoria compulsória passou a ser de 75 anos para os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da 
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União, conforme a nova redação dada ao art. 100, do ADCT – Ato das Disposições Constitu-

cionais Transitórias.

Afora a especificidade das aposentadorias compulsórias nos referidos Tribunais, a Emen-

da manteve, em regra, a aposentadoria obrigatória para os servidores em geral, no mesmo 

patamar etário, ou seja, 70 anos de idade.

Todavia, deu expressa autorização para que essa idade seja aumentada para até 75 

anos por meio da edição de lei complementar que trate da questão, para os cargos que 

nela forem indicados.

A celeuma maior esteve na expressão contida no trecho final do referido art. 100, do ADCT, 

que condicionava, na prática, a manutenção dos Ministros daquelas Cortes a nova sabatina 

pelo Senado Federal, tal como previsto no art. 52, inciso III, da CF/1988. Do jeito que foi apro-

vada, portanto, a EC n. 88/2015, os Ministros passariam novamente por essa arguição pública 

na Câmara Alta de nosso Parlamento, ao atingirem a idade de 70 anos, caso quisessem per-

manecer até os 75 anos.

O STF, entretanto, por meio da apreciação da ADI 5316, cautelarmente, decidiu suspender 

os efeitos da expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal”.

Vejamos:

JURISPRUDÊNCIA
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 88/2015. CUMULAÇÃO DE AÇÕES EM PROCESSO OBJETIVO. 

POSSIBILIDADE. ART. 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

MÉRITO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS DE IDADE DE MEMBROS DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE 

NOVA SABATINA PERANTE O SENADO FEDERAL (CRFB, ART. 52). VIOLAÇÃO À SEPARA-

ÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 60, §4º, III). ULTRAJE À INDEPENDÊNCIA E À IMPARCIA-

LIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “NAS CON-

DIÇÕES DO ART. 52 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” DO ARTIGO 100 DO ADCT. SENTIDO 

DA EXPRESSÃO “LEI COMPLEMENTAR” NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 40, §1º, II, CRFB. 

DISCUSSÃO RESTRITA AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 93, VI, DA CRFB. 
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL DE INICIATIVA DO STF. INVALIDADE 
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DE LEIS ESTADUAIS QUE DISPONHAM SOBRE APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS. 
EXISTÊNCIA DE REGRA DE APOSENTADORIA ESPECÍFICA PARA MEMBROS DE TRIBU-
NAL SUPERIOR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ALE-
GADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO.
1. O princípio constitucional da separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), cláusula pétrea 
inscrita no art. 60, § 4º, III, da Constituição República, revela-se incompatível com arran-
jos institucionais que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judi-
ciário, predicados necessários à garantia da justiça e do Estado de Democrático de 
Direito.
2. A expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” contida no art. 100 do 
ADCT, introduzido pela EC n. 88/2015, ao sujeitar à confiança política do Poder Legisla-
tivo a permanência no cargo de magistrados do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e de membros do Tribunal de Contas da União, vulnera as condições mate-
riais necessárias ao exercício imparcial e independente da função jurisdicional.
3. A aposentadoria compulsória de magistrados é tema reservado à lei complementar 
nacional, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, nos termos da regra expressa con-
tida no artigo 93, VI, da Constituição da República, não havendo que se falar em interesse 
local, ou mesmo qualquer singularidade que justifique a atuação legiferante estadual em 
detrimento da uniformização.
4. A unidade do Poder Judiciário nacional e o princípio da isonomia são compatíveis 
com a existência de regra de aposentadoria específica para integrantes do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, cujos cargos também apresentam peculia-
ridades para o seu provimento.
5. É inconstitucional todo pronunciamento judicial ou administrativo que afaste, amplie 
ou reduza a literalidade do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com base em neste 
fundamento, assegure a qualquer agente público o exercício das funções relativas a 
cargo efetivo ou vitalício após ter completado setenta anos de idade.
6. A cumulação simples de pedidos típicos de ADI e de ADC é processualmente cabí-
vel em uma única demanda de controle concentrado de constitucionalidade, desde que 
satisfeitos os requisitos previstos na legislação processual civil (CPC, art. 292). 7. Pedido 
cautelar deferido”.
(ADI 5316 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PRO-
CESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015)
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3. sisteMAs de seguridAde sociAl (Modelos de previdênciA)

Como já abordei pra você no início de nossa aula, existiram quatros fases básicas de 

evolução da seguridade social, as quais demarcaram ao longo de séculos a passagem da 

proteção social de um estágio embrionário de mero assistencialismo até chegar à previdência 

social pura.

Para relembrar, vou destacar outra vez para você as 4 fases:

• fase experimental;

• fase de consolidação;

• fase de expansão;

• fase de redefinição.

Nessas quatro fases, a organização e sistematização de regras relacionadas à proteção 

social como um todo foram originando sistemas de seguridade social e, mais especificamen-

te, de previdência social.

E, quando falamos de modelos de previdência, temos que antes nos reportar aos modelos 

mais essenciais de todos (modelos de BISMARCK e BEVERIDGE), que se constituíram e foram 

se formando na fase experimental da seguridade social.

3.1. os Modelos essênciAs de bisMArck e beveridge

Nessa fase experimental, podemos citar, assim, OTTO VON BISMARCK (o maior estadista 

alemão do século XIX, que viveu entre 1815 e 1898) e WILLIAM BEVERIDGE (economista bri-

tânico, que viveu entre 1978 e 1963).

Primeiramente, portanto, vamos falar de OTTO VON BISMARCK, cuja obra deixou o 

legado essencial para o que hoje concebemos como previdência social. Bismarck enun-

ciou que por “mais caro que pareça o seguro social, resulta menos gravoso que os riscos 

de uma revolução”22.

Cabe frisar que o sistema BISMARCKIANO era de capitalização, por meio do qual tanto os 

empregadores, quanto os empregados, contribuíam. Apenas os contribuintes, assalariados, 

portanto, é que estavam cobertos pelo sistema de BISMARCK. Veja-se que o sistema de capi-

22 Citação de RUIZ MORENO, in Nuevo derecho de la seguridad social. México: Porrúa, 1997, p. 49, extraído de Castro, Carlos Alberto 

Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1450-1451). Forense. Edição do Kindle.
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talização nasce com a característica de prescindir da solidariedade para existir. Em verdade, 

ele é contrario, de certa forma, a esse princípio, na medida em que se trata de um modelo de 

previdência que se finca na contribuição particularizada de cada segurado.

Assim, pode-se falar que foram criadas ao longo da história duas linhagens básicas de 

sistemas previdenciários.

Um é o sistema de BISMARCK, outro é o sistema de BEVERIDGE, sendo esse último um 

sistema de repartição. No sistema de BEVERIDGE toda a população se beneficia do siste-

ma previdenciário, independentemente de contribuição, de modo que não são beneficiários 

apenas os assalariados que investem e capitalizam seus recursos próprios em um fundo de 

investimentos, a fim de que, ao final, possam auferir retornos financeiros em determinadas 

contingências sociais.

A diferença essencial entre um e outro sistema, é que no sistema de BISMARCK há a com-

pulsoriedade de contribuição pelos assalariados, de maneira que o Estado participa apenas 

de uma parcela desse custeio. Já no sistema de BEVERIDGE há repartição e redistribuição 

de riqueza, de maneira que o custeio da proteção social é passado de modo mínimo para os 

cidadãos, sendo que o Estado deve gerir de modo universal e igualitário a proteção das con-

tingencias sociais relativamente a todos na sociedade.

Vale transcrever, sobre isso, a doutrina de LAZZARI23, que ilustra muito bem essa diferen-

ciação, da seguinte forma:

A primeira corrente, que seguia as proposições de Bismarck, possuía uma conotação muito mais 
“securitária”. Propunha que a proteção social ou previdenciária fosse destinada apenas aos tra-
balhadores que, de forma compulsória, deveriam verter contribuições para o sistema. Para esta 
corrente a responsabilidade do Estado deveria ser limitada à normatização e fiscalização do siste-
ma, com pequeno aporte de recursos. O financiamento do sistema se dava com a contribuição dos 
trabalhadores e empregadores. A corrente “bismarquiana” encontrou campo para desenvolvimento 
em vários países, destacando-se a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e a Itália. A segunda 
corrente se formou a partir do trabalho de Beveridge, e, para ela, a proteção social deve se dar, 
não somente ao trabalhador, mas também de modo universal a todo cidadão, independentemente 
de qualquer contribuição para o sistema. Segundo esta corrente, a responsabilidade do Estado é 
maior, com o orçamento estatal financiando a proteção social dos cidadãos. As propostas de Be-
veridge se desenvolveram de forma mais acentuada nos países nórdicos, especialmente na Suécia, 
na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca e no Reino Unido.

23 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1384-1393). 

Forense. Edição do Kindle.
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Em suma, podemos sintetizar a comparação desses dois modelos básicos de previdência 

e proteção social da seguinte forma:

• o sistema de BISMARCK se baseia na ideia de capitalização;

• o sistema de BEVERIDG se baseia na solidariedade, distributividade e na repartição;

• ambos dependem da intervenção do Estado no domínio econômico, variando, contudo, 

quanto à extensão de participação estatal (no sistema de BISMARCK a participação es-

tatal é menor, enquanto que no sistema de BEVERIDGE, a participação estatal é funda-

mental para a existência e manutenção de todas as engrenagens de proteção social).

• o sistema de BEVERIDGE se aproxima mais de um modelo assistencialista, derivado do 

chamado PLANO BEVERIDGE criado pós 2ª Guerra Mundial;

• o sistema de BISMARCK se aproxima mais de um modelo previdenciário, de verdadeiro 

seguro social.

Afora essas observações, acho relevante você ter em mente o contexto histórico relativo 

ao nascimento e desenvolvimento desses dois modelos de proteção social estatal. Assim, há 

certos marcos históricos que devem ser lembrados para o seu estudo, a fim de enriquecer, 

sobretudo, eventual resposta escrita em uma segunda fase de concurso público.

Vou listar aqui pra você alguns daqueles marcos:

• 1907: edição de lei na Inglaterra que previa a reparação de acidentes de trabalho;

• 1911: edição de lei, novamente na Inglaterra, que visava dar cobertura aos trabalhado-

res por invalidez permanente, doença, aposentadoria voluntária e, por fim, por desem-

prego. Segundo a doutrina24, essas leis tornaram a Inglaterra, na época, a nação mais 

avançada no mundo em termos de proteção social estatal.

• 1917: promulgação da Constituição Mexicana, tendo sido a primeira Constituição a in-

cluir em seu texto a proteção de direitos sociais.

• 1917: criação da OIT – Organização Internacional do Trabalho, decorrente do Tratado 

de Versalhes, que deu fim à 1ª Guerra Mundial.

• 1919: Constituição de Weimar, que seguiu a mesma linha da Constituição Mexicana.

• 1927: criação da Associação Internacional de Seguridade Social.

24 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1341-1343). 

Forense. Edição do Kindle.
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Após esses marcos, sobretudo pela política do New Deal norte-americano, após a quebra 

da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, vimos a ascensão do Welfare State, tal como já estudamos 

nos tópicos iniciais de nossa aula.

Esse modelo - cabe frisar - perdurou durante décadas e, agora, nos últimos anos, vem 

sofrendo sua derrocada.

Essa fase atual, de readequação das funções estatais no trato das despesas públicas que 

custeiam a proteção social é tema dos mais relevantes para o seu estudo e, por conta disso, 

transcrevo a doutrina de LAZARRI25 sobre o assunto:

Há que se assinalar, todavia, que o modelo previdenciário vislumbrado na política do bem-estar 
social, o Welfare State, vem sendo substituído, em diversos países, por um outro, no qual o princi-
pal fundamento é a poupança individual, sem a centralização dos recursos das contribuições em 
órgãos estatais. Países da América Latina, como Chile – precursor desta nova modalidade de pre-
vidência –, México, Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Equador e Bolívia vêm adotan-
do a privatização da gestão previdenciária, uns mantendo a presença estatal em níveis mínimos, 
outros deixando totalmente ao encargo da iniciativa privada a questão da poupança As chamadas 
“reformas” dos sistemas previdenciários públicos obedecem, em síntese, a dois moldes, segundo 
a classificação de Carmelo Mesa-Lago: (1) reformas estruturais, que visam modificar radicalmen-
te o sistema público, seja introduzindo um componente privado como complemento ao público, 
seja criando um sistema privado que concorra com o público; e (2) reformas não estruturais, ou 
paramétricas, que visam melhorar um sistema público de benefícios a fim de fortalecê-lo finan-
ceiramente a longo prazo, por exemplo, incrementando a idade de aposentadoria ou o valor das 
contribuições, ou ainda tornando mais exata a fórmula de calcular o benefício.

3.2. os sisteMAs de seguridAde sociAl eM espécie

Muito bem, passado esse estudo inicial sobre as formas essenciais que se desenvolveram 

para a criação de sistemas previdenciários, vamos avançar um pouco mais.

Agora é hora de verificarmos a existência de espécies de sistemas de seguridade social 

e, bem assim, modelos de previdência, que se originaram daquelas duas formas essenciais 

expostas acima (modelo “bismarquiano” e modelo “beveridgiano”).

25 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1431-1435). 

Forense. Edição do Kindle.
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A verdade, contudo, é que não existe uma única forma no mundo pela qual a proteção 

social é executada, seja pelos Estados única e isoladamente ou por entidades privadas (ou, 

ainda de maneira hibrida, pelas entidades estatais e privadas).

Assim há vários sistemas de seguridade social que se desenvolveram pelo mundo, varian-

do com mais ou menos ingerência estatal e, da mesma forma, com mais ou menos diversifi-

cação de seus pilares de sustentação.

Professor, como podemos definir esses diversos sistemas de seguridade social?

Bom, para se estabelecer comparações, como regra lógica, estabelecem-se critérios bá-

sicos de observação em comum. Nesse sentido, um dos critérios estabelecidos pela doutrina 

para a classificação dos modelos de previdência é pelo prisma político-ideológico26.

3.2.1. O Prisma Político-Ideológico de Observação

Por meio desse prisma de analise, podemos classificar os modelos de seguridade social em:

• modelo baseado em um regime de governo SOCIAL-DEMOCRATA, que se constitui na 

máxima universalidade dos benefícios oferecidos, com cobertura para toda a popula-

ção e com benefícios, muitas vezes, sem qualquer contribuição (em geral é instituído 

em nações nórdicas).

• modelo baseado em um regime de governo CONSERVADOR-CORPORATIVO, que se cons-

titui pelo regramento de sistemas de previdência em geral baseados no modelo de BIS-

MARCK, ou seja, com compulsoriedade de contribuição para os assalariados, estabele-

cendo, com isso, um seguro social no sentido técnico dessa acepção, de modo que os 

benefícios são proporcionais às contribuições de cada um (capitalização das contribui-

ções), sendo que esse modelo se desenvolveu com mais ênfase na Europa Ocidental.

• modelo baseado em um regime de governo LIBERAL, que se constitui pelo regramento 

de sistemas de previdência mínimos, ou seja, nos quais o Estado concede tão somente 

uma proteção residual, quando não for possível que o próprio cidadão consiga prover-

26 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1806-1807). 

Forense. Edição do Kindle.
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-se contra riscos sociais, direta ou indiretamente por meio de instrumentos privados, 

na medida em que o Estado repassa para entidades privadas a gestão dessa proteção 

social. Os benefícios do Estado, quando ocorrem nesses sistemas, são meramente as-

sistenciais e funcionam como última porta para o caso dos sistemas previdenciários 

privados não funcionarem, sendo esse modelo adotado, em linhas gerais, por países 

como EUA e Canadá (a doutrina de LAZZARI cita o Reino Unido como exemplo desse 

sistema, todavia, há que se considerar que o sistema de saúde britânico é absoluta-

mente gratuito e de ponta para a população inteira, o que o difere de um sistema liberal 

puro como o dos EUA).

Também se poderia citar como um 4º modelo de previdência aquele que se denomina, pela 

doutrina, como “mediterrâneo”, oriundo de países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

A doutrina assim distingue esses países porque o sistema de saúde nessas nações é 

universal e gratuito, tal como no SUS brasileiro. Mas, a bem da verdade, o fato de haver um 

sistema universal de saúde não justifica uma quarta linhagem de modelo de previdência, uma 

vez que o que se vê nesses países é apenas um hibridismo de regras – mais ou menos parti-

cipativas do Estado – na esfera de proteção social de seus cidadãos.

3.2.2. O Prisma Financeiro de Observação

O segundo prisma, ou critério, de classificação dos modelos de previdência é em relação 

ao custeio e formas de financiamento da seguridade social.

Podemos falar, assim, dentro desse espectro de observação, em sistemas contributivos e 

sistemas não contributivos. E a forma de observar essa contributividade, ou não, foca-se na 

fonte de custeio do respectivo sistema de seguridade social.

Nos sistemas contributivos, portanto, a lei elege os contribuintes do sistema, escolhendo 

em geral uma fonte diversificada para o financiamento.

É o caso do Brasil, que constrói o financiamento de sua seguridade social com base nas 

contribuições dos trabalhadores, das empresas e do próprio Estado, conforme artigos 194 e 

195, ambos da Constituição Federal de 1988.
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Veja-se que em alguns países, como o Brasil, há um tributo especifico para ser desti-

nado ao custeio da previdência social e, bem assim da seguridade social como um todo. 

De outro lado, há outros países nos quais não existem tributos específicos para ao fi-

nanciamento da seguridade social, apenas vertendo eles parcela de arrecadação de seus 

recolhimentos tributários.

Esses sistemas são os chamados NÃO contributivos.

Note, assim, que há contribuição geral, mas não especifica nesses sistemas.

Portanto, chamar de sistema “não contributivo” não significa dizer, com isso, que não 

existe qualquer contribuição tributária para o custeio da seguridade social nesses países. O 

que há é simplesmente uma destinação de parte da arrecadação tributária estatal obtida de 

modo indiscriminado (impostos).

Aqui vale uma lembrança importante sobre o que já vimos na nossa aula.

Refiro-me ao que exaustivamente chamamos à atenção, sobre como era o sistema pre-

mial dos regimes próprios de previdência no Brasil. Os regimes próprios passaram ser con-

tributivos tão somente a partir da emenda constitucional n. 3/1993, de maneira que até então 

se tratavam de sistemas não contributivos. Isso porque, embora já houvesse destinação de 

tributos gerais para que fosse feita a manutenção desses regimes, não havia nenhuma con-

tribuição previdenciária específica, tal como hoje vemos nos chamados PSS – Planos de Se-

guridade Social, correspondentes a cada ente da Federação.

O RGPS, de outro lado, sempre foi contributivo, com a exigência de contribuições previ-

denciárias específicas incidentes sobre os salários de contribuição dos segurados, dos em-

pregadores e das empresas.

Agora vamos avançar mais um pouco, em uma subdivisão dessa classificação ate aqui.

3.2.3. O Prisma Atuarial de Observação

Entramos, agora, na esfera dos sistemas contributivos, que podem ser de capitalização e 

de repartição.

Analisemos um por um.
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3.2.3.1. Os Sistemas Contributivos de Capitalização

Os sistemas contributivos de capitalização (lastreados no modelo essencial de BISMAR-

CK) são os regimes previdenciários nos quais há a cotização da participação de cada segura-

do, com contribuições próprias que refletirão proporcionalmente em cada beneficio assegu-

rado pelo sistema.

Esse sistema está presente na previdência privada complementar e nas previdências 

complementares de natureza pública (fundos de pensão).

A participação do Estado é restrita nesses sistemas de capitalização, salvo nos casos das 

previdências complementares de natureza pública, eis que, em regra, como ente “emprega-

dor”, o Estado, por meio da União, Estados, DF e Municípios, participa com uma cota maior, a 

fim de manter o sistema, em conjunto com os cotizadores trabalhadores.

3.2.3.2. Os Sistemas Contributivos de Repartição

Os sistemas contributivos de repartição (lastreados no sistema de BEVERIDGE) são os 

regimes nos quais há uma participação desvinculada de uma reciprocidade a ser observada 

entre o custeio e o pagamento de benefícios.

Quero dizer, com isso, que o segurado contribui, mas não necessariamente receberá pro-

porcionalmente aquilo que verteu aos cofres previdenciários, eis que se trata de um sistema 

que reparte os ônus e bônus atuariais de sua manutenção.

Desse modo, com base na solidariedade extremada desse tipo de sistema, pode haver 

distorções na relação contribuição-beneficio, tanto para bem, quanto para o mal, eis que, na 

medida em que a expectativa de vida cresce, maior serão as despesas do sistema em relação 

ao seu custeio.

No sistema de repartição puro, cabe frisar, há regras que seriam inconcebíveis no sistema 

de capitalização, tal como o reconhecimento do tempo de serviço e, ainda, a possibilidade de 

o segurado continuar coberto mesmo sem pagar contribuições (período de graça).
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3.2.4. Os Sistemas Privados de Previdência

Quando falamos em sistemas privados de previdência, a primeira lembrança de que deve-

mos ter em mente é o sistema previdenciário do Chile, pois se trata de uma referência impor-

tante para a proteção social privada.

O sistema atual chileno foi implementado na época da ditatura de Augusto Pinochet, go-

verno esse que transferiu para as chamadas AFP – Administradoras de Fundos de Pensão a 

existência, manutenção e desenvolvimento da previdência chilena.

Antes, a previdência chilena era tal como no Brasil e funcionava por meio de um regime 

geral e público. Após aquela mudança, portanto, as AFP se transformaram nas gestoras dos 

fundos arrecadados diante das contribuições dos segurados, com destinação desses recur-

sos para investimentos no mercado nacional e exterior, capitalizando-se as cotas de cada 

segurado. Esse modelo hoje é o preconizado pelo Banco Mundial em matéria de sistema pre-

videnciário, com um padrão a ser seguido pelos países em desenvolvimento.

O seu funcionamento prevê uma cotização a ser feita pelo trabalhador, circunstância essa 

que transformou o regime antigo, de repartição, em regime de capitalização. Para abaixo des-

sas cotas, o Estado Chileno garante o pagamento de um benefício assistencial àqueles que 

não conseguirem a cota mínima.

Há quem diga27 que não se trata esse modelo de sistema de um regime eminentemente 

previdenciário, na medida em que apenas os trabalhadores assalariados que contribuem por 

meio de suas cotizações para a manutenção dos fundos. Ou seja, não há diversidade na base 

de financiamento, de modo que não há mais nenhuma outra participação de outras parcelas 

da sociedade. Esse detalhe acaba, segundo a doutrina, por excluir um elemento essencial do 

seguro social (que deve existir mesmo nos sistemas contributivos de capitalização), qual seja 

a solidariedade.

Interessante observar que um movimento contrário ao Chileno ocorreu na Argentina, que saiu 

de um modelo privado e passou para um modelo de repartição publico, em 2008. Seguindo a mes-

ma reversão de um sistema privado para um sistema de repartição, outros países assim o fizeram 

também, de modo total ou parcial, como a Hungria, Eslováquia, Polônia, Romênia.

27 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1876-1878). 

Forense. Edição do Kindle.
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3.3. o desenvolviMento de novos sisteMAs de seguridAde sociAl

Com as múltiplas experiências históricas e mundiais de variados sistemas de previdência 

social, ou mais abrangentemente, sistemas de seguridade social – eis que estamos a falar, 

também, a todo momento, de benefícios mínimos que seriam pagos independentemente de 

contribuição, tais como os benefícios assistenciais no Brasil – convencionou-se apontar que 

há pilares básicos e imprescindíveis para a formação de um sistema mais moderno, que con-

gregue tanto a higidez financeira e orçamentária do Estado, quanto a máxima universalidade 

de cobertura de sua população.

Os estudos indicam que, para chegarmos nesse nível de equilíbrio na ponderação desses 

interesses – equilíbrio financeiro estatal e máxima proteção social ao cidadão – não pode-

mos deixar de falar em três pilares na construção de um sistema de seguridade social.

E esses três pilares são os seguintes:

• 1º - formação de uma REDE SEGURIDADE MÍNIMA que garanta a manutenção de vida 

para os cidadãos que não podem contribuir; tal como se faz, em parte, com os benefí-

cios assistenciais ao idoso e ao deficiente no Brasil, benefícios esses garantidos pela 

Constituição e pela Lei Orgânica de Assistência Social (Lei n. 8.742/1993). Nesse pri-

meiro pilar, contudo, os estudos estariam a indicar que, mais do que benefícios mínimos 

apenas para algumas categorias desfavorecidas, o ideal de proteção social no quanto 

do assistencialismo estatal seria a de conceber uma prestação mensal mínima para 

todo e qualquer cidadão que assim necessitar (no caso do Brasil, poderíamos incluir 

também, em certa medida, o seguro desemprego nessa mesma finalidade, garantindo 

recursos básicos de sobrevivência para que o desempregado busque sua recolocação 

no mercado).

• 2º - formação de uma REDE CONTRIBUTIVA DE SEGURADOS que podem pagar para 

a manutenção de um determinado sistema, público ou privado, de repartição ou de 

capitalização.

• 3º - formação de uma REDE DE ECONOMIA PRIVADA, que possibilite a acumulação de 

riquezas próprias, de cada pessoa, a fim de que, em conjunto com as primeiras redes 

de proteção, possa cada um, e individualmente, gerenciar seus riscos e contingencias 

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


87 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

pessoais por meio da autogestão (nesse caso, temos não apenas os sistemas de pre-

vidência complementar privada, mas também os conhecimentos pessoais sobre edu-

cação bancária, financeira e patrimonial de uma determinada sociedade).

A doutrina de LAZZARI28 aponta que o “modelo brasileiro atual vai ao encontro a esta 

tendência, se observarmos que ao chamado ‘primeiro pilar’ podemos associar as políticas de 

assistência social e saúde, ao ‘segundo pilar’ os Regimes de Previdência Social – atualmente 

todos contributivos e em modelo de repartição simples –, e ao ‘terceiro pilar’, a Previdência 

Complementar Privada, em forma de capitalização”.

Bom, visto isso, a pergunta que nos impele a um destaque é: no Brasil, qual é o modelo 

vigente?

No Brasil, como já referido – mas não custa registrar mais uma vez – temos um modelo 

misto de sistemas previdenciários.

Nosso modelo se divide em:

• PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA, baseada em um modelo de repartição de BEVERIDGE 

composta pelo RGPS e pelos múltiplos RPPS administrados pelos entes federativos 

(nos RPPS, repare que estamos passando para um sistema “bismarquiano” com o tem-

po, o que já se percebe com as entidades fechadas de previdência complementar, as 

quais são lastreadas em sistemas de capitalização);

• PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR, lastreada em um sistema de capitalização;

• ASSISTÊNCIA SOCIAL, traduzida pelo pagamento de benefícios tais como bolsa família 

e, ainda, os benefícios assistenciais ao idoso e ao deficiente.

• SAÚDE GRATUITA, que se destina a todo e qualquer cidadão por meio do SUS – Sistema 

Único de Saúde.

28 Castro, Carlos Alberto Pereira de; Lazzari, João Batista. Manual de Direito Previdenciário (Locais do Kindle 1903-1905). 

Forense. Edição do Kindle.
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4. conceito e princípios gerAis dA seguridAde sociAl

4.1. o conceito de seguridAde sociAl

O conceito de seguridade social é possível depreender de todo o estudo feito até aqui, 

sendo um complexo de normas que traduzem o dever estatal e privado de comporem deveres 

e obrigações recíprocos voltados à proteção das pessoas contra os riscos da vida, tais como 

idade avançada, morte, invalidez, desemprego, doença e outros que a lei indicar.

A previsão da norma constitucional vigente se encontra prevista no art. 194, caput, da 

CF/1988, e afirma que a “seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”.

Dessa feita, temos que ter em mente que a seguridade social é o universo normativo de 

proteção social desempenhado pelo Estado e pela sociedade, cujas espécies são representa-

das pelos setores da saúde, previdência e assistência social.

No que toca às incumbências estatais de propiciar os meios necessários à implementa-

ção de uma rede efetiva de seguridade social, não há dúvidas de que se trata de um direito 

fundamental, de caráter social, tal como, aliás, encontra-se previsto no art. 6º, da CF/1988, 

que assim diz:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 90, de 2015)

O art. 6º, CF/1988, menciona a saúde, a previdência e a assistência aos desamparados, 

deixando claro que a seguridade social faz parte, como um todo, do espectro de direito funda-

mentais veiculados pelo Constituinte Originário.

Vale registrar que se trata de um dever estatal e de um direito subjetivo de natureza públi-

ca a entrega de políticas públicas voltadas à consecução de programas de seguridade social 

que contemplem aqueles três setores, não sendo possível a mera alegação pelo Administra-

dor da tese da “reserva do possível” em face de disposições normativas protetivas as quais se 

mostram como claros consectários da tutela constitucional do direito à vida.
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Para entendermos como nossa seguridade social funciona, partiremos agora para o estu-

do dos princípios da seguridade social.

4.2. os princípios dA seguridAde sociAl eM espécie

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 194, parágrafo único, lista o que descreve 

como sendo os objetivos da seguridade social no Brasil. Nada obstante, cabe chamar à aten-

ção para o fato de que as disposições contidas naquele dispositivo se apresentam como ob-

jetivos estruturantes de todo o sistema público de proteção social brasileiro.

Desse modo, por apresentarem significativo valor axiológico, os incisos do art. 194, pará-

grafo único, CF/1988, devem ser reconhecidos pelo intérprete da norma constitucional como 

verdadeiros princípios da seguridade social estatal.

Transcrevo para você o dispositivo e seus incisos, para facilitar o estudo:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento;
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
V – equidade na forma de participação no custeio;
VI – diversidade da base de financiamento;
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos cole-
giados. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

Vejamos todos os princípios agora, um a um.

4.2.1. O Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento

O principio da universalidade da cobertura e do atendimento possui, como visto, uma 

acepção objetiva e uma acepção subjetiva. Isso quer dizer que o sistema de seguridade so-

cial nacional deve ser o mais amplo possível, a fim de que abarque, quanto ao objeto, todas 
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as hipóteses de contingências sociais possíveis, bem como, no aspecto subjetivo, alcance a 

proteção do máximo de pessoas possível.

Assim, a universalidade de cobertura, na medida em que se objetiva ser a mais ampla pos-

sível, é capaz de reduzir - também no máximo possível dos recursos e das politicas públicas 

de um Estado - as desigualdades sociais e entraves socioeconômicos que se formam ao lon-

go da vida de uma pessoa, sobretudo nas classes mais baixas e desfavorecidas da sociedade.

E, ao lado disso, a universalização do atendimento é medida de valor inolvidável que se 

impõe para o sucesso de uma política pública de seguridade social, notadamente porque não 

há distinção de raça, cor, sexo, crença e posição social para que se tenha direito ao recebi-

mento da tutela protetiva oferecida pelo Estado por meio de seu sistema de seguridade social.

Note-se, contudo, que no quanto referente à previdência social, a universalidade de aten-

dimento deve ser vista sempre sob o aspecto da contributividade ao sistema, de maneira que 

somente aqueles que cumpram os requisitos legais é que farão jus à contemplação de bene-

fícios que os protejam dos riscos sociais inerentes à condução de suas vidas.

4.2.2. O Princípio da Uniformidade e Equivalência dos Benefícios entre Ur-

banos e Rurais

Esse princípio se justifica unicamente para se reafirmar, no campo da seguridade social, 

o sobreprincípio da isonomia, insculpido no art. 5º, inciso II, da CF/1988. O brocardo jurídico 

conhecido referente à isonomia, no sentido de que “aos iguais, dê-se tratamento igual; aos 

desiguais, dê-se tratamento desigual na medida de suas desigualdades” é premissa axiológi-

ca que sustenta o princípio da uniformidade e equivalência na seguridade social.

Isso porque não há razão para que os segurados rurais não tenham os mesmos benefí-

cios que os segurados urbanos têm direito, eis que contam ao longo da vida com as mesmas 

contingências socioeconômicas.

De todo modo, o princípio da uniformidade e equivalência entre os benefícios dos segura-

dos rurais e urbanos deve ser lido com ponderação, pois há prestações executadas no campo 

urbano da seguridade social brasileira que não se expandem para o campo, tal como o seguro 

desemprego.
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Não se imagina, por exemplo, que um trabalhador rural peça seguro desemprego se 

sua lavoura de café não vier a produzir o que ele esperava. Logo, a uniformidade entre os 

benefícios dessas duas categorias de segurados obrigatórios é a obrigação, não de que 

todos os benefícios devam ser idênticos, mas de que todas as contingências sociais do 

campo sejam tão bem tuteladas pelo Estado quanto àquelas que são cobertas para os 

segurados do meio urbano.

Já a equivalência entre os benefícios rurais e urbanos segue a mesma necessidade de 

ponderação, sendo certo que o termo equivalência não significa identidade de valores. Logo, 

o trabalhador rural, como veremos, ao se aposentar por idade, vai para sua inatividade com 

apenas um salário mínimo, enquanto que o trabalhador urbano pode ganhar mais do que um 

salário mínimo se a média de suas contribuições assim permitir.

É que, como leciona a doutrina de MARISA SANTOS29, “o cálculo do valor dos benefícios 

se relaciona diretamente com o custeio da seguridade”.

4.2.3. O Princípio da Seletividade e Distributividade na Prestação dos Be-

nefícios e Serviços

Como vimos, o princípio da universalidade da cobertura e de atendimento visa à expansão 

da proteção da seguridade social ao máximo de sua capacidade, sempre, claro, com a conju-

gação dos esforços estatais e da sociedade como um todo.

Todavia, filtrada essa meta principiológica sob o aspecto do direito econômico, também 

sabemos que a implementação dessa expansividade de cobertura é gradativa, na medida das 

possibilidades orçamentarias de cada Estado.

Sendo assim, entra o princípio da seletividade na seara da seguridade social, cuja invoca-

ção deve ser sempre considerada ao tempo da formação da lei que se destina à saúde, previ-

dência e assistência social. Quero dizer, com isso, que o legislador ordinário deve exercer um 

juízo de ponderação e de seletividade das prioridades (as escolhas trágicas) de atendimento 

29 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado, 6ª edição – São Paulo, 2016, pg. 47.
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na seara da seguridade social. Tudo isso a fim de que as contingências sociais mais graves e 

mais prementes sejam primeiramente atendidas.

Seleciona-se, portanto, aquilo que terá maior eficácia de proteção social, em desfavor de 

tutelas estatais que não seriam tão abrangentes e tão prioritárias.

Veja-se que isso nada tem a ver com a necessidade de que, para um benefício ser criado 

ou expandido, ele deve estar atrelado aos conclames de uma maioria, uma classe ou catego-

ria dominante na sociedade. Isso não é a expressão da seletividade: selecionar as contingên-

cias da maioria. Veja que, diversamente dessa percepção equivocada, podemos citar diversos 

benefícios previdenciários especiais que foram criados para proteger minorias, tal como o 

benefício especial da talidomida, criado pela Lei n. 7.070/1982. 

Com base nisso, podemos afirmar que o princípio da seletividade na seguridade social 

exerce, também, um papel contramajoritário, a fim de que, dando vazão à universalidade de 

cobertura, possa atender aquelas contingências socioeconômicas mais graves na atualidade 

de nossa dinâmica social.

A seletividade também se refere ao aspecto pessoal dos segurados, já que, quando criado 

pela lei um determinado benefício, a lei seleciona aqueles que farão jus à sua concessão, exi-

gindo o cumprimento de requisitos próprios para a percepção das prestações previdenciárias 

correspondentes.

Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o benefício de amparo assistencial ao idoso, que exi-

ge renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo (metade do salário mínimo 

na visão do Supremo Tribunal Federal, que se sacramentou no julgamento do RE 567.985).

Além desse exemplo, podemos citar também que benefícios de incapacidade somente 

são concedidos a quem efetivamente estiver incapaz, extraindo-se disso, igualmente, a noção 

de seletividade no pagamento dos benefícios, tudo a fim de se manter o equilíbrio financeiro 

e atuarial do sistema.

Já a distributividade é princípio que orienta a manutenção de um quadro normativo da 

seguridade social brasileira que promova efetivamente a distribuição de renda, de riquezas e, 

bem assim, do bem-estar social de seu povo.
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4.2.4. O Princípio da Irredutibilidade dos Benefícios

O princípio da irredutibilidade dos benefícios visa blindar a renda mensal inicial das pres-

tações pagas aos segurados e dependentes.

É importante anotar, contudo, que sua proteção é meramente nominal e não real, ou 

seja, não se afigura legítimo o pleito de um segurado que pretenda reajustar seu bene-

fício com base no valor da inflação acumulada, com base no índice que bem entender. 

Isso, pelo menos, não do ponto de vista do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal. De outro lado, há a proteção do benefício em relação ao valor de face, digamos, 

da concessão inicial pelo INSS.

Assim, se um determinado benefício apresenta uma renda mensal inicial de 1540 reais, 

esse valor nominal jamais poderá ser reduzido, por hipótese, para 1300 reais nominais. Claro, 

como dissemos acima, que a inflação existe e o poder de compra do segurado vai diminuindo 

com o tempo, mas a intenção do Constituinte Originário foi a de proteger o valor inicial do 

benefício e o seu poder real de compra, mas dentro dos critérios de correção dados pela lei.

A Emenda Constitucional n. 20/1998, para afastar qualquer dúvida sobre o sentido do 

princípio da irredutibilidade dos benefícios, inseriu o paragrafo 4º ao art. 201, da CF/1988, que 

assim diz:

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanen-

te, o valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

Esse mesmo valor axiológico constante do princípio da irredutibilidade dos benefícios 

previdenciários é visto na proteção ao salário do empregado e do servidor público, que tam-

bém contam a irredutibilidade salarial, porém, igualmente, sob o aspecto do valor nominal da 

remuneração.

Por fim, quero ressaltar que o princípio da irredutibilidade não impede a realização de des-

contos legalmente permitidos (conforme artigos 114 e 115, da Lei n. 8.213/1991).
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4.2.5. O Princípio da Equidade na Forma de Participação no Custeio

O princípio da equidade na forma de participação no custeio deve ser lido antes com uma 

lembrança de como é esse custeio na realidade constitucional brasileira.

Pois bem, o custeio diversificado é previsto no art. 195, CF/1988.

Vejamos o dispositivo:

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:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n. 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

Perceba que para cada parte envolvida no financiamento, há uma forma de participação 

que se amolda às suas circunstâncias, de modo que o trabalhador e o empregador contri-

buem sobre o seu salário de contribuição pago ou creditado a qualquer título, enquanto que 

as empresas contribuirão com base na receita/faturamento e lucro.

É de se perceber, assim, que a equidade na forma de participação do custeio deve ser vista 

sob o aspecto da eleição daqueles que funcionarão como bases financiadoras do sistema, 

bem como sob a ótica de que cada um desses que compõe essa base deverá ter a incidência 

das contribuições conforme suas capacidades contributivas.

No aspecto do trabalhador não é razoável que ele pague contribuições que onerem em 

demasia seu salário, tanto pela proteção ao salário mínimo, quanto pela irredutibilidade e in-

tangibilidade da verba alimentar. Assim, o pagamento de contribuições previdenciárias deve 
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atender às alíquotas diferenciadas conforme o tipo de segurado e, bem assim, sua capacida-

de contributiva.

Nesse sentido, um exemplo perfeito de equidade na forma de participação do custeio é o 

que veio com a Lei Complementar n. 126/2003, que permitiu que certas categorias de segura-

dos considerados de baixa renda possam pagar suas contribuições previdenciárias com base 

em alíquotas reduzidas.

Vemos nisso um consectário lógico do princípio puro da solidariedade, eis que no sistema 

previdenciário de repartição o fundo é composto por todos, não havendo cotas individualiza-

das como no sistema de capitalização.

4.2.6. O Princípio da Diversidade da Base de Financiamento

Aqui vemos mais um consectário lógico do princípio da solidariedade.

A diversidade da base de financiamento, como anotamos acima, é prevista no art. 195, da 

CF/1988, exclamando a atuação conjunta do poder público, dos trabalhadores e das empre-

sas para que a seguridade social permaneça de pé em termos financeiros.

A diversidade da base de financiamento da seguridade social brasileira é mantida da se-

guinte forma:

• Recursos orçamentários da União, Estados, DF e Municípios;

• Contribuições previdenciárias pagas pelo empregador;

• Contribuições previdenciárias pagas pelo trabalhador;

• Contribuições sociais pagas pela empresa ou entidade a ela equiparada;

• Contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos;

• Contribuições sociais pagas por importador de bens e serviços do exterior ou de quem 

a lei a ele equiparar.

Todos os tributos acima são de destinação vinculada, ou seja, vão todos para a conta da 

seguridade social, obrigatoriamente.

Essa base de financiamento pode ser aumentada por meio de lei complementar e desde 

que não haja a criação de contribuição com a mesma base de cálculo e fatos geradores pre-

sentes nos tributos já existentes (art. 195, §4º, c/c art. 54, inciso I, CF/1988).
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4.2.7. O Princípio do Caráter Democrático e Descentralizado da Gestão Ad-

ministrativa da Seguridade Social

Esse princípio se refere à gestão da seguridade social no Brasil, conforme art. 194, para-

grafo único, VII, da CF/1988.

Assim, a gestão é QUADRIPARTITE, com a presença de representantes dos trabalhadores, 

dos empregadores, dos aposentados e do Poder Público nos órgãos colegiados.

Podemos citar os seguintes órgãos nos quais se observa essa gestão quadripartite:

• Conselho Nacional de Assistência Social;

• Conselho Nacional de Saúde;

• Conselho Nacional de Previdência Social.

Já o caráter descentralizado faz alusão à personificação própria das entidades que com-

põem a seguridade social, sem que se confunda sua existência com a existência do Estado.

4.2.8. O Princípio da Prévia Fonte de Custeio

A prévia fonte de custeio é princípio que evita a criação, extensão ou majoração de qual-

quer benefício, previdenciário, assistencial ou de saúde que não encontre uma prévia fonte de 

custeio, tanto no tópico do financiamento quanto orçamentário.

Assim, deve haver contribuição social bastante para que haja uma daquelas hipóteses de 

expansão da seguridade social, assim como deve haver prévia indicação de dotação orça-

mentária para tanto.
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RESUMO

• Proteção Social e Seguridade Social: os marcos históricos da evolução global: antes 

de entendermos o que é seguridade social, bem como seus ramos (assistência, saúde 

e previdência) é necessário entendermos o que é proteção social e o seu nascedouro.

• Riscos e proteção social são conceitos que se entrelaçam. Somente há proteção social 

porque há riscos ordinários e extraordinários da vida de uma pessoa e de sua família. 

Desses riscos surgem contingencias socioeconômicas que embasam diversos tipos de 

vulnerabilidades sociais. Essas vulnerabilidades sociais foram sendo tuteladas, prote-

gidas e, ao final, cobertas por um sistema de seguro social.

• Proteção social é conceito que engloba tanto as políticas de Estado, quanto as ações 

da sociedade civil, seja por meio do mero voluntarismo de pessoas ou de grupos de 

ajuda mútua, seja por meio da sociedade civil organizada, por meio de associações de 

caridade, instituições religiosas, etc.

• Proteção social é um conceito largo, portanto, que se divide em proteção social estatal 

e proteção social civil e familiar (proteção social de proximidade).

• Seguridade social é uma parte, portanto, do amplo conceito de proteção social.

• A proteção social se originou do assistencialismo puro e, após séculos, chegou ao nível 

do seguro social, passando por movimentos religiosos, criação de montepios, corpora-

ções de ofício, guildas e associações oriundas da revolução industrial.

• O assistencialismo estatal tem como marco inicial, de modo bem demarcado, a Lei dos 

Pobres inglesa, de 1601 (The Poor Law).

• O primeiro seguro social veio, também, na Inglaterra, em 1762.

• Em 1793, houve a consagração da necessidade de adoção pelos Estados de um modelo 

de seguro social, como expressão de um direito fundamental da pessoa. Isso restou se-

dimentado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (“Os auxílios públicos 

são uma dívida sagrada. A sociedade deve a subsistência aos cidadãos infelizes, quer 

seja procurando-lhes trabalho, quer seja assegurando os meios de existência àqueles 

que são impossibilitados de trabalhar”).

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


98 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

• Como pano de fundo histórico da consagração de um modelo estatal social, no século 

XIX, podemos citar os seguintes movimentos: Cartistas (década de 30 do séc. XIX), as 

revoluções de 1848 a 1871 na França (Primavera dos Povos) e as revoluções de 1848 

nos Estados Alemães (Revolução de Março) e, por fim, o Manifesto Comunista de Marx, 

publicado em 1848.

• O crescimento da preocupação estatal com a implementação de políticas sociais ga-

nhou força com a publicação da RERUM NOVARUM, encíclica papal assinada pelo Papa 

Leão XIII, em 1891.

• Já no séc. XX houve, em sua primeira metade, a consagração do Welfare State (Estado 

do Bem-estar Social), tendo-se como precedentes históricos dessa consagração: a 1ª 

GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918), a REVOLUÇÃO RUSSA (1917) e o NEW DEAL NORTE-

-AMERICANO (após o crack da Bolsa de NY, em 1929).

• Hoje, após, ao que podemos concluir com as reformas de enxugamento da máquina 

estatal, tem havido um crescente redimensionamento da função social estatal, com a 

revitalização de pilares do liberalismo mais puro.

• os sistemas de proteção social nos Estados têm passado, em geral, por uma redefini-

ção, a fim de se equalizar a possibilidade econômica estatal juntamente com a preser-

vação da justiça social e a manutenção da dignidade da pessoa humana.

• Como síntese das 4 fases históricas da evolução da proteção social, temos: a) fase 

experimental, quando prevalecia o voluntarismo e o mutualismo assistencial; b) fase 

da consolidação, quando o assistencialismo avançava por meio das organizações re-

ligiosas, das guildas e corporações de ofício e, modestamente, por meio do Estado, tal 

como se viu na Lei dos Pobres, de 1601; c) fase da expansão, pela avanço da proteção 

social além do mero assistencialismo puro, alcançando a institucionalização estatal de 

seguros sociais, com a normatização do direito à seguridade social como um direito 

sagrado e fundamental e, mais posteriormente, com as conversões dos Estados Libe-

rais em Estados de bem-estar social; d) fase da redefinição, pela percepção do inchaço 

dos Estados provocado pela desenfreada e mal calculada intervenção assistencialista 

e paternalista de políticas públicas sociais, exigindo a equalização dos programas so-

ciais em consonância com as capacidades econômicas de cada nação.
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• Proteção Social e Seguridade Social: os marcos históricos da evolução brasileira: no 

BRASIL a evolução da proteção social também começou com o assistencialismo puro, 

tendo isso sido representado historicamente pela: a) criação da Santa Casa da Miseri-

córdia, ainda no período colonial, instalando-se em Olinda/PE, em 1539, b) criação da 

Santa Casa da Misericórdia de Santos/SP, em 1543, c) criação das Irmandades Leigas 

(e, igualmente, as Ordens Terceiras), ainda no Brasil Colonial, d) criação do Plano de 

Beneficência de Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha, em 1795.

• quando surgiu, então, um quadro normativo para a instituição da Previdência Social no 

Brasil? Em 1821, com base em um texto do Príncipe Regente Dom Pedro de Alcântara, o 

que se deu por meio da publicação do Decreto de 01º de outubro de 1821. Esse Decreto 

fixou uma regra especial de aposentadoria para os mestres e professores, que podiam 

então se aposentar com 30 anos de serviços prestados.

• Outros decretos foram publicados instituindo aposentadorias para certas classes, 

como: funcionários dos Mestres e Professores, Correios, empregados das Estradas de 

Ferro Central do Brasil, aposentadoria por invalidez aos servidores públicos em geral e 

aposentadoria por invalidez e pensão por morte aos operários do Arsenal da Marinha 

do Brasil.

• Em todos esses sistemas o que se tinha era puro assistencialismo, pois o Estado era 

sempre o único patrocinador dessas aposentadorias e pensões.

• Marco para a previdência social no Brasil: em 1923, com a Lei ELOY CHAVES, que criou 

as Caixas de Aposentadorias e Pensões nas Estradas dos trabalhadores das estradas 

de ferro.

• Após a Lei ELOY CHAVES diversas outras Caixas de Aposentadorias e Pensões foram 

criadas (as CAP).

• Em 1930, contudo, houve alteração da legislação e foi suspensa a concessão de quais-

quer benefícios pelas CAP, por 6 meses. Após isso, os regimes próprios dos servidores 

públicos começaram a ser reorganizados e, gradativamente, cada categoria começou 

a contar com institutos de previdência próprios, sendo que todos eles eram autarquias 

vinculadas ao governo federal.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


100 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

• Entrou-se, com isso, na era dos IAP – Institutos de Aposentadorias e Pensões, especí-

ficos de cada carreira ou categoria de trabalhadores.

• Após décadas, esses IPA foram fundidos no Instituo Nacional da Previdência Social. 

O INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, foi uma autarquia federal criada em 

1966 (Decreto-lei n. 72/1966), resultante da unificação de todos os Institutos de Apo-

sentadoria e Pensão que existiam na época.

• Houve, ainda, a criação do DATAPREV (em 1974), INAMPS (em 1977), IAPAS (em 1977).

• Em 1990, o INSS surgiu da fusão do INPS e do IAPAS.

• Em 1993, o INAMPS foi extinto e suas funções incorporadas no SUS – Sistema Único 

de Saúde.

• Nessa fase de mudança pós Constituição de 1988, podemos citar a edição das leis n. 

8.212/1991, 8.213/1991 e 8.742/1993.

• Algumas reformas foram iniciadas já nesses anos iniciais, após a Constituição de 1988, 

mas as maiores reformas vieram com as Emendas Constitucionais n. 20/1998, 41/2003, 

47/2005, 70/2012 e 88/2015.

• Sistemas de Seguridade Social (modelos de previdência): na essência e na origem são 

considerados o modelo de BISMARCK e o modelo de BEVERIDGE. A diferença essencial 

entre um e outro modelo, é que no modelo de BISMARCK há a compulsoriedade de con-

tribuição pelos assalariados, de maneira que o Estado participa apenas de uma parcela 

desse custeio. Já no modelo de BEVERIDGE há repartição e redistribuição de riqueza, 

de maneira que o custeio da proteção social é passado de modo mínimo para os cida-

dãos, sendo que o Estado deve gerir de modo universal e igualitário a proteção das con-

tingências sociais relativamente a todos na sociedade. Em suma, podemos sintetizar a 

comparação desses dois modelos básicos de previdência e proteção social da seguinte 

forma: a) o sistema de BISMARCK se baseia na ideia de capitalização; b) o sistema de 

BEVERIDG se baseia na solidariedade, distributividade e na repartição; c) ambos de-

pendem da intervenção do Estado no domínio econômico, variando, contudo, quanto 

à extensão de participação estatal (no sistema de BISMARCK a participação estatal é 

menor, enquanto que no sistema de BEVERIDGE, a participação estatal é fundamental 

para a existência e manutenção de todas as engrenagens de proteção social). d) o 
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sistema de BEVERIDGE se aproxima mais de um modelo assistencialista, derivado do 

chamado PLANO BEVERIDGE criado pós 2ª Guerra Mundial; e) o sistema de BISMARCK 

se aproxima mais de um modelo previdenciário, de verdadeiro seguro social.

• Sistemas decorrentes dos modelos acima: pelo prisma político-ideológico, temos (a) 

um modelo baseado em um regime de governo SOCIAL-DEMOCRATA; (b) um modelo 

baseado em um regime de governo CONSERVADOR-CORPORATIVO; (c) modelo base-

ado em um regime de governo LIBERAL. Pelo prisma financeiro de observação, temos 

(a) sistemas contributivos, que podem ser de capitalização ou de repartição, e (b) não 

contributivos.

• Como é nosso modelo de previdência? Nosso modelo se divide em: a) PREVIDÊNCIA 

SOCIAL BÁSICA, baseada em um modelo de repartição de BEVERIDGE composta pelo 

RGPS e pelos múltiplos RPPS administrados pelos entes federativos (nos RPPS, repare 

que estamos passando para um sistema “bismarquiano” com o tempo, o que já se per-

cebe com as entidades fechadas de previdência complementar, as quais são lastreadas 

em sistemas de capitalização); b) PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR, lastreada 

em um sistema de capitalização; c) ASSISTÊNCIA SOCIAL, traduzida pelo pagamento 

de benefícios tais como bolsa família e, ainda, os benefícios assistenciais ao idoso e ao 

deficiente; d) SAÚDE GRATUITA, que se destina a todo e qualquer cidadão por meio do 

SUS – Sistema Único de Saúde.

• Conceito e Princípios Gerais da Seguridade Social: A previsão da norma constitucional 

vigente se encontra prevista no art. 194, caput, da CF/1988, e afirma que a “seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. Dessa feita, temos que ter em mente que a seguridade social é o uni-

verso normativo de proteção social desempenhado pelo Estado e pela sociedade, cujas 

espécies são representadas pelos setores da saúde, previdência e assistência social.

• Princípios e Objetivos da Seguridade Social: estão dispostos no art. 194, parágrafo úni-

co, da CF/1988. Por apresentarem significativo valor axiológico, os incisos do art. 194, 

parágrafo único, CF/1988, devem ser reconhecidos pelo intérprete da norma constitu-

cional como verdadeiros princípios da seguridade social estatal.
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• O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento: possui uma acepção ob-

jetiva e uma acepção subjetiva. Isso quer dizer que o sistema de seguridade social na-

cional deve ser o mais amplo possível, a fim de que abarque, quanto ao objeto, todas as 

hipóteses de contingências sociais possíveis, bem como, no aspecto subjetivo, alcance 

a proteção do máximo de pessoas possível.

• O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios entre urbanos e rurais: justi-

fica-se unicamente para se reafirmar, no campo da seguridade social, o sobreprincípio 

da isonomia, insculpido no art. 5º, inciso II, da CF/1988. O brocardo jurídico conhecido 

referente à isonomia, no sentido de que “aos iguais, dê-se tratamento igual; aos desi-

guais, dê-se tratamento desigual na medida de suas desigualdades” é premissa axio-

lógica que sustenta o princípio da uniformidade e equivalência na seguridade social. De 

todo modo, o princípio da uniformidade e equivalência entre os benefícios dos segura-

dos rurais e urbanos deve ser lido com ponderação, pois há prestações executadas no 

campo urbano da seguridade social brasileira que não se expandem para o campo, tal 

como o seguro desemprego.

• O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços: visa 

à expansão da proteção da seguridade social ao máximo de sua capacidade, sempre, 

claro, com a conjugação dos esforços estatais e da sociedade como um todo. Todavia, 

filtrada essa meta principiológica sob o aspecto do direito econômico, também sabemos 

que a implementação dessa expansividade de cobertura é gradativa, na medida das pos-

sibilidades orçamentarias de cada Estado. Entra, assim, o princípio da seletividade na 

seara da seguridade social, cuja invocação deve ser sempre considerada ao tempo da 

formação da lei que se destina à saúde, previdência e assistência social. Quero dizer, com 

isso, que o legislador ordinário deve exercer um juízo de ponderação e de seletividade das 

prioridades (as escolhas trágicas) de atendimento na seara da seguridade social.

• O princípio da irredutibilidade dos benefícios: a irredutibilidade nominal de benefícios 

outros da seguridade social, concedidos no âmbito da assistência social, está prevista 

no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da CF/1988. Já a irredutibilidade do valor real 

dos benefícios previdenciários é princípio que se encontra previsto de modo específico 

no art. 201, §4º, da CF/1988. Ocorre que essa previsão específica condiciona a manu-
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tenção daquele “valor real” à edição de lei ordinária. Dessa forma, o princípio consti-

tucional da irredutibilidade do valor real dos benefícios previdenciários, por si só, não 

garante a manutenção esperada do poder real de compra, já que é a lei que o completa, 

conforme o arbítrio político do Congresso Nacional e, bem assim, por óbvio, das even-

tuais contingências econômicas de nosso país.

• O princípio da equidade na forma de participação no custeio: para cada parte envolvida 

no financiamento da seguridade social, há uma forma de participação que se amolda 

às suas circunstâncias, de modo que o trabalhador e o empregador contribuem sobre 

o seu salário de contribuição pago ou creditado a qualquer título, enquanto que as em-

presas contribuirão com base na receita/faturamento e lucro. É de se perceber, assim, 

que a equidade na forma de participação do custeio deve ser vista sob o aspecto da 

eleição daqueles que funcionarão como bases financiadoras do sistema, bem como 

sob a ótica de que cada um desses que compõe essa base deverá ter a incidência das 

contribuições conforme suas capacidades contributivas.

• O princípio da diversidade da base de financiamento: consectário lógico do princípio da 

solidariedade. A diversidade da base de financiamento, como anotamos acima, é prevista 

no art. 195, da CF/1988, exclamando a atuação conjunta do poder público, dos trabalha-

dores e das empresas para que a seguridade social permaneça de pé em termos finan-

ceiros. Essa base de financiamento pode ser aumentada por meio de lei complementar 

e desde que não haja a criação de contribuição com a mesma base de cálculo e fatos 

geradores presentes nos tributos já existentes (art. 195, §4º, c/c art. 54, inciso I, CF/1988).

• O princípio do caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa da se-

guridade social: Esse princípio se refere à gestão da seguridade social no Brasil, con-

forme art. 194, paragrafo único, VII, da CF/1988.

• Assim, a gestão é QUADRIPARTITE, com a presença de representantes dos trabalha-

dores, dos empregadores, dos aposentados e do Poder Público nos órgãos colegiados.

• O princípio da prévia fonte de custeio: também chamado de princípio da contraparti-

da, a prévia fonte de custeio é princípio que evita a criação, extensão ou majoração de 

qualquer beneficio, previdenciário, assistencial ou de saúde que não encontre uma pré-

via fonte de custeio, tanto no tópico do financiamento quanto orçamentário.
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QUESTÕES DE CONCURSO

Questão 1 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLI-

CAS/2018) No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores que tenham ingressa-

do no serviço público a partir da data de promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, 

terá de ser observada a:

a) limitação mínima do salário de contribuição no mesmo valor fixado para o RGPS.

b) atualização dos proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifi-

car a remuneração dos servidores em atividade.

c) totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

d) média aritmética simples das maiores contribuições, correspondentes a todo o período 

contributivo.

e) atualização das remunerações consideradas no cálculo inicial dos proventos, mês a mês, 

no mesmo índice fixado para o RGPS.

Questão 2 (CESPE/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PE/PROCURADOR DO ESTA-

DO/2018) Conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema de repar-

tição da seguridade social e garante a prestação de benefícios e serviços independentemente 

do aporte individual das contribuições sociais é o princípio da:

a) uniformidade da base de financiamento.

b) seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços.

c) solidariedade.

d) equidade na forma de participação no custeio.

e) diversidade da base de financiamento.

Questão 3 (FCC/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-AP/PROCURADOR DO ESTADO/2018) 

Quanto ao conceito, princípios e organização da seguridade social, conforme previsão na Consti-

tuição Federal:

a) a diversidade da base de financiamento e a irredutibilidade do valor dos benefícios são 

objetivos a serem alcançados pelo poder público na organização da seguridade social.
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b) a gestão administrativa deve ser tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empre-

gadores e do Governo nos órgãos colegiados.

c) a seguridade social está assentada no binômio que engloba o conjunto de ações de inicia-

tiva do poder público e da sociedade, destinado a assegurar direitos restritos à previdência e 

à assistência social.

d) a universalidade do atendimento não se constitui em objetivo da seguridade social, na me-

dida em que o seguro social fornece proteção apenas para certas categorias de pessoas não 

amparando toda a sociedade.

e) a uniformidade dos benefícios significa que o valor da renda mensal dos benefícios deve 

ser igual, e não equivalente, entre populações urbanas e rurais.

Questão 4 (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DF/CONSULTOR LEGISLATIVO/ÁREA SAÚ-

DE/2018) A mudança no tratamento da questão social pela Constituição Federal de 1988 

consagrou, em relação à Seguridade Social, o princípio basilar de:

a) extensão da cobertura aos segmentos até então desprotegidos na sociedade.

b) cobertura do contribuinte direto.

c) sustentação orçamentária com enfoque na folha de pagamento do contribuinte

d) assegurar assistência médica aos trabalhadores do mercado formal.

e) exclusão de cobertura contra riscos sociais.

Questão 5 (IADES/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS-GO/PROCURADOR DE 2ª CLAS-

SE/2019) Segundo o caput do art. 194 da Constituição Federal, “a seguridade social com-

preende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. No 

que concerne aos atributos das três grandes funções de governo que compõem a seguridade 

social, assinale a alternativa correta.

a) As ações do poder público, no âmbito da saúde, são fundamentalmente destinadas à pres-

tação de serviços, enquanto as do campo da previdência social referem-se à prestação de 

benefícios previdenciários.

b) Os cidadãos carentes são segurados pelo sistema da seguridade social, e a previdência 

social remete-se somente aos segurados que não detêm plano de previdência privada.
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c) A área da saúde, inserida na seguridade social, acolhe os segurados que se encontram na 

qualidade que lhes é própria de segurados, ao passo que a assistência social se destina aos que 

perderam essa qualidade e, portanto, estão desamparados.

d) O benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, desti-

na-se a ações direcionadas à assistência social e à saúde, afinal, destina-se também a pes-

soas com deficiência.

e) O papel “saúde”, inserido no artigo mencionado, não se dirige aos segurados da previdência 

social, por já serem estes beneficiários.

Questão 6 (IADES/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS-GO/PROCURADOR DE 2ª CLAS-

SE/2019) Um senhor aposentado há alguns anos sempre vai ao supermercado fazer com-

pras no dia em que recebe o respectivo benefício previdenciário. Ao longo dos últimos anos, 

verificou que tem comprado cada vez menos. Diante dessa situação, resolveu procurar uma 

advogada especialista no assunto para esclarecer se o ocorrido é possível e legal. Ao questio-

nar a advogada, esta informou que os benefícios previdenciários, por serem prestação pecu-

niária, não podem sofrer mudanças em aparência monetária e nem em aspecto real, devendo 

a legislação estabelecer apropriado método de verificação do poder aquisitivo, de forma a 

restabelecer as perdas, mediante reajuste periódico do valor da prestação previdenciária. Tal 

princípio é chamado de:

a) universalidade da cobertura e do atendimento.

b) garantia do benefício mínimo.

c) irredutibilidade do valor dos benefícios.

d) correção monetária dos salários de contribuição.

e) preservação do valor real dos benefícios.

Questão 7 (FUNDATEC/INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA-RS/ASSESSOR JURÍDICO/2019) A Constituição Federal impõe, como regra geral, 

para a aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social, a condição de:
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a) 30 anos de contribuições, para homens e mulheres.

b) 35 anos de contribuições, para homens e mulheres.

c) 40 anos de contribuição para homens e 35 anos de contribuição para mulheres.

d) 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres.

e) 30 anos de contribuição para homens e 25 anos de contribuição para mulheres.

Questão 8 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DF/ANALISTA DE AD-

MINISTRAÇÃO PÚBLICA/2014) Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios 

constitucionais e à organização da seguridade social no Brasil, julgue os próximos itens.

A seguridade social é organizada sob a forma de regime geral único, gerido pelo INSS, de 

caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Questão 9 (CESPE/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-BR/ANALISTA 

EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DIREITO/2013) O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), 

órgão superior de deliberação colegiada, é composto por representantes do governo e da 

sociedade civil (aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores), 

sendo correto afirmar que a composição do CNPS representa uma forma de concretização do 

caráter democrático e descentralizado da administração da previdência social.

Questão 10 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE-RN/ASSESSOR 

TÉCNICO JURÍDICO/2009) A previdência pública é gerida pelo Estado, dividindo-se em regi-

me geral da previdência social e regimes próprios de previdência social.

Questão 11 (FCC/INSS/PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO/2012) Nos termos da legislação 

específica sobre o tema NÃO são considerados princípios e objetivos da Previdência Social:

a) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

b) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios.

c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos 

monetariamente.

d) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados 

em sistema único.

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
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Questão 12 (CESPE/TRT - 21ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATI-

VA/2010) Julgue o item seguinte, que versa sobre a seguridade social e o regime geral da 

previdência social (RGPS).

A previdência social, por seu caráter necessariamente contributivo, não está inserida no sis-

tema constitucional da seguridade social.

Questão 13 (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/PROCURADOR/2014) A Previdência Social re-

ge-se pelos seguintes princípios e objetivos:

I – Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e ru-

rais.

II – Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a partici-

pação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, 

empregadores e aposentados.

III – Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigi-

dos monetariamente.

IV – Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder real.

Está correto o que consta APENAS em:

a) III.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) II e IV.

e) I e IV.

Questão 14 (CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2013) Com relação à se-

guridade social e seus princípios, assinale a opção correta.

a) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos ao trabalho, à saúde, à 

previdência e à assistência social.
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b) A gestão tripartite do sistema previdenciário, com participação dos trabalhadores, dos em-

pregadores e dos aposentados e decorrente do caráter democrático e descentralizado da 

administração, garante a segurança e a moralidade na administração desse sistema.

c) O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário consiste na observação dos 

critérios que preservem a sua solvência financeira, de modo a fornecer segurança e tranqui-

lidade aos segurados e garantir o fomento público em situações de instabilidade econômica.

d) Constituem objetivos da seguridade social a universalidade e a uniformidade da cobertura 

e do atendimento e a inequidade na forma de participação no custeio.

e) Segundo a jurisprudência majoritária do STF, o princípio da irredutibilidade do valor dos 

benefícios refere-se apenas ao valor nominal desses benefícios, não resultando na garantia 

da concessão de reajustes periódicos, característica relativa à preservação do valor real.

Questão 15 (CESPE/TC-DF/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SERVIÇOS/ 2014) Com 

relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da se-

guridade social no Brasil, julgue o próximo item.

A seguridade social rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade, segundo o qual ne-

nhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total.

Questão 16 (CESPE/TRF - 5ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2015) Considerando que, 

no âmbito do direito previdenciário, os princípios se confundem com os objetivos da seguri-

dade social, assinale a opção correta.

a) A distributividade na prestação dos serviços visa evitar, entre outros efeitos, a concentra-

ção de atendimento em certas regiões do país em detrimento de outras.

b) Historicamente, a irredutibilidade do valor dos benefícios tem sido adotada tanto em seu 

sentido real quanto nominal.

c) A universalidade de cobertura restringe-se ao aspecto objetivo da seguridade social, ao 

passo que a universalidade de atendimento, ao aspecto subjetivo.
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d) A equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais deve 

ser entendida com relatividade, admitindo-se, no âmbito principiológico, diferenciações de-

correntes da relevância de uns trabalhadores sobre outros.

e) O princípio da seletividade evidencia as diferenças que podem ser admitidas no tratamento 

entre beneficiários de um mesmo regime.

Questão 17 (CETRO/IF-PR/AUDITOR/2014) Sobre os princípios do Direito Previdenciário, 

assinale a alternativa correta.

a) A diferença de tratamento dado aos trabalhadores urbanos e rurais não fere o Princípio da 

Uniformidade, uma vez que ela existe em função da diferença existente entre as atividades 

exercidas.

b) A seletividade é um princípio voltado para o legislador e não diretamente aos beneficiários 

e beneficiados da proteção social.

c) A universalidade de cobertura está relacionada às pessoas que têm direito à proteção social.

d) Universalidade de atendimento está vinculada ao objeto passível de prevenção, proteção e 

recuperação.

e) Os objetivos da seguridade social não se confundem com os princípios da seguridade 

social.

Questão 18 (FCC/MANAUSPREV/PROCURADOR AUTÁRQUICO/2015) Considere as proposi-

turas sobre seguridade social:

I – O sistema da seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de ini-

ciativa exclusivamente pública destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à saúde social.

II – A assistência social terá caráter universalizante e será prestada a quem dela necessi-

tar, independente de contribuição à seguridade social.

III – O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios prevê que o valor nominal dos 

benefícios previdenciários pagos não pode ser reduzido, salvo em caso de ocorrer de-

flação que gere índice negativo de correção monetária.
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IV – A Constituição Federal garante a uniformidade e equivalência dos benefícios e servi-

ços às populações urbanas e rurais como objetivo da seguridade social.

V – A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pe-

los órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em 

vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegu-

rada a cada área a gestão de seus recursos.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) II, III e V.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) II, IV e V.

e) I e IV.

Questão 19 (FGV/TRT - 12ª REGIÃO (SC)/ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA 

AVALIADOR FEDERAL/2017) O benefício previdenciário de auxílio-reclusão é pago aos depen-

dentes do segurado de baixa renda que for preso. Trata-se de um princípio específico desse 

benefício previdenciário:

a) irredutibilidade do benefício;

b) equidade na forma de participação no custeio;

c) universalidade da cobertura;

d) seletividade e distributividade;

e) diversidade da base de financiamento.

Questão 20 (VUNESP/IPSM/PROCURADOR/2018) Sobre os princípios específicos da Previ-

dência Social, assinale a alternativa correta.

a) Segundo o princípio da filiação obrigatória, nem todo trabalhador que se enquadre na con-

dição de segurado é considerado pelo regime geral como tal, ainda que não esteja amparado 

por outro regime próprio.
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b) De acordo com o princípio do caráter contributivo, há a possibilidade jurídica de que o 

ordenamento jurídico brasileiro estabeleça benefício previdenciário sem que tenha havido a 

participação do segurado no custeio.

c) Como exceção ao princípio da indisponibilidade dos benefícios previdenciários, admite-se 

que o benefício seja sujeito a penhora ou sequestro, sendo apenas anulável a venda dos direitos 

do beneficiário ou a constituição de ônus sobre o benefício.

d) Como decorrência do caráter compulsório e universal do regime previdenciário estatal, não 

se admite a participação da iniciativa privada na atividade securitária, ainda que com a parti-

cularidade de ser facultativo para os segurados.

e) A Emenda Constitucional 20/98 erigiu o equilíbrio financeiro e atuarial à condição de prin-

cípio 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.

Questão 21 (COMPERVE/PREFEITURA DE PARNAMIRIM-RN/ADVOGADO/2019) A Previdên-

cia Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manuten-

ção. Assim, no cumprimento de seus objetivos, a Previdência Social rege-se pelo princípio:

a) do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário-de-contribuição.

b) do cálculo do benefício considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos pela inflação.

c) da universalidade de participação nos planos previdenciários.

d) da centralização administrativa.

Questão 22 (CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA/2019) Acerca da 

seguridade social, julgue o item seguinte.

O princípio da universalidade de cobertura da seguridade social assegura a concessão de to-

dos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessitarem, independentemente 

de contribuição.

Questão 23 (UPE/UPE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PERNAMBUCO-PE/ADVOGADO/2019) 

Constituem princípios e diretrizes da Seguridade Social:

a) caráter democrático e centralizado da gestão; capacidade contributiva.
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b) solidariedade; celeridade processual e equidade na forma de participação no custeio.

c) universalidade da cobertura e do atendimento: irredutibilidade do valor dos benefícios e 

primazia da realidade.

d) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; duplo grau de juris-

dição e diversidade da base de financiamento.

e) equidade na forma de participação no custeio: universalidade da cobertura e do atendi-

mento e irredutibilidade do valor dos benefícios.

Questão 24 (CESPE/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE 

PROCURADORIA/2019) O princípio da universalidade de cobertura da seguridade social as-

segura a concessão de todos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessi-

tarem, independentemente de contribuição.

Questão 25 (FADESP/FADESP PREFEITURA DE MARABÁ – PA/ANALISTA PREVIDENCIÁ-

RIO/2019) O artigo 194 da Carta Magna brasileira apresenta princípios constitucionais de 

seguridade social. O princípio segundo o qual as normas apontam os requisitos legais para a 

concessão dos benefícios e serviços e consideram as possibilidades econômico-financeiras 

do sistema é o da:

a) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

b) universalidade da cobertura e do atendimento.

c) equidade na forma de participação do custeio.

d) seletividade e distributividade.

Questão 26 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA – PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLI-

CAS/2018) De acordo com a CF, o RGPS é:

a) organizado para garantir a proteção à maternidade, compreendida esta apenas como a 

exercida pela mãe gestante.

b) garantidor do reajustamento dos benefícios previdenciários apenas para preservar-lhes o 

valor nominal.
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c) de filiação obrigatória, mas sem caráter contributivo.

d) organizado para atender, entre outros, à cobertura de eventos como doenças, invalidez e 

morte, mas não o desemprego involuntário.

e) garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefícios substi-

tutivos do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho.

Questão 27 (IBRAE/SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS – DF/TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SO-

CIAL/2019) Assinale a alternativa INCorreta. Compete ao poder público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

a) universalidade na prestação dos benefícios e serviços.

b) diversidade da base de financiamento.

c) universalidade da cobertura e do atendimento.

d) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

e) irredutibilidade do valor dos benefícios.

Questão 28 (FCC/TRF - 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - EXECUÇÃO 

DE MANDADOS/2007) A contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos 

é um exemplo específico do princípio constitucional da:

a) diversidade da base de financiamento.

b) caráter democrático e descentralizado da administração.

c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

d) universalidade da cobertura.

e) equidade na forma de participação no custeio.

Questão 29 (FCC/PGE-RN/PROCURADOR DO ESTADO DE TERCEIRA CLASSE/ 2014) Con-

sidere as afirmativas abaixo sobre o sistema de seguridade social previsto na Constituição 

Federal de 1988.

I – Seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder 

público e da sociedade, destinado a garantir um elenco essencial de direitos sociais, 
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que compreende as áreas da saúde, assistência social, previdência social e educação 

básica.

II – Tendo em vista o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento, princí-

pio vetor do sistema de seguridade social brasileiro, contexto no qual está inserida a 

previdência social, todo aquele que seja alcançada por um risco social terá direito a 

benefícios previdenciários, levando-se em conta apenas a efetiva existência de neces-

sidade social.

III – Seguridade social se compõe das áreas de saúde, assistência social e previdência so-

cial. A saúde e a assistência se direcionam ao cidadão hipossuficiente, enquanto que 

a previdência apenas a trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário.

IV – O princípio da uniformidade e equivalência entre as prestações devidas às populações 

urbana e rural decorre do princípio da isonomia e, por isso mesmo, não impede a exis-

tência de regras diferenciadas de acesso a benefícios previdenciários pela população 

rural.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) IV.

b) I e III.

c) I.

d) III.

e) II e III.

Questão 30 (TRT - 23ª REGIÃO/TRT - 23ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2011) O ____________ 

é corolário do princípio da isonomia e da capacidade contributiva dos contribuintes:

a) princípio da diversidade da base de financiamento.

b) princípio da solidariedade social.

c) princípio da equidade na forma de participação no custeio.

d) princípio da diversidade da base de financiamento.

e) princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 

e rurais.
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GABARITO

1. e

2. c

3. a

4. a

5. a

6. e

7. d

8. E

9. C

10. C

11. d

12. E

13. c

14. e

15. E

16. a

17. b

18. d

19. d

20. e

21. c

22. E

23. e

24. E

25. d

26. e

27. a

28. a

29. a

30. c
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GABARITO COMENTADO

Questão 1 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA-PB /AUDITOR DE CONTAS PÚBLI-

CAS/2018) No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores que tenham ingressa-

do no serviço público a partir da data de promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, 

terá de ser observada a:

a) limitação mínima do salário de contribuição no mesmo valor fixado para o RGPS.

b) atualização dos proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modifi-

car a remuneração dos servidores em atividade.

c) totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

d) média aritmética simples das maiores contribuições, correspondentes a todo o período 

contributivo.

e) atualização das remunerações consideradas no cálculo inicial dos proventos, mês a mês, 

no mesmo índice fixado para o RGPS.

Letra e.

�a) Errada, pois não há limitação mínima para a incidência de contribuições previdenciárias 

nos salários de contribuição dos servidores públicos. Ao contrário, o que pode haver – veja, 

pode haver – é limitação máxima para a incidência dessas contribuições. Isso porque se o 

ente administrativo implementar um regime de previdência complementar, conforme previsto 

no art. 40, §14, da CF/1988, poderá haver a limitação das contribuições ao PSS – Plano de 

Seguridade Social até o teto do salário de contribuição previsto para o RGPS.

Transcrevo para você o art. 40, §14, da CF/1988:

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de pre-
vidência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão 
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este 
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/98)

Veja, inclusive, que a alternativa mostra outra incorreção. É que essa limitação foi permitida a 

partir da EC n. 20/1998 e não pela EC n. 41/2003.
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�b) Errada, pois o que aconteceu com a EC n. 41/2003 foi justamente o contrário, com o fim da 

paridade entre os servidores da ativa e da inatividade. Logo, para os servidores que ingressa-

ram após a EC n. 41/2003, não haverá a paridade (assim como a integralidade, que também 

foi extinta por meio dessa Emenda Constitucional).

�c) Errada, pois quando a alternativa diz que a aposentadoria corresponderá à totalidade da re-

muneração do servidor público na ativa, está querendo dizer que haverá a integralidade como 

direito do servidor. E, como visto acima, foi justamente isso que também foi extinto com a EC 

n. 41/2003, não havendo mais o que falar sobre integralidade e paridade para os servidores 

que ingressaram a partir de 31/12/2003, data da publicação daquela Emenda Constitucional.

�d) Errada, pois a média aritmética será obtida, não com base em todo o período contributivo, 

mas a partir da competência julho/1994, conforme determina o art. 1º, da Lei n. 10.887/2004, 

que assim diz:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda 
Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das 
maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 

àquela competência.

Veja que a EC n. 41/2003, ao dar nova redação ao §3º, do art. 40, da CF/1988, deixou claro que 

seriam consideradas as remunerações do servidor para o cálculo de sua aposentadoria, mas 

não disse nada sobre a extensão e os limites temporais do período contributivo que serviria 

de base para isso, relegando tal matéria à regulamentação da lei.

Transcrevo para você o dispositivo constitucional:

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão con-
sideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41, 19.12.2003)

e) Certa, pois, conforme o § 17, do art. 40, CF/1988, todos “os valores de remuneração consi-

derados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma 
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da lei”, redação essa que foi incluída pela Emenda Constitucional n. 41, 19.12.2003. Assim, a 

alternativa se encontra correta, sendo a fundamentação disso a literalidade da norma cons-

titucional.

Questão 2 (CESPE/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PE / PROCURADOR DO ESTA-

DO/2018) Conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema de re-

partição da seguridade social e garante a prestação de benefícios e serviços independente-

mente do aporte individual das contribuições sociais é o princípio da:

a) uniformidade da base de financiamento.

b) seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços.

c) solidariedade.

d) equidade na forma de participação no custeio.

e) diversidade da base de financiamento.

Letra c.

�a) Errada, pois simplesmente não existe esse princípio da seguridade social. O que existe é 

a “diversidade” e não a “uniformidade” da base de financiamento. A diversidade da base de 

financiamento é extraída do art. 195, da CF/1988, que assim diz:

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:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer tí-

tulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

�b) Errada, pois o princípio da seletividade possui outra destinação axiológica, nada tendo a 

ver com o sistema de repartição do RGPS, que se escora, de fato, no princípio da solidarie-

dade. A seletividade, como estudamos, possui relação com a atividade parlamentar quando 

da escolha das contingências sociais que serão objeto de cobertura pela seguridade social, 

assim como os sujeitos ativos desses direitos, de acordo com os graus de vulnerabilidade so-

cioeconômica que eles apresentem, a fim de se atingir o bem-estar social, tudo, obviamente, 

dentro do espectro normativo da Constituição Federal de 1988. Já distributividade na pres-

tação de benefícios e serviços, igualmente, não é o fundamento para o sistema de repartição 

do RGPS, tendo relação com o objetivo de distribuir a proteção social de modo a atingir toda a 

população, reduzindo-se, com isso as desigualdades sociais e econômicas de nossa popula-

ção. Na verdade, podemos considerar a distributividade como sendo um efeito do sistema de 

repartição, ou seja, como sendo uma consequência das bases de nosso RGPS, o qual, como 

vimos, é escorado na solidariedade. Portanto, a distributividade não é a causa do sistema de 

repartição, mas sim o efeito desse sistema. O que é causa do sistema de repartição é sobre-

princípio da solidariedade.

�c) Certa, pois, como vimos é a solidariedade que fundamenta fortemente o sistema de repar-

tição de nosso RGPS. Lembre-se de que somente no sistema de capitalização (sistema de 

BISMARCK) é que existe o aporte de cotas individuais dos segurados, com perfeita corres-

pondência entre o que se contribui e o que se recebe por meio dos benefícios então previstos. 

No sistema de repartição (sistema de BEVERIDGE) não há essa correlação, de modo que tanto 

os bônus, quanto os ônus atuariais e financeiros do regime serão suportados e auferidos por 

todos os segurados.

�d) Errada, pois a equidade na forma de participação do custeio, da mesma forma, não funda-

menta o sistema de repartição, sendo decorrência da isonomia como técnica de justiça social 

perfectibilizadora da solidariedade. Note: a solidariedade determinada e convoca todos os 
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segurados a suportarem o sistema, de modo repartido, enquanto que a equidade considera 

a capacidade contributiva de cada um desses segurados e permite que eles contribuam na 

medida de suas possibilidades financeiras.

e) Errada, pois, embora a diversidade da base de financiamento seja um consectário da 

solidariedade, é esse o princípio primário que “representa o sistema de repartição social”.

Questão 3 (FCC/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-AP/PROCURADOR DO ESTA-

DO/2018) Quanto ao conceito, princípios e organização da seguridade social, conforme pre-

visão na Constituição Federal:

a) a diversidade da base de financiamento e a irredutibilidade do valor dos benefícios são 

objetivos a serem alcançados pelo poder público na organização da seguridade social.

b) a gestão administrativa deve ser tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empre-

gadores e do Governo nos órgãos colegiados.

c) a seguridade social está assentada no binômio que engloba o conjunto de ações de inicia-

tiva do poder público e da sociedade, destinado a assegurar direitos restritos à previdência e 

à assistência social.

d) a universalidade do atendimento não se constitui em objetivo da seguridade social, na me-

dida em que o seguro social fornece proteção apenas para certas categorias de pessoas não 

amparando toda a sociedade.

e) a uniformidade dos benefícios significa que o valor da renda mensal dos benefícios deve 

ser igual, e não equivalente, entre populações urbanas e rurais.

Letra a.

�a) Certa, com base na literalidade dos incisos IV e VI, do parágrafo único, do art. 194, da 

CF/1988, que assim dizem:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
(...)
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
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(...)
VI – diversidade da base de financiamento;

�b) Errada, pois, conforme inciso VII, do parágrafo único, do art. 194, CF/1988, a gestão é qua-

dripartite, e não tripartite.

Vejamos o dispositivo, para sua fixação:

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

�c) Errada, pois a seguridade social não se traduz em direitos restritos à previdência e assis-

tência social, englobando também a saúde, conforme redação do art. 194, caput, da CF/1988:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.

�d) Errada, pois a universalidade de atendimento se constitui, sim, como objetivo da segurida-

de social, conforme previsão do art. 194, parágrafo único, inciso I, da CF/1988:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento;

e) Errada, pois a uniformidade significa que deve haver, na medida de suas peculiaridades, os 

mesmos benefícios previdenciários entre segurados urbanos e rurais, nada tendo isso a ver 

com a imposição de que a renda mensal daqueles benefícios seja igual.

Questão 4 (FCC/CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DF/CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA SAÚ-

DE/2018) A mudança no tratamento da questão social pela Constituição Federal de 1988 

consagrou, em relação à Seguridade Social, o princípio basilar de:

a) extensão da cobertura aos segmentos até então desprotegidos na sociedade.

b) cobertura do contribuinte direto.

c) sustentação orçamentária com enfoque na folha de pagamento do contribuinte

d) assegurar assistência médica aos trabalhadores do mercado formal.

e) exclusão de cobertura contra riscos sociais.
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Letra a.

�a) Correta, pois, de fato, a Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova fase no trato da se-

guridade social no Brasil, com a consolidação de um sistema amplo de proteção social estatal 

e, desse modo, ampliando a proteção contra as contingências sociais. Essa ampliação decor-

re, sobretudo, da previsão do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, bem 

como da uniformidade e equivalência dos benefícios entre os segurados rurais e urbanos. O art. 

194, caput, da CF/1988, também, é muito marcante para que apontemos o gabarito da letra “a” 

com facilidade, valendo sua transcrição para que você fixe bem a matéria:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento;

�b) Errada, pois a seguridade social abarca também a assistência social e a saúde, cuja pre-

visão e oferecimento a qualquer pessoa independe de contribuição. Apenas a previdência 

social é um sistema eminentemente contributivo.

�c) Errada, pois a Constituição Federal de 1988 previu a diversidade da base de financiamento 

como um de seus princípios, de maneira que não é correto afirmar que o enfoque do custeio 

é a folha de pagamentos do contribuinte. Primeiramente, cabe lembrar que contribuinte é um 

termo que pode abrigar também, na doutrina tributária, as pessoas jurídicas. E com relação às 

pessoas jurídicas, o art. 195, inciso I, “b” e “c”, da CF/1988, previu que o financiamento da se-

guridade social também decorrerá de contribuições incidentes sobre a receita/faturamento ou 

o lucro. Logo, é completamente inadequado dizer que o enfoque da sustentação orçamentária 

da seguridade social é a “folha de pagamento do contribuinte”.

�d) Errada, pois não há, absolutamente, qualquer princípio “assegurador de assistência médica 

aos trabalhadores do mercado formal”. Pelo contrário, o princípio que se veiculou no inciso I, 

do art. 194, CF/1988, diz que deve haver universalidade da cobertura e do atendimento, sendo 

certo que a proteção social oriunda do amplo sistema da seguridade social deve ter como 

objeto qualquer trabalhador, seja do mercado formal ou informal. Veja que estamos falando 
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do universo “seguridade social” e não da espécie “previdência social”, sendo que essa, sim, 

exige que haja o atendimento de certos requisitos que haja a inscrição no RGPS. De todo 

modo, cabe lembrar que mesmo um empregado que trabalhe na informalidade tem direito à 

previdência social se comprovar que houve vínculo de emprego, ainda que nada tenha sido 

anotado em sua CTPS. Naturalmente, deverá contar com o reconhecimento prévio na Justiça 

do Trabalho no sentido de que o vínculo existiu. Após, munido de prova testemunhal, junta-

mente com o início de prova documental (sentença trabalhista) poderá averbar seu tempo de 

serviço como sendo tempo efetivo de contribuição, ainda que seu ex-empregador nada tenha 

recolhido aos cofres do INSS. O Fisco deverá se incumbir de promover a competente execu-

ção das contribuições previdenciárias devidas em face do ex-empregador, mas o empregado 

não poderá ser prejudicado pela ausência de recolhimentos, pois a obrigação de recolher não 

era sua. Nesse sentido transcrevo o art. 34, inciso I, da Lei n. 8.213/9191:

Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do 
trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei Complementar n. 150, de 2015)
I – para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de con-
tribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa 
ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalida-
des cabíveis, observado o disposto no § 5º do art. 29-A; 

e) Errada, pois, como dito, a CF/1988 ampliou a cobertura contra os riscos sociais, e não o 

contrário.

Questão 5 (IADES/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS-GO/PROCURADOR DE 2ª CLAS-

SE/2019) Segundo o caput do art. 194 da Constituição Federal, “a seguridade social com-

preende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

No que concerne aos atributos das três grandes funções de governo que compõem a segu-

ridade social, assinale a alternativa correta.

a) As ações do poder público, no âmbito da saúde, são fundamentalmente destinadas à pres-

tação de serviços, enquanto as do campo da previdência social referem-se à prestação de 

benefícios previdenciários.

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


125 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

b) Os cidadãos carentes são segurados pelo sistema da seguridade social, e a previdência 

social remete-se somente aos segurados que não detêm plano de previdência privada.

c) A área da saúde, inserida na seguridade social, acolhe os segurados que se encontram na 

qualidade que lhes é própria de segurados, ao passo que a assistência social se destina aos que 

perderam essa qualidade e, portanto, estão desamparados.

d) O benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, desti-

na-se a ações direcionadas à assistência social e à saúde, afinal, destina-se também a pes-

soas com deficiência.

e) O papel “saúde”, inserido no artigo mencionado, não se dirige aos segurados da previdência 

social, por já serem estes beneficiários.

Letra a.

a) Certa, pois, de fato, no campo da saúde, o Estado se incumbiu constitucionalmente de prestar 

“ações e serviços de saúde”, devendo “sua execução ser feita diretamente ou através de tercei-

ros”, conforme art. 197, da CF/1988. Já no campo da previdência social, a alternativa se mostrou 

bastante óbvia, dispensando maiores digressões, eis que o quando o Estado atua no campo pre-

videnciário, continua ela prestando serviços - não na sua acepção civil, contratual, eis que que se 

tem é a prática de um ato administrativo de império – assumindo a obrigação de conceder um 

benefício previdenciário se atendidos os requisitos legais para tanto.

b) Errada, pois não importa para a previdência social uma pessoa contar, ou não, com um 

plano de previdência complementar privada. Aliás, como o próprio nome já diz, trata-se de 

previdência “complementar”. De outro lado, para reforça que isso nada influi, a seguridade 

social rege-se pela universalidade da cobertura e de atendimento. Por fim, cabe frisar que 

a previdência social é de filiação obrigatória, ou seja, trata-se de um regime compulsório de 

seguro social. Assim, basta que haja atividade remunerada para que uma pessoa seja consi-

derada filiada ao sistema (devendo, contudo, para certas categorias, como o contribuinte in-
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dividual, promover ainda, por seus próprios atos, a necessária inscrição no RGPS, por meio do 

primeiro pagamento da contribuição previdenciária). Quanto a esse último fato cabe lembrar 

que foi justamente o princípio da universalidade da cobertura e de atendimento que deu os 

influxos necessários para a previsão de uma categoria de segurado que não exerce ativida-

de remunerada, sendo isso uma exceção à regra (a qual, como dito, é a compulsoriedade da 

filiação para aqueles que executam atividade remunerada), qual seja o segurado facultativo 

(donas de casa ou “donos de casa”, por exemplo, podem se filiar ao sistema como seguradas 

facultativas).

c) Errada, pois a saúde não exige qualquer qualidade de segurado, tampouco contribuição 

para que seja oferecida. A assistência social, por sua vez, dirige-se, de fato, aos desampara-

dos, mas não é condição para essa situação (de necessidade) que a pessoa não seja segu-

rada. É possível que uma pessoa seja segurada da previdência social, mas que não satisfaça 

qualquer requisito para um determinado benefício, podendo, com isso, fazer jus a um benefí-

cio de amparo assistencial (ao idoso ou ao deficiente).

d) Errada, pois, o benefício de prestação continuada não se insere na área da saúde, mas tão 

somente no campo da assistência social, tal como previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS (Lei n. 8.742/1993).

e) Errada, pois a saúde é direito de todos, nada importante ser a pessoa segurada ou não da 

previdência social. Essa é a expressão normativa que se extrai do art. 196, da CF/1988, senão 

vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Questão 6 (IADES/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS-GO/PROCURADOR DE 2ª CLAS-

SE/2019) Um senhor aposentado há alguns anos sempre vai ao supermercado fazer com-

pras no dia em que recebe o respectivo benefício previdenciário. Ao longo dos últimos anos, 

verificou que tem comprado cada vez menos. Diante dessa situação, resolveu procurar uma 
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advogada especialista no assunto para esclarecer se o ocorrido é possível e legal. Ao questio-

nar a advogada, esta informou que os benefícios previdenciários, por serem prestação pecu-

niária, não podem sofrer mudanças em aparência monetária e nem em aspecto real, devendo 

a legislação estabelecer apropriado método de verificação do poder aquisitivo, de forma a 

restabelecer as perdas, mediante reajuste periódico do valor da prestação previdenciária. Tal 

princípio é chamado de:

a) universalidade da cobertura e do atendimento.

b) garantia do benefício mínimo.

c) irredutibilidade do valor dos benefícios.

d) correção monetária dos salários de contribuição.

e) preservação do valor real dos benefícios.

Letra e.

a) Errada, pois a universalidade de cobertura nada tem a ver com a imposição estatal de 

realizar, nos termos da lei, o reajuste dos benefícios previdenciários.

b) Errada, pois o fato dos benefícios, em regra, não serem pagos abaixo do salário mínimo, daí 

não resulta a possibilidade de se reduzir o valor nominal e real dos benefícios.

c) Errada, pois a irredutibilidade do valor dos benefícios não assegura o reajustamento para 

manter o valor real da prestação previdenciária, mas tão somente o valor nominal. Nada obs-

tante, cabe chamar à atenção de que o Supremo Tribunal Federal tem dado o entendimen-

to no sentido de que, também no campo previdenciário, o que se tem garantido na norma 

constitucional é tão somente o valor nominal, com base na regra geral da seguridade social 

prevista no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da CF/1988. Sobre isso, muito importante você 

se lembrar de que quando se fala em seguridade social, de modo genérico, a CF/1988 fala 

em preservação do valor nominal (art. 194, parágrafo único, inciso IV). De outro lado, quando 

normatiza na seara previdenciária, a CF/1988 diz que deve haver a preservação do valor real 

dos benefícios. No campo da previdência social, a previsão constitucional de preservação do 

“valor real” encontra-se prevista no art. 201, §4º, que assim diz:
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§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 
1998)

No campo amplo da seguridade social, ou seja, com a consideração não apenas da previdên-

cia social, mas também da assistência social e da saúde, a previsão da preservação do valor 

nominal dos benefícios e prestações encontra-se previsto justamente no princípio da “irredu-

tibilidade do valor dos benefícios”, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da CF/1988, 

que assim diz:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
(...)
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;

�d) Errada, pois a atualização monetária dos salários de contribuição é obrigação administrati-

va relacionada ao cálculo do salário de benefício, nada tendo a ver com a preservação do valor 

encontrado para a renda mensal inicial do benefício concedido.

e) Certa, pois o princípio da irredutibilidade não se atrela unicamente ao valor real, mas tam-

bém e, sobretudo, ao valor nominal da renda mensal inicial, ou seja, da prestação concedida 

pelo INSS ao deferir administrativamente um benefício previdenciário.

Questão 7 (FUNDATEC/INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA-RS/ASSESSOR JURÍDICO/2019) A Constituição Federal impõe, como regra geral, 

para a aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social, a condição de:

a) 30 anos de contribuições, para homens e mulheres.

b) 35 anos de contribuições, para homens e mulheres.

c) 40 anos de contribuição para homens e 35 anos de contribuição para mulheres.

d) 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres.

e) 30 anos de contribuição para homens e 25 anos de contribuição para mulheres.
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Letra d.

Alternativas “a”, “b”, “c” e “e”. Erradas, pois em todas elas há erro manifesto com o texto lite-

ral da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 201, §7º, inciso I, assim diz:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
(...)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedeci-
das as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 
dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

Lembrando, como se pode perceber da leitura do dispositivo transcrito, que essas regras etá-

rias foram introduzidas pela Emenda Constitucional n. 20/1998, a 1ª grande reforma previden-

ciária no pós Constituição de 1988. Embora o regime previdenciário geral tenha sido sempre 

contributivo, não havia a denominada “aposentadoria por tempo de contribuição” antes da EC 

n. 20/1998. Aliás, não havia nada no texto constitucional de 1988 sobre a aposentadoria do 

RGPS. O que se tinha previsto literalmente no texto original da CF/1988 era apenas a menção 

no inciso I, do art. 201, de que os “planos de previdência social, mediante contribuição, aten-

derão, nos termos da lei, a (...) cobertura dos eventos de (...) velhice”. Os requisitos, portanto, 

da aposentadoria – então denominada “aposentadoria por tempo de serviço” – estavam pre-

vistos unicamente nos artigos 52 e seguintes da Lei n. 8.213/1991. Claro está que o artigo 52 

foi derrogado tacitamente pela Emenda Constitucional n. 20/1998, já que, além de estipular 

que se trata de aposentadoria por “tempo de serviço” e não “tempo de contribuição”, elenca 

requisito etário diverso do previsto na CF/1988 após a EC n. 20/1998, exigindo apenas 30 

anos de “serviço” para homens e 25 anos de “serviço” para as mulheres. Lembro, ainda, de 

que isso se trata de simples constatação de revogação da lei, pelo critério da lex posterior 

derrogat legi priori (lei posterior derroga lei anterior), não sendo caso de inconstitucionalidade 

superveniente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já se expressou nos 

seguintes termos30:

“(...)
30 Extraído de: http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDecisao.asp?numDj=188&dataPublicacao=25/09/2012&inci-

dente=4190309&capitulo=6&codigoMateria=3&numeroMateria=140&texto=4135765, em 04/11/2019, às 11:35.
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A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal, sob a Constituição de 1967/69, não deixava 

dúvida de que a compatibilidade do direito anterior com norma constitucional superveniente 

haveria de ser aferida no âmbito do direito intertemporal. (...)

Dessa forma, resta clara a revogação da Lei municipal, no ponto em que tratava da con-

tribuição de inativos, operada pela publicação da EC n. 20/1998, que vedou tal cobrança”.

Questão 8 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-DF/ANALISTA DE AD-

MINISTRAÇÃO PÚBLICA/2014) Com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios 

constitucionais e à organização da seguridade social no Brasil, julgue os próximos itens.

A seguridade social é organizada sob a forma de regime geral único, gerido pelo INSS, de 

caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Errado.

ERRADO, pois o enunciado troca a expressão “previdência social” por “seguridade social”. 

Mas, ainda assim, a questão estaria em desconformidade com nosso ordenamento jurídico, 

uma vez que a previdência social não é organizada tão somente de um regime geral, havendo, 

ainda, como vimos em nossa aula, regimes próprios e um regime relativo à previdência com-

plementar, que pode ser privada (previdências privadas, que podem ser abertas ou fechadas) 

ou pública (previdência complementar das entidades da Administração, conforme previsto no 

art. 40, §§14 e 15, da CF/1988). Outro ponto de erro na questão é que a seguridade social não 

é gerida pelo INSS, tratando-se, de um sistema normativo que congrega a previdência social, 

a saúde e a assistência social. Apenas a previdência social, assim, é gerida pelo INSS, nada 

obstante os benefícios assistenciais mais proeminentes de nosso sistema de assistência 

social serem concedidos via requerimento junto ao INSS (benefícios assistenciais de amparo 

ao idoso e ao deficiente, tal como previstos nos art. 203, inciso V, da CF/1988, bem como na 

Lei n. 8.742/1993). Por fim, chamo a atenção para o fato de que o princípio do equilíbrio finan-

ceiro e atuarial é específico da previdência social, eis que, como seguro social público que é, 

precisa seguir rígidos procedimentos de controle atuarial (as ciências atuarias são aquelas 

que estudam os seguros e os seus riscos).
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Questão 9 (CESPE/COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-BR/ANALISTA 

EM GEOCIÊNCIAS - ÁREA DIREITO/2013) O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), 

órgão superior de deliberação colegiada, é composto por representantes do governo e da 

sociedade civil (aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores), 

sendo correto afirmar que a composição do CNPS representa uma forma de concretização do 

caráter democrático e descentralizado da administração da previdência social.

Certo.

CERTO, pois o enunciado está perfeitamente alinhado com os termos do art. 194, inciso VII, da 

CF/1988, que foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/98.

Vejamos:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos:
(...)
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

O Conselho Nacional da Previdência Social continua previsto no art. 3º, da Lei n. 8.213/1991, 

que assim diz:

Art. 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS, órgão superior de delibe-
ração colegiada, que terá como membros:
I – seis representantes do Governo Federal; (Redação dada pela Lei n. 8.619, de 1993)
II – nove representantes da sociedade civil, sendo: (Redação dada pela Lei n. 8.619, de 1993)
a) três representantes dos aposentados e pensionistas; (Redação dada pela Lei n. 8.619, de 1993)
b) três representantes dos trabalhadores em atividade; (Redação dada pela Lei n. 8.619, de 1993)
c) três representantes dos empregadores. (Redação dada pela Lei n. 8.619, de 1993)

Vê-se, pois, pela leitura do dispositivo legal, que o CNPS é realmente composto por represen-

tantes do Governo e da sociedade civil, sendo que dessa há:

3 representantes dos aposentados e pensionistas;

3 representantes dos trabalhadores em atividade;

3 representantes dos empregadores.
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Questão 10 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE-RN/ASSESSOR 

TÉCNICO JURÍDICO/2009) A previdência pública é gerida pelo Estado, dividindo-se em regi-

me geral da previdência social e regimes próprios de previdência social.

Certo.

CERTO, pois, de acordo com o Decreto n. 3.048/1999, temos em seu art. 6º o seguinte:

Art. 6º A previdência social compreende:
I – o Regime Geral de Previdência Social; e
II – os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares.

Nada obstante, chamo à atenção de que o enunciado da questão poderia se considerar desa-

tualizado com o ordenamento jurídico posterior, eis que, com a edição da Lei n. 12.618/2012, 

foi disciplinada previdência complementar, de natureza pública, do servidor público federal. 

É bem verdade que as fundações criadas pela Lei n. 12.618/2012 são pessoas jurídicas de 

direito privado. Todavia, elas possuem natureza pública. Sabe-se que uma fundação pública 

pode ser criada sob o regime de direito público (as chamadas “autarquias fundacionais) ou 

sob o regime de direito privado. Além disso, podemos perceber que antes mesmo do ano da 

questão (feita em 2009), já havia na Constituição Federal a previsão dos §§14 e 15, do art. 40, 

que possibilitam a criação de regime de previdência complementar, de natureza pública, para 

os servidores de cada ente da Administração Pública. Logo, quando o enunciado da questão 

fala em “previdência pública” estaria dando margem para a consideração, também, daqueles 

parágrafos do art. 40, CF/1988, o que reverteria o gabarito, ou seja, o enunciado estaria erra-

do. Com isso, o enunciado completamente correto da questão deveria conter o regime geral 

de previdência social, os regimes próprios de previdência das entidades da Administração 

Pública, bem como os regimes complementares de previdência dessas entidades, os quais, 

embora se constituam, em regra, como pessoas jurídicas de direito privado, possuem inegá-

vel natureza pública, conforme determina a Constituição Federal (determinação essa que veio 

com a EC n. 41/2003).
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Questão 11 (FCC/INSS/PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO/2012) Nos termos da legislação 

específica sobre o tema NÃO são considerados princípios e objetivos da Previdência Social:

a) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

b) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios.

c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente.

d) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados 

em sistema único.

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.

Letra d.

�a) Errada, pois o enunciado da questão pede a alternativa que NÃO é considerada princípio e 

objetivo da Previdência Social, sendo que o texto da alternativa “a” é cópia literal do dispos-

to no art. 194, parágrafo único, inciso II, da CF/1988, bem como do art. 2º, inciso II, da Lei n. 

8.213/91. Vale lembrar que, embora o caput do art. 194, da CF/1988, mencione a seguridade 

social, a maioria de seus incisos também reporta ao interprete da norma constitucional base 

principiológica da previdência social.

�b) Errada, pois o enunciado da questão pede a alternativa que NÃO é considerada princípio e 

objetivo da Previdência Social, sendo que o texto da alternativa “b” é cópia literal (à exceção 

da palavra “serviços”, que não constou da alternativa) do disposto no art. 194, parágrafo úni-

co, inciso III, da CF/1988, bem como do art. 2º, inciso III, da Lei n. 8.213/1991. Vale lembrar 

que, embora o caput do art. 194, da CF/1988, mencione a seguridade social, a maioria de seus 

incisos também reporta ao intérprete da norma constitucional base principiológica da previ-

dência social. Com relação à ausência da palavra “serviços”, embora ela não conste do art. 2º, 

III, da Lei n. 8.213/1991, também faz parte do espectro normativo do princípio da seletividade 

e distributividade no campo da previdência social, o que se pode confirmar pela leitura do 
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caput, do art. 18, da mesma lei, no qual se pode ler que o “Regime Geral de Previdência Social 

compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de 

acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços”. Assim, serviços e benefícios são 

espécies do gênero prestações previdenciárias.

�c) Errada, pois o enunciado da questão pede a alternativa que NÃO é considerada princípio e 

objetivo da Previdência Social, sendo que o texto da alternativa “c” é reprodução normativa 

do disposto no art. 201, §3º, da CF/1988, bem como do art. 2º, inciso IV, da Lei n. 8.213/1991.

�d) Correta, pois essa é a alternativa que não veicula absolutamente nenhum objetivo ou prin-

cípio da previdência social, mas sim da saúde, conforme prevê o art. 198, da CF/1988, senão 

vejamos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;
III – participação da comunidade.

e) Errada, pois o enunciado da questão pede a alternativa que NÃO é considerada princípio e 

objetivo da Previdência Social, sendo que o texto da alternativa “e” é cópia literal do disposto 

no art. 202, caput, da CF/1988, bem como do art. 2º, inciso VII, da Lei n. 8.213/1991.

Questão 12 (CESPE/TRT - 21ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATI-

VA/2010) Julgue o item seguinte, que versa sobre a seguridade social e o regime geral da 

previdência social (RGPS).

A previdência social, por seu caráter necessariamente contributivo, não está inserida no sis-

tema constitucional da seguridade social.

Errado.

Não é verdadeira a assertiva contida no enunciado da questão. O fato de haver contribuição 

previdenciária compulsória para a previdência social (em regra, pois há também os segura-

dos facultativos) não exclui tal ramo de proteção contra riscos do amplo sistema normativo 

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


135 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

constitucional da seguridade social. Realmente, a assertiva contida no enunciado está errada, 

contrariando a disposição literal do disposto no art. 194, caput, da CF/1988, senão vejamos:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.

Questão 13 (FCC/PREFEITURA DE RECIFE-PE/PROCURADOR/2014) A Previdência Social re-

ge-se pelos seguintes princípios e objetivos:

I – Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

II – Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do 

governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e 

aposentados.

III – Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetaria-

mente.

IV – Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder real.

Está correto o que consta APENAS em:

a) III.

b) II e III.

c) I, II e III.

d) II e IV.

e) I e IV.

Letra c.

I - Correto, pois de acordo com o art. 194, parágrafo único, inciso II, da CF/1988, bem como o 

art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.213/1991, a assertiva se refere, de fato, a um princípio/objetivo da 

previdência social.
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II - Correto, pois de acordo com o art. 194, parágrafo único, inciso VII, da CF/1988, bem como 

o art. 2º, inciso VII, da Lei n. 8.213/1991, a assertiva se refere, de fato, a um princípio/objetivo 

da previdência social.

III - Correto, pois de acordo com o art. 201, §3º, da CF/1988, bem como o art. 2º, inciso IV, da 

Lei n. 8.213/1991, a assertiva se refere, de fato, a um princípio/objetivo da previdência social. 

Anoto que, embora a correção monetária dos salários de contribuição não esteja elencada 

no rol do art. 194, parágrafo único, da CF/1988, a doutrina também elenca tal obrigação 

constitucional como sendo um princípio diretor no regime normativo relativo à concessão 

dos benefícios previdenciários.

IV - Errado, pois a assertiva contraria o disposto no art. 201, §4º, da CF/1988, bem como a 

jurisprudência consolidada no sentido de que a irredutibilidade dos benefícios previdenciá-

rios, conquanto se refira a um princípio/objetivo, não protege, por si só, o poder de compra 

real que se pode extrair do valor recebido pelo INSS. Veja que a assertiva usou a expressão 

“poder real”, enquanto que a CF/1988 usa a expressão “valor real”, sendo que tais expressões 

possuem valor semântico diverso. Como se sabe, a irredutibilidade nominal de benefícios 

outros da seguridade social, concedidos no âmbito da assistência social, está prevista no art. 

194, parágrafo único, inciso IV, da CF/1988. Já a irredutibilidade do valor real dos benefícios 

previdenciários é princípio que se encontra previsto de modo específico no art. 201, §4º, da 

CF/1988. Ocorre que essa previsão específica condiciona a manutenção daquele “valor real” 

à edição de lei ordinária.

Vejamos o dispositivo:

Art. 201. (...)
(...)
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 
1998)

Dessa forma, o princípio constitucional da irredutibilidade do valor real dos benefícios previden-

ciários, por si só, não garante a manutenção esperada do poder real de compra, já que é a lei 
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que o completa, conforme o arbítrio político do Congresso Nacional e, bem assim, por óbvio, das 

eventuais contingências econômicas de nosso país.

Com isso, estando corretos tão somente os itens “I”, “II” e “III”, a alternativa “a” é a que corres-

ponde ao gabarito da questão.

Questão 14 (CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2013) Com relação à se-

guridade social e seus princípios, assinale a opção correta.

a) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos ao trabalho, à saúde, à 

previdência e à assistência social.

b) A gestão tripartite do sistema previdenciário, com participação dos trabalhadores, dos em-

pregadores e dos aposentados e decorrente do caráter democrático e descentralizado da 

administração, garante a segurança e a moralidade na administração desse sistema.

c) O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário consiste na observação dos 

critérios que preservem a sua solvência financeira, de modo a fornecer segurança e tranqui-

lidade aos segurados e garantir o fomento público em situações de instabilidade econômica.

d) Constituem objetivos da seguridade social a universalidade e a uniformidade da cobertura 

e do atendimento e a inequidade na forma de participação no custeio.

e) Segundo a jurisprudência majoritária do STF, o princípio da irredutibilidade do valor dos 

benefícios refere-se apenas ao valor nominal desses benefícios, não resultando na garantia 

da concessão de reajustes periódicos, característica relativa à preservação do valor real.

Letra e.

�a) Errada, pois a seguridade social não se destina a assegurar os direitos relativos ao traba-

lho. Até se pode considerar que os direitos previdenciários são parte de um extenso rol de di-

reitos previstos para os trabalhadores empregados, mas isso se refere apenas a uma parte da 

previdência social. Há outras categorias de segurados, para além dos segurados empregados 
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ou, ainda, segurados empregados domésticos. Assim, tal alternativa vai de encontro com a 

previsão literal do disposto no art. 194, caput, da CF/1988.

�b) Errada, pois a gestão da previdência social, no mesmo molde da seguridade social como 

um todo, é quadripartite, conforme art. 194, parágrafo único, inciso VII, da CF/1988.

�c) Errada, pois vai de encontro literal com o disposto no art. 201, caput, da CF/1988, não ha-

vendo nada no texto constitucional, tampouco da lei, que diga a previdência social garantirá o 

fomento público em momentos de instabilidade econômica, senão vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

�d) Errada, pois, por óbvio, a palavra “inequidade” é totalmente contrária ao princípio da “equi-

dade” na forma de participação no custeio, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso V, da 

CF/1988.

�e) Correta, pois, de fato, conforme o STF, a irredutibilidade do valor real dos benefícios previ-

denciários, por si só, não garante o poder real de compra, eis que se submete ao princípio da 

reserva legal.

Vejamos a trecho da ementa do julgado abaixo, decorrente de julgamento do Supremo Tribu-

nal Federal nesse sentido:

(...)

(...) a noção de valor real - por derivar da estrita observância dos “critérios definidos em lei” 

(CF, art. 201, § 4º, in fine) - traduz conceito eminentemente normativo, considerada a preva-

lência, na matéria, do princípio da reserva de lei.

(...)

(RE 322348 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/11/2002, 

DJ 06-12-2002 PP-00071 EMENT VOL-02094-03 PP-00558)

https://www.grancursosonline.com.br
https://www.grancursosonline.com.br


139 de 159www.grancursosonline.com.br

Frederico Martins

Proteção Social e Seguridade Social
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questão 15 (CESPE/TC-DF/ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SERVIÇOS/2014) Com 

relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da se-

guridade social no Brasil, julgue o próximo item.

A seguridade social rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade, segundo o qual ne-

nhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total.

Errado.

Embora a solidariedade dê substrato axiológico fundamental para a seguridade social, a se-

gunda oração do período não se refere a tal princípio, mas sim ao princípio da contrapartida, 

ou da prévia fonte de custeio. A assertiva contida no enunciado da questão está errada, na 

medida em que, o trecho do enunciado que diz que “nenhum benefício poderá ser criado sem 

a correspondente fonte de custeio total” está se referindo ao princípio da prévia fonte de cus-

teio, previsto especificamente no art. 195, §5º, da CF/1988, senão vejamos:

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:
(...)
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total.

Questão 16 (CESPE/TRF - 5ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2015) Considerando que, 

no âmbito do direito previdenciário, os princípios se confundem com os objetivos da seguri-

dade social, assinale a opção correta.

a) A distributividade na prestação dos serviços visa evitar, entre outros efeitos, a concentra-

ção de atendimento em certas regiões do país em detrimento de outras.

b) Historicamente, a irredutibilidade do valor dos benefícios tem sido adotada tanto em seu 

sentido real quanto nominal.

c) A universalidade de cobertura restringe-se ao aspecto objetivo da seguridade social, ao 

passo que a universalidade de atendimento, ao aspecto subjetivo.
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d) A equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais deve 

ser entendida com relatividade, admitindo-se, no âmbito principiológico, diferenciações de-

correntes da relevância de uns trabalhadores sobre outros.

e) O princípio da seletividade evidencia as diferenças que podem ser admitidas no tratamento 

entre beneficiários de um mesmo regime.

Letra a.

�a) Correta, pois a distributividade não se limita à questão relacionada à distribuição de 

renda, mas também se relaciona com a distributividade objetiva geográfica, que se dirige 

mais aos serviços do que aos benefícios previdenciários.

�b) Errada, pois o histórico do entendimento jurisprudencial mostra que o sentido prevalecente 

do disposto no art. 201, §4º, da CF/1988, é nominal. Como dito, a irredutibilidade dos benefí-

cios previdenciários é prevista em norma de eficácia limitada, de modo que a previsão cons-

titucional não garante, por si só, o valor real, dependendo de lei para isso.

�c) Errada, pois, a universalidade sob o aspecto objetivo se relaciona também, embora 

indiretamente, com os segurados e dependentes e não apenas com os benefícios que 

são oferecidos para a cobertura da população. Isso porque os dois lados da universali-

dade são, de certo modo, interdependentes. Logo, um influencia no outro. Nada obstante, 

é bem verdade que em uma observação estanque dos aspectos objetivo e subjetivo da 

universalidade de atendimento, aquele se refere à cobertura, enquanto que esse ao aten-

dimento das pessoas.

�d) Errada, pois é inadmissível no âmbito desse princípio encarar categorizações de trabalha-

dores, com relevância de um em detrimento do outro.

e) Errada, pois a seletividade, também, não pode admitir essa discriminação e diferenciação 

entre segurados de um mesmo regime normativo. O que se busca com a seletividade é a sele-

ção das contingencias sociais mais graves e prementes para o direcionamento do orçamento 

da seguridade social.
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Questão 17 (CETRO/IF-PR/AUDITOR/2014) Sobre os princípios do Direito Previdenciário, 

assinale a alternativa correta.

a) A diferença de tratamento dado aos trabalhadores urbanos e rurais não fere o Princípio da 

Uniformidade, uma vez que ela existe em função da diferença existente entre as atividades 

exercidas.

b) A seletividade é um princípio voltado para o legislador e não diretamente aos beneficiários 

e beneficiados da proteção social.

c) A universalidade de cobertura está relacionada às pessoas que têm direito à proteção social.

d) Universalidade de atendimento está vinculada ao objeto passível de prevenção, proteção e 

recuperação.

e) Os objetivos da seguridade social não se confundem com os princípios da seguridade social.

Letra b.

�a) Errada, pois a uniformidade entre os trabalhadores rurais e urbanos não significa que haja 

diferença de tratamento entre esses segurados, sob pena de violação da isonomia. O fato de 

haver benefícios com requisitos diversos entre rurais e urbanos não resulta concluir disso que 

se trata de diferenciação de tratamento. Claro que há nuances e diferenças materiais entre 

uma categoria e outra de segurado obrigatório, mas isso é decorrente da natureza das ativi-

dades e não do princípio da uniformidade, que visa dar os mesmos benefícios previdenciários 

para ambos, na medida das desigualdades existentes entre cada um deles.

�b) Correta, pois a seletividade, de fato, reside na ponderação parlamentar sobre os destinos 

do orçamento da Seguridade Social, a fim de que contingências sociais desnecessárias não 

sejam eleitas como objeto da cobertura da proteção social estatal.

�c) Errada, pois a universalidade, realmente, possui dois aspectos de observação. Um relacio-

nado à cobertura e outro relacionado ao atendimento. O primeiro é classificado pela doutri-

na como sendo o aspecto objetivo da universalidade, enquanto o segundo se refere à visão 

subjetiva desse princípio/objetivo da seguridade social. Mas vale observar que o modo de 

observação dos aspectos objetivo e subjetivo desse princípio é bastante fluido, sendo certo 

que ambos da universalidade os polos são interdependentes. Fique atento nas provas, porque 
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pode haver uma relatividade nas assertivas que tratam a universalidade objetiva como sendo 

apenas os benefícios, ou melhor, as contingencias sociais abarcadas pela proteção social. 

Isso porque, em verdade, perceba que as contingências sociais não podem ser vistas de modo 

dissociado das pessoas que se afligem por elas. Assim, a proeminência de conceituação da 

universalidade é, realmente, a de que no quanto da cobertura ela é objetiva, enquanto que no 

quanto do atendimento, ela é vista pelo modo subjetivo. De todo modo, não se esqueça da 

fluidez dos conceitos e de sua interdependência.

d) Errada. Explicado no item anterior.

e) Errada, pois é justamente o contrário. A literalidade da Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 194, parágrafo único, refere-se ao termo “objetivos”, mas a doutrina é uníssona no sentido 

de que se trata, também, de um rol de princípios da seguridade social, dada a indiscutível carga 

axiológica que eles carregam, como verdadeiros mandados de otimização da proteção social 

estatal no Brasil.

Questão 18 (FCC/MANAUSPREV/PROCURADOR AUTÁRQUICO/2015) Considere as proposi-

turas sobre seguridade social:

I – O sistema da seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de ini-

ciativa exclusivamente pública destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à saúde social.

II – A assistência social terá caráter universalizante e será prestada a quem dela necessi-

tar, independente de contribuição à seguridade social.

III – O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios prevê que o valor nominal dos 

benefícios previdenciários pagos não pode ser reduzido, salvo em caso de ocorrer de-

flação que gere índice negativo de correção monetária.

IV – A Constituição Federal garante a uniformidade e equivalência dos benefícios e servi-

ços às populações urbanas e rurais como objetivo da seguridade social.
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V – A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pe-

los órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em 

vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegu-

rada a cada área a gestão de seus recursos.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) II, III e V.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) II, IV e V.

e) I e IV.

Letra d.

I - Errado, pois vai de encontro com a literalidade do art. 194, caput, da CF/1988, seno certo que 

a seguridade social decorre de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, senão vejamos (e 

não apenas dos Poderes Públicos), senão vejamos:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social.

II - Correto, pois, embora a expressão “universalizante” não esteja na literalidade do art. 203, 

caput, da CF/1988, seu sentido parece atender o que lá consta, que ora transcrevo:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contri-
buição à seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua inte-
gração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei.

Além disso, de fato, como se vê, a assistência social independe de contribuição.
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III - Errado, pois o princípio da irredutibilidade do valor do benefício previdenciário não per-

mite que haja qualquer redução de seu valor nominal, ainda que haja índice deflacionário no 

período.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. A correção monetária, instrumento de recomposição do valor da moeda, deve abranger as 

oscilações positivas e negativas ocorridas no período próprio de apuração, sob pena de dis-

torção da realidade econômica e de acréscimo indevido no valor real da obrigação certificada.

3. Os índices negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de 

atualização, ressalvada a prevalência do valor nominal se, ao final, houver redução do mon-

tante principal.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1617173/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 
17/10/2018)

IV - Correto, pois é a reprodução literal do art.194, II, da CF/1988.

V - Correto, pois é vai encontro do previsto no art. 195, §2º, CF/1988.

Logo, a alternativa correta é a letra “d”.

Questão 19 (FGV/TRT - 12ª REGIÃO (SC)/ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA 

AVALIADOR FEDERAL/2017) O benefício previdenciário de auxílio-reclusão é pago aos depen-

dentes do segurado de baixa renda que for preso. Trata-se de um princípio específico desse 

benefício previdenciário:

a) irredutibilidade do benefício;

b) equidade na forma de participação no custeio;

c) universalidade da cobertura;
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d) seletividade e distributividade;

e) diversidade da base de financiamento.

Letra d.

�a) Errada, pois a irredutibilidade se refere à proteção do valor nominal e real, esse condiciona-

do à edição de lei, dos benefícios previdenciários, nada tendo a ver com a escolha de contin-

gências sociais para que haja a proteção social da seguridade social.

�b) Errada, pois a equidade na forma de participação no custeio se relaciona, em essência, 

com a capacidade contributiva daqueles que custeiam o sistema, orientando o legislador à 

escolha equânime das bases de cálculo e alíquotas componentes das contribuições sociais 

destinadas à seguridade social.

�c) Errada, pois a universalidade da cobertura se refere à expansividade da proteção dada 

pelo sistema constitucional de seguridade social, mas não é o princípio que, especificamen-

te, elege as contingências que serão objeto dessa expansão.

�d) Correta, pois a seletividade se atrela à escolha parlamentar relativa aos riscos que serão 

cobertos pela seguridade social, enquanto que a distributividade é o efeito dessa seletividade, 

já que acaba por distribuir a renda entre as camadas sociais cobertas pela proteção social. 

A distributividade também acaba por promover a distribuição geográfica e demográfica dos 

benefícios e serviços prestados pela seguridade social.

e) Errada, pois a diversidade da base de financiamento se dirige ao custeio da seguridade so-

cial e não com a escolha do risco social que será coberto, tal como no caso da seleção, diga-

mos, da contingencia social relacionada à ausência de renda de um grupo familiar, decorrente 

do encarceramento daquele que o provê economicamente.

Questão 20 (VUNESP/IPSM/PROCURADOR/2018) Sobre os princípios específicos da Previ-

dência Social, assinale a alternativa correta.

a) Segundo o princípio da filiação obrigatória, nem todo trabalhador que se enquadre na con-

dição de segurado é considerado pelo regime geral como tal, ainda que não esteja amparado 

por outro regime próprio.
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b) De acordo com o princípio do caráter contributivo, há a possibilidade jurídica de que o 

ordenamento jurídico brasileiro estabeleça benefício previdenciário sem que tenha havido a 

participação do segurado no custeio.

c) Como exceção ao princípio da indisponibilidade dos benefícios previdenciários, admite-se 

que o benefício seja sujeito a penhora ou sequestro, sendo apenas anulável a venda dos direitos 

do beneficiário ou a constituição de ônus sobre o benefício.

d) Como decorrência do caráter compulsório e universal do regime previdenciário estatal, não 

se admite a participação da iniciativa privada na atividade securitária, ainda que com a parti-

cularidade de ser facultativo para os segurados.

e) A Emenda Constitucional 20/98 erigiu o equilíbrio financeiro e atuarial à condição de prin-

cípio 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.

Letra e.

�a) Errada, pois o princípio da filiação obrigatória impõe que, havendo atividade remunerada, 

haverá filiação no sistema previdenciário do RGPS. Logo, se é trabalhador, está filiado.

�b) Errada, pois o princípio da prévia fonte de custeio diz justamente o contrário. Logo, é neces-

sário que haja a contribuição previdenciária para que haja a qualidade de segurado no RGPS. 

Sabe-se, contudo, que o art. 34, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, protege o segurado empregado 

e segurado empregado doméstico, ao afirmar que serão considerados os seus salários de 

contribuição “ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico”. To-

davia, disso não resulta que possa haver, ao menos no aspecto formal da lei, concessão de 

benefícios previdenciários sem que tenha havido o recolhimento previdenciário, notadamente 

porque o próprio dispositivo legal assinala que haverá ao empregador a “respectiva cobrança 

e da aplicação das penalidades cabíveis”.

�c) Errada, pois vai de encontro com o previsto no art. 114, da Lei n. 8.213/1991, na medida em 

que a venda dos direitos do beneficiário ou a constituição de ônus sobre o benefício é “nula 

de pleno direito”.
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Vejamos o disposto legal:

Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou 
derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode 
ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, 
ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em 
causa própria para o seu recebimento.

�d) Errada, pois a assertiva vai de encontro com o previsto no art. 202, da CF/1988, senão ve-

jamos:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autô-
noma 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. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

e) Correta, pois, de fato, a EC n. 20/1998 assinalou na literalidade do art. 201, caput, a obser-

vância indispensável do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social.

Questão 21 (COMPERVE/PREFEITURA DE PARNAMIRIM-RN/ADVOGADO/2019) A Previdên-

cia Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manuten-

ção. Assim, no cumprimento de seus objetivos, a Previdência Social rege-se pelo princípio:

a) do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao salário-de-contribuição.

b) do cálculo do benefício considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos 

pela inflação.

c) da universalidade de participação nos planos previdenciários.

d) da centralização administrativa.

Letra c.

�a) Errada, pois absolutamente não há qualquer princípio do “rendimento do trabalho do 

segurado não inferior ao salário de contribuição”. O que existe na lei é o previsto no art. 

2º, inciso VI, da Lei n. 8.213/1991, que assinala a proteção do “valor da renda mensal 

dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do 

segurado não inferior ao do salário mínimo”.
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�b) Errada, pois o princípio da consideração dos salários de contribuição do segurado é feito 

com a correção monetária “nos termos da lei”, nada se garantindo sobre a aplicação dos ín-

dices da inflação nessa correção (art. 201, §3º, da CF/1988).

�c) Correta, pois se trata de reprodução literal do art. 2º, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

d) Errada, pois o que há é o contrário, ou seja, o princípio da descentralização administrativa, 

conforme o art. 2º, inciso VIII, da Lei n. 8.213/1991 e, sobretudo, conforme o art. 194, parágra-

fo único, inciso VII, da CF/1988.

Questão 22 (CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA/2019) Acerca da 

seguridade social, julgue o item seguinte.

O princípio da universalidade de cobertura da seguridade social assegura a concessão de to-

dos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessitarem, independentemente 

de contribuição.

Errado.

A assertiva realmente está errada, porque nem todos os ramos da seguridade social dispen-

sam o recolhimento para o seu custeio, somente ocorrendo isso com a saúde e com a as-

sistência. Com relação à previdência, é indispensável que haja a contribuição previdenciária, 

a fim de se manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Apenas a assistência social 

independe de contribuição.

Questão 23 (UPE/UPE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PERNAMBUCO-PE/ADVOGA-

DO/2019) Constituem princípios e diretrizes da Seguridade Social:

a) caráter democrático e centralizado da gestão; capacidade contributiva.

b) solidariedade; celeridade processual e equidade na forma de participação no custeio.

c) universalidade da cobertura e do atendimento: irredutibilidade do valor dos benefícios e 

primazia da realidade.
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d) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; duplo grau de juris-

dição e diversidade da base de financiamento.

e) equidade na forma de participação no custeio: universalidade da cobertura e do atendi-

mento e irredutibilidade do valor dos benefícios.

Letra e.

a) Errada, pois o art. 194, parágrafo único, inciso VII, da CF/1988 assevera o caráter democrá-

tico e descentralizado da gestão da seguridade social.

b) Errada, pois a celeridade processual, por óbvio, nada tem a ver com o rol de princípios e 

objetivos da seguridade social.

c) Errada, pois a primazia da realidade não é princípio/objetivo da seguridade social.

d) Errada, pois o duplo grau de jurisdição não é princípio da seguridade social.

e) Correta, pois a assertiva enumera corretamente princípios da seguridade social, todos elen-

cados no rol do art. 194, parágrafo único, da CF/1988.

Questão 24 (CESPE/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE 

PROCURADORIA/2019) O princípio da universalidade de cobertura da seguridade social as-

segura a concessão de todos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessi-

tarem, independentemente de contribuição.

Errado.

A assertiva contida no enunciado da questão não está correta, na medida em que a univer-

salidade da cobertura não assegura um livre acesso, sem qualquer tipo de contribuição, para 

qualquer dos benefícios e serviços da seguridade social. Isso ocorre tão somente na assis-

tência social e na saúde, enquanto que na previdência social, como se sabe, a contribuição 

previdenciária é compulsória. Cabe lembrar que a universalidade da cobertura e do atendi-

mento é princípio da seguridade social que visa expandir, na medida das possibilidades eco-

nômicas, a cobertura de proteção social estatal, por meio do sistema de seguridade social.
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Questão 25 (FADESP/FADESP PREFEITURA DE MARABÁ – PA/ANALISTA PREVIDENCIÁ-

RIO/2019) O artigo 194 da Carta Magna brasileira apresenta princípios constitucionais de 

seguridade social. O princípio segundo o qual as normas apontam os requisitos legais para a 

concessão dos benefícios e serviços e consideram as possibilidades econômico-financeiras 

do sistema é o da:

a) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

b) universalidade da cobertura e do atendimento.

c) equidade na forma de participação do custeio.

d) seletividade e distributividade.

Letra d.

�a) Errada, pois a uniformidade e equivalência é princípio que se refere ao trato da isonomia 

entre as populações urbanas e rurais.

�b) Errada, pois a universalidade da cobertura é, em verdade, princípio que encontra relação ló-

gica anterior com o princípio relacionado no enunciado da questão. A seletividade e distribu-

tividade visam otimizar a expansão da seguridade social por meio da seleção das contingên-

cias sociais mais prioritárias e relevantes, dentro das possibilidades orçamentárias estatais.

�c) Errada, pois a equidade na forma de participação do custeio se refere à capacidade contri-

butiva daqueles que contribuem com o sistema da seguridade social.

d) Correta, pois é a seletividade que vai apontar quais são as vulnerabilidades sociais que podem, 

no momento, ser atendidas pela seguridade social. Assim, o orçamento da seguridade social 

pode cumprir seu objetivo de universalização do sistema, oferecendo a proteção social àqueles 

que mais necessitam, bem como em regiões geográficas nas quais mais se demanda a presença 

do Estado nas políticas sociais relativas à previdência, assistência e saúde.

Questão 26 (CESPE/TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA – PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLI-

CAS/2018) De acordo com a CF, o RGPS é:

a) organizado para garantir a proteção à maternidade, compreendida esta apenas como a 

exercida pela mãe gestante.
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b) garantidor do reajustamento dos benefícios previdenciários apenas para preservar-lhes o 

valor nominal.

c) de filiação obrigatória, mas sem caráter contributivo.

d) organizado para atender, entre outros, à cobertura de eventos como doenças, invalidez e 

morte, mas não o desemprego involuntário.

e) garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefícios substi-

tutivos do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho.

Letra e.

�a) Errada, pois o art. 201, inciso II, não dá exclusividade à mãe gestante, englobando também 

a mãe adotiva e, bem assim, todas as formas de maternidade socioafetiva. Vejamos o dispo-

sitivo:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 

e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

(...)

II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 20, de 1998)

�b) Errada, pois o art. 201, §4º, da CF/1988, abre a possibilidade de que seja protegido também 

o valor real dos benefícios previdenciários e não apenas o valor nominal. Contudo, como já 

estudamos em nossa aula, tal direito depende de lei ordinária para que isso seja de fato atin-

gido pelo segurado.

�c) Errada, pois a previdência social é de filiação obrigatória e de regime contributivo.

�d) Errada, pois o art. 201, inciso III, da CF/1988, diz justamente o contrário, incluindo também 

a proteção contra o desemprego involuntário.

e) Correta, pois conforme o art. 201, §2º, da CF/1988, nenhum “benefício que substitua o sa-

lário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao 

salário mínimo”.
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Questão 27 (IBRAE/SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS – DF/TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SO-

CIAL/2019) Assinale a alternativa INCorreta. Compete ao poder público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

a) universalidade na prestação dos benefícios e serviços.

b) diversidade da base de financiamento.

c) universalidade da cobertura e do atendimento.

d) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

e) irredutibilidade do valor dos benefícios.

Letra a.

�a) Correta, pois, de fato, essa é a incorreta, já que a universalidade é da cobertura e do aten-

dimento da seguridade social e não “universalidade na prestação dos benefícios e serviços”. 

Em verdade, o que há na “prestação dos benefícios e serviços” é a seletividade e distributivi-

dade, conforme consta do art. 1294, parágrafo único, inciso III, da CF/1988.

�b) Errada, pois se trata de uma assertiva correta e o enunciado pede a errada. Trata-se de 

cópia do disposto no art. 194, parágrafo único, inciso VI, da CF/1988.

�c) Errada, pois se trata de uma assertiva correta e o enunciado pede a errada. Trata-se de 

cópia do disposto no art. 194, parágrafo único, inciso I, da CF/1988.

�d) Errada, pois se trata de uma assertiva correta e o enunciado pede a errada. Trata-se de 

cópia do disposto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da CF/1988.

e) Errada, pois se trata de uma assertiva correta e o enunciado pede a errada. Trata-se de 

cópia do disposto no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da CF/1988.

Questão 28 (FCC/TRF - 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA - EXECUÇÃO 

DE MANDADOS/2007) A contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos é 

um exemplo específico do princípio constitucional da:

a) diversidade da base de financiamento.

b) caráter democrático e descentralizado da administração.
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c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

d) universalidade da cobertura.

e) equidade na forma de participação no custeio.

Letra a.

�a) Correta, pois, conforme o princípio da diversidade da base de financiamento representado 

pelo disposto no art. 195, da CF/1988, sendo certo que no inciso III, da alínea “c”, há a previsão 

de contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos (loterias em geral).

Vejamos:

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:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer tí-

tulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998)
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. (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)

�b) Errada, pois o princípio do “caráter democrático e descentralizado da Administração”, como 

o próprio nome já diz, possui relação com a forma de gestão da seguridade social e não com 

as fontes diversas de financiamento.

�c) Errada, pois a seletividade e distributividade é princípio que incide sobre a escolha das contin-

gências sociais a serem protegidas pela seguridade social e, bem assim, a distribuição de sua 

rede de proteção pelo país, conforme as priorizações de demandas sociais. Além disso, como 
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já dissemos, a distributividade também possui seu viés econômico, fomentando a distribuição 

de renda pelo país por meio da concessão dos benefícios previdenciários e assistenciais. Logo, 

nada tem a ver com a incidência de contribuição social sobre a receita de concursos de prog-

nósticos.

�d) Errada, pois a universalidade da cobertura reside na expansividade objetiva da pro-

teção social por meio da seguridade social, nada se relacionando com o custeio dessa 

rede.

e) Errada, pois a equidade na forma de participação do custeio é um passo adiante no princí-

pio da diversidade da base de financiamento, ou seja, dentro das bases diversas que susten-

tam o financiamento da seguridade social – bases essas dispostas no art. 195, CF/1988 – o 

Constituinte Originário determinou que fosse observada a equidade na imposição pelo legis-

lador das respectivas exações tributárias, de modo que os responsáveis pelos recolhimentos 

das contribuições sociais assim o façam dentro de suas capacidades contributivas.

Questão 29 (FCC/PGE-RN/PROCURADOR DO ESTADO DE TERCEIRA CLASSE/2014) Consi-

dere as afirmativas abaixo sobre o sistema de seguridade social previsto na Constituição 

Federal de 1988.

I – Seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder 

público e da sociedade, destinado a garantir um elenco essencial de direitos sociais, 

que compreende as áreas da saúde, assistência social, previdência social e educação 

básica.

II – Tendo em vista o objetivo da universalidade da cobertura e do atendimento, princí-

pio vetor do sistema de seguridade social brasileiro, contexto no qual está inserida a 

previdência social, todo aquele que seja alcançada por um risco social terá direito a 

benefícios previdenciários, levando-se em conta apenas a efetiva existência de neces-

sidade social.

III – Seguridade social se compõe das áreas de saúde, assistência social e previdência 

social. A saúde e a assistência se direcionam ao cidadão hipossuficiente, enquanto 

que a previdência apenas a trabalhadores que contribuem para o sistema previden-

ciário.
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IV – O princípio da uniformidade e equivalência entre as prestações devidas às populações 

urbana e rural decorre do princípio da isonomia e, por isso mesmo, não impede a exis-

tência de regras diferenciadas de acesso a benefícios previdenciários pela população 

rural.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) IV.

b) I e III.

c) I.

d) III.

e) II e III.

Letra a.

I - Errado, pois a educação básica não faz parte do rol de direitos albergados pelo sistema de 

seguridade social previsto na Constituição Federal.

II - Errado, pois a previdência social não é dirigida a acobertar riscos, levando-se em conta 

apenas a existência de necessidade social, sendo isso tarefa da assistência social.

III - Errado, pois apenas a assistência social se destina efetivamente a qualquer pessoa que 

dela necessitar, sendo que o acesso à saúde é universal, mais amplo, portanto, já que não 

depende do requisito da hipossuficiência econômica.

IV - Correto, pois, de fato, a uniformidade e equivalência é princípio da seguridade social que, 

na essência, é mero consectário axiológico do sobreprincípio da isonomia, de modo que, como 

se sabe, dever-se-á tratar “os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de 

suas desigualdades”. Logo, é perfeitamente possível que, sim, haja requisitos diferenciados 

para a obtenção de benefícios previdenciários pela população rural, que se enquadra, como 

veremos em aula própria para isso, na categoria de segurados especiais. Para eles, basta 

comprovarem a atividade campesina em regime de economia familiar para terem acesso à 

proteção social dada pela previdência social.

Logo, estando correto apenas o item “IV”, o gabarito é letra “a”.
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Questão 30 (TRT - 23ª REGIÃO/TRT - 23ª REGIÃO/JUIZ DO TRABALHO/2011) O ____________ 

é corolário do princípio da isonomia e da capacidade contributiva dos contribuintes:

a) princípio da diversidade da base de financiamento.

b) princípio da solidariedade social.

c) princípio da equidade na forma de participação no custeio.

d) princípio da diversidade da base de financiamento.

e) princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 

e rurais.

Letra c.

�a) Errada, pois a diversidade da base de financiamento não decorre da isonomia e não funda-

menta a capacidade contributiva do custeio da seguridade social, sendo proveniente, mais, da 

solidariedade na sustentação financeira do sistema de proteção social do Estado.

�b) Errada, pois a solidariedade social não é corolário de qualquer princípio, mas sim a base de 

todos os objetivo e vetores da seguridade social.

�c) Correta, pois a equidade na forma de participação do custeio realmente se lastreia na iso-

nomia e, bem assim, por consequência lógica na premissa fundamental de que toda a exação 

tributária deve ocorrer de acordo com a capacidade contributiva de cada contribuinte, sob 

pena de se prestigiar o confisco na área tributária, algo que não é permitido por nossa ordem 

constitucional.

�d) Errada, pois a diversidade da base de financiamento decorre da solidariedade e não da iso-

nomia e capacidade contributiva.

e) Errada, pois, embora a uniformidade e equivalência se baseiem na isonomia, não decorrem, 

de outro lado, da capacidade contributiva.
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