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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Andriele Antonelli de. A Inexistência do Alegado Déficit e a Real 
Destinação dos Valores Arrecadados por meio das Contribuições Sociais. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). 
Faculdade Cidade Verde, 2018. 

 

 

O presente estudo busca de forma objetiva demostrar a inexistência do déficit sob a 
ótica de uma análise histórica da constante evolução do sistema previdenciário, num 
cenário de uma possível reforma (PEC 287/2016). Para tanto, demostra se que os 
cálculos e valores apresentados pelos até então, técnicos do governo, fazem 
emergir um déficit inexistente. Serão analisados os aspectos principais das 
contribuições sociais que formam o orçamento do sistema, assim, como as receitas 
e despesas que depreendem a seguridade social, abordando os principais pontos da 
proposta de reforma que ira impactar a sociedade, bem como os reflexos gerados 
pela DRU (Desvinculação de Receitas da União). O principal objetivo da pesquisa 
será apresentar as controvérsias em relação ao déficit veiculado pela mídia e pelo 
governo quando comparado a relatórios e estudos de instituições competentes. 
Expondo se assim dados apresentados pela ANFIP e TCU como meio de comprovar 
a inexistência do déficit alegado. Portanto, busca aferir através de critérios e 
argumentos verídicos bem como os impactos à população, frente à desnecessidade 
de uma reforma previdenciária brutal. 

 

Palavras-chave: Contribuições Sociais; Déficit; Reforma Previdenciária; Seguridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The Inexistence of Alleged Deficit and the Real Destination of Amounts 
Collected through Social Contributions. Course Completion Work (Monography 
- Law Degree). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 
 

The objective of this study is to demonstrate the non-existence of the deficit from the 
perspective of a historical analysis of the constant evolution of the social security 
system, in a scenario of a possible reform (PEC 287/2016). until then government 
technicians emerge a nonexistent deficit. It will analyze the main aspects of the social 
contributions that form the budget of the system, as well as the income and expenses 
that give rise to social security, addressing the main points of the reform proposal that 
will impact society, as well as the reflexes generated by the DRU of Union Revenues. 
The main objective of the research will be to present the controversies regarding the 
deficit published by the media and the government when compared to reports and 
studies of competent institutions. Thus, data presented by ANFIP and TCU are 
presented as a means of proving the absence of the alleged deficit. Therefore seeks 
to gauge through criteria and arguments true as well as impacts the population the 
unnecessary of a brutal social security reform. 

 

 

Key-words: Social Contributions; Deficit; Social Security Reform; Security 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A previdência social é definida pela CF como um direito social que tem como 

objetivo assegurar que as fontes de renda do trabalhador e de sua família sejam 

mantidas enquanto haja perda da capacidade de exercer suas funções 

permanentemente ou temporariamente. Constantemente vem sendo veiculado pela 

mídia e pelo governo a existência de um déficit no sistema previdenciário, que 

segundo dados do governo já vêm se consolidando ha alguns anos, vistos 

resultados negativos no caixa previdenciário.  

Destarte, o presente trabalho objetiva esmiuçar a existência ou não do déficit 

assim como analisar a reforma previdenciária que foi proposta por meio da PEC 

287/16 agora já denominada PEC 287-A/2016 após texto substitutivo aprovado pelo 

senador Arthur Maria. Entretanto para análise do colapso do regime previdenciário 

faz se necessário abordar a evolução histórica da previdência social bem como a 

seguridade social para que se entenda que no início o sistema previdenciário era 

autossustentável, visto a existência de uma população jovem, suficiente para 

financiar os beneficiários, porém com a redução na taxa de fecundidade e aumento 

da mortalidade o número de pessoas que sustentam o sistema vem decaindo 

gerando uma diminuição na arrecadação das contribuições.  

Contudo, em razão da seguridade social ser um ramo específico do direito, 

possui seus princípios próprios como preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, 

indisponibilidade dos benefícios, universalidade do atendimento e da cobertura, 

equidade na forma de participação no custeio, diversidade base de financiamento e 

automaticidade da filiação. Em segundo momento será analisado as receitas que 

compõem o orçamento e o custeio da seguridade social assim como as despesas 

que o sistema depreende, deste modo se percebe que a seguridade social possui 

um orçamento próprio como meio de seus recursos não serem destinados a outras 

finalidades, no entanto se elucida que a CF vem sendo omissa ao permitir que haja o 
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“desvio” de 30% de seus recursos para o pagamento dos juros da divida pública por 

meio da DRU (Desvinculação de Receitas da União), ou seja por meio desta 

ferramenta o governo tem a autorização para retirar  30% dos recursos do sistema 

previdenciário para outras áreas infringindo os princípios constitucionais da 

seguridade social. 

Desta forma, será elucidada a evolução da DRU assim como os reflexos que 

esta ferramenta causa aos cofres públicos, passando se a verificar a existência de 

uma crise no sistema previdenciário devido às retiradas de bilhões do caixa 

previdenciário. Por outro lado devida a modificação na faixa etária da população 

brasileira se vemos diante da necessidade de repensar o sistema que esta sendo 

adotado, pois com o passar dos anos se vê uma inversão das pirâmides etárias 

populacionais, onde teremos em breve mais idosos que jovens, motivo que as 

demandas previdenciárias serão afetadas pelas mudanças na estrutura etária. 
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1.Princípios Constitucionais da Seguridade Social 

 

 

A Seguridade social consiste num conjunto de ações e políticas sociais que 

visam promover o estabelecimento de uma sociedade mais igualitária e justa, 

auxiliando os cidadãos e suas famílias em determinadas contingências, como a 

velhice, o desemprego e doença. Desta forma em razão da seguridade social ser um 

ramo especifico do direito, possui seus princípios próprios, consequentemente antes 

de analisar especificamente os princípios constitucionais da seguridade social 

compete um breve relato do conceito de principio. 

Conforme nos ensina Frederico Amado: 

“é possível definir os princípios como espécie de normas jurídicas com 
maior carga de abstração, generalidade e indeterminação que as regras, 
haja vista não disciplinarem por via direta as condutas humanas, 
dependendo de uma intermediação valorativa do exegeta para a sua 
aplicação”. (AMADO, 2015, p. 23).

1
 

 

Para José Cretila Jr. “princípios de uma ciência são as proposições básicas 

fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturações subsequentes. 

Princípios, nesse sentido são alicerces da ciência” (“Os Cânones do direito 

administrativo”. Revista de informação Legislativa Brasileira ano 25,n° 97, p.7). 

Miguel Reale nas Lições Preliminares de Direito conceitua os princípios sob o 

ponto de vista logico, como enunciados admitidos como base ou condição de 

validade das demais asserções que compõem um campo de saber, ou seja, são 

“verdades fundantes”.2 

  O termo tem origem do latim principium que significa “origem”, causa 

próxima ou início, podendo se conceituar como o conjunto de normas ou padrões de 

                                                           
1 AMADO, Frederico. Direito previdenciário. 5. Ed. Salvador: Jus Podium, 2015. 
2 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003 
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condutas a serem seguidas, a conceituação se relaciona com o início de algo ou 

questão, quer dizer são valores básicos da ordem jurídica. 

De acordo com Celso Bandeira de Mello (1980, p.230) princípio é o 

mandamento nuclear de um sistema, isto é o verdadeiro alicerce, disposições essas 

que abrange diferentes normas. Neste sentido os princípios se dividem em gerais 

que são aqueles aplicados a outras matérias além da seguridade social e os 

específicos da seguridade social, ora os constitucionais objeto deste estudo. 

O art. 194 em seu parágrafo único estabeleceu como norma visando 

organizar a seguridade social uma gama de princípios que dão sustentação ao 

sistema da seguridade social. Além da previsão dos princípios constitucionais a lei n° 

8.212/91 em seu art. 1° repete os mesmos princípios confirmando a sustentação do 

sistema por meio dos seguintes princípios a seguir. 

 

 

1.1 Princípio da Preservação do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

 

 

 Este princípio passou a ser expresso somente com a Emenda Constitucional 

n° 20/98, previsto no art. 201 da Constituição onde na execução da política 

previdenciária o poder público deverá se atentar para a relação de custeio e de 

pagamento com objetivo de manter o sistema em condições superavitárias, assim 

como observar as variações da faixa etária da população e expectativa de vida para 

que os benefícios se adeque a essas variáveis. 

Destarte para se conceituar este princípio o dividiremos em dois, assim se 

entende por equilíbrio financeiro o saldo zero ou positivo do encontro de receitas e 

despesas do sistema, nada mais é que após a arrecadação realização dos 

pagamentos haja a inexistência de saldo negativo, já por equilíbrio atuarial se 

entende como  a ciência dedicada aos cálculos dos riscos protegidos e os recursos 

para sua cobertura vislumbrando as possibilidades em varias situações. 
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Portanto o equilíbrio atuarial no direito previdenciário nada mais é que a 

elaboração de medidas pelos administradores para a correção de desvios, neste 

caso cabe ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) ao desenvolver o plano 

de beneficio adotar as medidas necessárias sobre uma gama de variáveis existente. 

O autor Wladimir Novaes Martinez, em sua obra Princípios de Direito Previdenciário, 

esclarece que: 

“O equilíbrio atuarial compreende as idéias matemáticas (v.g. taxa de 
contribuição, experiência de risco, expectativa média de vida, tábuas 
biométricas, margem de erro, variações da massa etc.) e as relações 
biométricas que, de igual modo, tornem possível estimar as obrigações 
pecuniárias em face do comportamento da massa e o nível da contribuição 
e do benefício. 

3
 

 

 Assim a questão de difícil equilíbrio entre as receitas e despesas de 

previdência deve ser pensada a curto, médio e longo prazo, de acordo com 

Stephanes o elemento fundamental para manter o equilíbrio no sistema levando em 

consideração as variáveis demográficas, é a estrutura etária da população em cada 

momento (população idosa) e contribuintes (população em idade ativa). 4  

Ademais o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial deve ser analisado com 

a devida cautela, pois, antigamente, era frequente a ocorrência de superávit na 

previdência, uma vez que o número de segurados ativos com contribuições era 

imensamente superior aos inativos. Ocorre que com o passar dos anos, através do 

avanço da medicina e da melhoria da qualidade de vida, a expectativa de vida 

aumentou, o que vem gerando um movimento de inversão na pirâmide demográfica 

de nosso país, levando a uma minoração do número de ativos e uma majoração no 

número de inativos. 

Di ante do exposto, resta evidenciado que o princípio do equilíbrio financeiro e 

atuarial é de suma importância aos segurados, pois, eventualmente, ao 

necessitarem de algum benefício ou serviço poderão exigir da previdência social, a 

qual terá condições econômicas suficientes para arcar com o custeio da prestação 

                                                           
3 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. p. 95 São Paulo: 
LTR, 2001. 
4 STEPHANES, Reinhold. Reforma da previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 

1998. 
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requisitada.  Portanto o que se arrecada com as contribuições deve ser suficiente 

para bancar as despesas previdenciárias. 

 

 

1.2 Princípio da Indisponibilidade dos Benefícios  

 

 

O principio da indisponibilidade preconiza que os benefícios previdenciários 

por possuírem caráter alimentar não poderão sofrer penhora, sequestro, alienação 

além de serem imprescritíveis, sendo impedido qualquer desconto indevido, sendo 

nula a venda ou cessão dos direitos do beneficiário conforme art. 114 da lei n° 

8.213/91. 

Consequentemente por se tratar de valor de beneficio devido ao segurado ou 

a seu dependente de direito não se admite que o beneficiário perca o seu direito pelo 

decurso de prazo. No entanto em relação a valores devidos pelo segurado há 

exceções como no caso de devolução de valores de benefícios concedidos 

indevidamente pela previdência, tributação sobe a renda, cumprimento de ordem 

judicial decorrente da obrigação de prestar alimentos e quando por meio de 

autorização dos beneficiários mensalidades ou pagamentos de empréstimos 

consignados ou financiamento de arrendamento mercantil, mas desde que não 

ultrapasse a margem de 30% do valor total do beneficio por mês conforme disposto 

no art.115 da lei n° 8213/91. 

No entanto este princípio garante maior segurança jurídica aos beneficiários 

garantindo efetivamente os direitos adquiridos pelo trabalhador, preservando o 

direito adquirido daquele que tendo implementado as condições previstas em lei 

para a obtenção do beneficio, mesmo que não tenha o exercido ainda. Por fim os 

benefícios previdenciários sempre serão indisponíveis, haja visto que visam 

substituir a renda dos trabalhadores(segurados). 
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1.2 Princípio da Universalidade do Atendimento e da Cobertura 

 

 

A universalidade da cobertura pode ser entendida como as contingências que 

serão abrangidas pelo sistema a fim de manter a subsistência daqueles que 

necessitem em decorrência da idade avançada, morte ou impossibilidade de retorno 

às atividades laborativas, já a universalidade do atendimento é a entrega das ações, 

prestações e serviços da seguridade social a todos que necessite. Neste sentido 

Kerlly Huback considera o principio da universalidade da cobertura e do atendimento 

sobre dois aspectos: 

“A universalidade da cobertura diz respeito ao aspecto objetivo, ou seja, 
trata-se de norma pragmática que visa proteger as pessoas diante da mais 
ampla contingência social que possam acarreta perda ou diminuição de 
seus ganhos ou, ainda, elevação de despesas, que comprometerão seu 
próprio sustento e de sua família. Na previdência social as contingências 
estão previstas no art. 201 da Constituição. A universalidade no atendimento 
refere-se ao aspecto subjetivo. Informa o principio a intensão de amparar o 
mais amplo aspecto de pessoas tornando a seguridade social acessível a 
todos os residente no pais independente de ser nacional ou estrangeiro”.

5
  

 

Este princípio se divide em subjetivo que diz respeito a todas as pessoas que 

integra a população nacional, ou objetivo que ira repassar as consequências. 

Conforme o autor Hugo Goes (2011, p. 17) “a universalidade do atendimento tem por 

objetivo tornar a seguridade social acessível a todas as pessoas residentes no país, 

inclusive estrangeiras”. Desta forma a disposição constitucional visa proporcionar 

benefícios a todos independente de ter contribuído ou não, no entanto sabe-se que 

na pratica isto não ocorre, pois de acordo com a lei só será abrangido pelos 

benefícios àquele que contribuir independente de ser segurado obrigatório ou 

facultativo. 

 Ainda segundo Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior  

“O princípio da universalidade, o qual também inspira a organização da 
seguridade social, irá adquirir algumas tonalidades específicas na 
previdência, na assistência e na saúde. Quando se cogita da previdência 
social, espécie notoriamente contributiva do gênero seguridade social, não 
se prescinde da necessária participação econômica do segurado, sem a 

                                                           
5 BAGANÇA, Kerlly Huback. Direito Previdenciário (Parte Introdutória e Legislações de 

Benefícios), Doutrina, Jurisprudência e Exercícios. V.1. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2011. 



18 
 

 
 

qual o sistema não seria viável, razão pela qual estamos frente a uma 
universalidade mitigada. De outro giro, a universalidade da previdência 
social, quanto ao acesso, não significa, obrigatoriamente, a concessão de 
um direito igual, para todos os trabalhadores, de receber benefícios 
exatamente nas mesmas condições. Embora as prestações, via de regra, 
sejam estabelecidas para o atendimento do mesmo grupo de riscos sociais, 
o valor dos benefícios dependerá – em conformidade com o tipo de sistema 
de financiamento e do método de cálculo estabelecido – em maior ou menor 
grau, dos aportes vertidos pelos segurados”.

6
 

 

 

1.4 Princípio da Equidade na Forma de Participação no Custeio 

 

 

O princípio da equidade na forma de participação no custeio decorre do 

desdobramento do princípio da igualdade, significa que somente aqueles que 

tiverem em condições iguais terão de contribuir da mesma forma, trata-se de uma 

norma principiológica em que a participação dos trabalhadores será equitativa, isto é 

todos devem contribuir para a seguridade social porem quem tem mais condições 

contribui mais. Isto posto a participação no custeio será de acordo com os 

rendimentos, neste sentido Claudio Rodrigues Morales entende como princípio da 

equidade na forma de participação do custeio: 

“quem ganha mais deve pagar mais para que ocorra justa participação no 
custeio; a contribuição do empregado recai sobre o lucro e o faturamento, 
além da folha de pagamento, deve-se tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais” 

7
 

 

 Em consequência este princípio busca a proteção dos hipossuficientes, 

exigindo-se a contribuição equivalente ao poder aquisitivo, ou seja, busca se o 

equilíbrio entre a capacidade econômica de todos que devem contribuir e o esforço 

financeiro que necessita para a manutenção do sistema da seguridade social. Logo 

como as empresas contribuem mais que os trabalhadores, as empresas que 

exercem atividades de maiores riscos contribuem mais, da mesma forma as 

empresas que mitiga os riscos de sua atividade podem ter suas alíquotas reduzidas. 
                                                           
6 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Comentários à lei de 
benefícios da previdência social. 9ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, Esmafe, 
2009. 
7 MORALES, Cláudio Rodrigues. O Direito Previdenciário Moderno e sua Aplicabilidade 
ante o princípio da segurança Jurídica. São Paulo: LTR, 2009. 
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Porem enquanto as contribuições dos segurados incidem sobre um valor máximo 

que é o teto da previdência, a contribuição das empresas sobre a folha de 

pagamento não sofre nenhuma limitação conforme dispõe o art. 195, inciso I, alínea 

“a” da CF, razão que este princípio é tido como o signo da justiça social.  

Um exemplo da aplicação deste princípio pode ser encontrado no caput do 

art. 20 da lei n° 8.212/91 ao estabelecer as alíquotas diferenciadas de contribuição 

para os segurados, empregado, trabalhador avulso e empregado domestico:  

“Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do 
trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente 
alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não 
cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte 
tabela: (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) (Vide Lei 
Complementar nº 150, de 2015).”

8
 

 

A legislação ordinária estabelece uma equidade ao enquadrar o trabalhador 

em alíquota de 8%, 9%, ou 11% conforme o salario percebido, assim o art. 195, §9 

da CF estabelece que as contribuições do empregador, empresa ou entidade a ela 

equiparada podem ter alíquotas ou bases de calculo diferenciadas, um exemplo do 

referido princípio em nossa legislação. 

 

 

1.5 Princípio da Diversidade da base de Financiamento 

 

 

A CF em seu art. 194, IV traz a diversidade da base de financiamento como o 

princípio que busca múltiplas fontes de custeio diferenciadas e comprometidas com 

a técnica protetiva desejada. Assim no art. 195 da CF já vêm à previsão de diversas 

bases de sustentação do sistema da seguridade social cujo objetivo é propiciar 

segurança e estabilidade. 

                                                           
8
 Brasil. Lei 8.212/91 - Lei Orgânica da Seguridade Social. Dispõe sobre a organização da 

seguridade social, institui plano de custeio e da outras providencias. Acesso em 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 07 de Maio de 2018. 
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Nesse sentido Ketzmam (2010, p.54) “o objeto deste ordenamento é diminuir 

o risco financeiro do sistema protetivo. Quanto maior o número de fontes de recurso 

menor será o risco de a seguridade sofrer, inesperadamente, grande perda 

financeira”. Neste ponto a seguridade social encontra se numa fase de hibridismo 

entre os sistemas contributivo e não contributivo, ou seja, quis o constituinte que a 

receita da seguridade social fosse arrecadada por diversas fontes tendo assim uma 

maior estabilidade financeira. 

A diversidade da base de financiamento pode ainda ser objetiva atinente aos 

fatos geradores da obrigação do pagamento das contribuições sociais, ou subjetiva 

que diz respeito às pessoas que verterão contribuição como, por exemplo, o Estado, 

empresas entre outros. De acordo com o Professor Ibrahim (2011, p.26) a 

diversidade da base de financiamento: 

[...] é que permitira a evolução da seguridade social no sentido de assegurar 
os mandamentos constitucionais em especial, a garantia efetiva do bem 
estar e justiças sociais. Sendo que a ideia de diversidade da base de 
financiamento é para um custeio de seguridade social, sendo este grande 
leque de contribuições realizam para a possibilidade de realização da meta 
de atingir a universalização de cobertura e atendimento, sendo que este 
dogma deve ser atingido, respeitando o preceito constitucional a que 

confere.9 

 

Portanto o princípio da diversidade da base financiamento da Seguridade 

Social é um princípio constitucional que tem por objetivo impor a proteção e 

segurança a todo o sistema previdenciário, por isso dada sua importância quanto a 

sua aplicação, razão que se faz necessário observar a responsabilidade de cada 

setor que deve contribuir para a existência da Seguridade, pois ela está destinada a 

cobrir as contingências essenciais daqueles que tiverem necessidade. 

 

 

1.6 Princípio da Automaticidade da Filiação 

 

 

                                                           
9IBRAHIM, Fabio Zambette. Desaposentação: o caminho para uma melhor 
aposentadoria. 5 ed. Niterói: Impetrus, 2011. 
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A filiação pode ser entendida como uma relação jurídica entre uma pessoa 

física com a previdência de pertinência da qual decorre de uma qualidade, assim de 

acordo com o art. 201 da Constituição Federal, a filiação é obrigatória onde desta 

vinculação do trabalhador a previdência social surgirá à qualidade de segurado 

indispensável para aquisição dos direitos previdenciários. 

Além da obrigatoriedade da filiação, a mesma também é automática, significa 

dizer que o exercício da atividade remunerada vincula o trabalhador a previdência 

social, adquirindo automaticamente o status de segurado. Martinez (2001, p.122) diz 

que "A automaticidade abrange o trabalho definido na lei previdenciária. Não alcança 

o trabalho não tutelado"., ou seja, para aquele que nunca contribuir para a 

previdência, nunca terá a contraprestação em momento de risco. 

 A qualidade de segurado, no entanto é insuficiente para a outorga das 

prestações previdenciárias, sendo necessário do ato do recolhimento e inscrição 

para o recebimento das mesmas. No entanto aquelas pessoas que não exercem 

trabalho remunerado se filiem a previdência social sendo segurado facultativo, mas 

neste caso dependendo do ato da pessoa se inscrever na previdência. 
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2.Previdência Social no Brasil 

 
 

O advento de um sistema de proteção dos direitos sociais no Brasil ocorreu 

de forma lenta, através da preocupação do Estado em proteger os indivíduos das 

contingencias sociais geradoras de necessidades. Deste modo as primeiras regras 

gerais em matéria de direito previdenciário surgiram somente no século XX, apesar 

de haver previsão constitucional antes desta data, eram previsões de proteção 

infortúnios. 

 Em 1543 foi fundada a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que visava à 

entrega de prestações assistenciais, concomitantemente foi criado o plano de 

pensão para seus empregados que se estendeu para as Santas Casas do Rio de 

Janeiro e Salvador, abrangendo também os trabalhadores das Ordens Terceiras, 

hospitais, asilos, orfanatos e casos de amparos e desvalidos. No ano de 1795 o 

príncipe Dom Joao VI aprovou o Plano dos Oficiais da Marinha que garantia pensão 

as viúvas dos oficiais falecidos. 

Destarte, em 1821 Dom Pedro de Alcantra criou o primeiro texto em matéria 

de previdência social no Brasil, o decreto de 1° de outubro de 1821 que concedia 

aposentadoria aos professores após 30 anos de serviço, assegurando um abono de 

¼ dos ganhos aos que continuasse em atividade. 

Na Constituição de 1824 havia somente uma única disposição no art. 179 

tratando dos socorros públicos para a assistência da população carente, mas esta 

previsão não teve aplicação pratica servindo apenas para remediar a miséria criada 

pelo dogma da liberdade e igualdade no plano filosófico. 

A lei n°3.397 de 1888 aborda as despesas gerais da Monarquia e prevê a 

criação da caixa de socorro para os empregados das estradas de ferro do estado. 

Após a proclamação da republica, iniciou-se no ano de 1889 vários movimentos de 

proteção associativa, surgindo assim o Decreto n°221 que previa a aposentadoria 
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para os empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, assim como a edição do 

Decreto n°9.912-A que dispões sobre a aposentadoria dos trabalhadores do correio. 

Nesse sentido a constituição de 1891 assegurava os socorros públicos em 

caso de invalidez no serviço da nação, e em seu art. 75 previa a aposentadoria por 

invalidez dos servidores públicos. Em seguida a lei n° 2.17/92 instituiu a 

aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal da 

Marinha do Rio de Janeiro. Em relação a estas aposentadorias, pode-se afirmar que 

as mesmas não se enquadram a um regime previdenciário contributivo, já que os 

beneficiários não contribuíram durante a vida. 

A doutrina previdenciária considera o marco inicial da previdência social a 

publicação do Decreto Legislativo n° 4.682/23 que ficou conhecido como a Lei Eloy 

Chaves, denominada assim pelo fato do Engenheiro Willian Sheldon ter trazido da 

Argentina um sistema de Proteção Social dos Trabalhadores, essa foi à primeira 

norma no Brasil que instituiu a Previdência Social, onde criou as Caixas de 

Aposentadoria e Pensões nas empresas de estradas de Ferro, através de 

contribuições dos trabalhadores, das empresas e do Estado se assegurava a 

aposentadoria dos trabalhadores e pensão em caso de morte a seus dependentes. 

A criação desta lei se deu devida a importância do setor naquela época 

decorrente da necessidade de apaziguar as manifestações gerais dos trabalhadores, 

assim previa aposentadoria por invalidez que é equivalente a pensão por tempo de 

serviço, assistência medica e pensão por morte. 

De fato o Decreto n° 4.682 criou o que se assemelha hoje as entidades 

fechadas de previdência complementar, ou seja, autoriza que cada empresa do 

ramo criasse sua caixa de aposentadoria e pensão, além de conceder estabilidade 

para aquele trabalhador que tivesse dez anos de empresa, só podendo o mesmo ser 

dispensado através de inquérito para apuração de falta grave. 

Embora a criação do decreto tenha sido algo benéfico, muitas das vezes não 

se atingia o número necessário de segurados para garantir o pagamento dos 

benefícios em longo prazo. Dessa forma podemos assemelhar o modelo 

contemplado na lei Eloy Chaves ao modelo alemão de 1883. 
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Após a elaboração da lei Eloy Chaves surgiu outras caixas em empresas de 

diversos ramos, contudo em 1930 ocorreu a primeira crise previdenciária onde o 

Governo Getúlio Vargas suspendeu durante seis meses a concessão de 

aposentadorias. 

Em 1933 foi criada a primeira instituição brasileira de previdência social de 

âmbito nacional conhecida como IAPM- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Marítimos (Decreto 22.872/33) posteriormente surgiu o IAPC (Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos comerciários) e o IAPB - Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos bancários ambas no ano de 1933, já no ano de 1936 surgiu o IAPI 

(Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriais), o IPASE- Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e o IAPETC - Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas em 1938. 

Na Constituição de 1934 previa em seu art. 121,§1, alínea "H" o custeio 

tripartite entre trabalhadores, empregadores e Estado. Já no art. 5, XIX, alínea "c" 

estabelecia a competência para fixação das regras de assistência social, e o art. 10, 

II tratava da competência dos estados membros de zelar pela saúde e assistência 

pública. Além disso, havia a possibilidade de cumulação de benefícios desde que 

houvesse previsão legal para as pensões de montepio e vantagens de inatividade, 

ou cargos legalmente acumuláveis. 

A Constituição de 1937 regrediu na questão previdenciária, sendo omissa 

quanto à participação do Estado no custeio do sistema. Com a Constituição Federal 

de 1946 iniciou-se uma sistematização constitucional da elencada matéria no art. 

157 obrigando assim o empregador a manter seguro de acidentes do trabalho. 

Em 1943 o Poder Executivo editou o Regulamento do Decreto nº 26778/49 

padronizando a concessão de benefícios, após quatro anos houve uma fusão de 

todas as caixas surgindo assim a Caixa Nacional através do Decreto nº 34.586/53, 

que posteriormente se tornou Instituto pela Lei Orgânica da Previdência Social que 

esteve vigente até 1980. 

Em 1953 o profissional liberal passou a poder se inscrever na condição de 

segurado na categoria de trabalhador autônomo por meio do Decreto nº 3.807 a 

LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social onde se estabeleceu um único plano de 
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benefício acabando com a desigualdade de tratamento entre os segurados e seus 

dependentes, razão que o Brasil foi considerado o país com maior proteção 

previdenciária. 

Embora nosso país tivesse a maior proteção previdenciária os domésticos e 

rurais não se encontravam abarcados pelas legislações então vigentes. Assim surgiu 

em 1963 com a lei n° 4.263 o salario família destinado a manutenção dos filhos 

menores dos segurados, na sequencia houve a criação do 13° salario e pela lei 

n°4.281/63 o abono anual existente até os dias de hoje. 

A Emenda Constitucional n°11 de 1965 estabeleceu o princípio da 

precedência da fonte de custeio em relação à criação e majoração de benefícios, em 

1967 as IAPS foram unificadas surgindo o Instituto Nacional da Previdência Social – 

INPS criado pelo Decreto n° 72 de 21/11/1966. Então em 1967 criou-se o seguro 

desemprego e houve a incorporação do SAT – Seguro de Acidente de Trabalho que 

não era realizado por instituições privadas sendo realizadas exclusivamente por 

contribuições vertidas ao caixa único do RGP. 

A previdência social passou a regular os trabalhadores rurais através da Lei 

Complementar n° 11/1971 (FUNRURAL) e a incluir os trabalhadores domésticos 

como segurados obrigatórios através da criação da lei n° 5.859/72. A lei n° 6.439/77 

trouxe inovações no modelo previdenciário em relação à organização, criou-se o 

SINPAS (Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social) que tinha o objetivo 

de realizar uma reorganização da previdência social, sendo destinado a integrar as 

atividades medicas, assistência social e da gestão administrativa, financeira e 

patrimonial entre as atividades vinculadas ao Ministério da Previdência e da 

Assistência Social. 

Assim o SINAPS era composto pelos seguintes órgãos: 

Siglas  

IAPAS Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social; 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social; 

INAMPS Instituto Nacional de Assistência medica da Previdência Social; 

DATAPREV Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social; 

LBA Fundação Legião Brasileira de Assistência; 

CEME Central de Medicamentos; 

FUNABEM Fundação Nacional de Assistência e Bem Estar do Menor. 
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Posteriormente o IPASE foi extinto, mas mesmo com sua extinção não houve 

a uniformização entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, onde 

os servidores públicos continuaram a ser regidos por normas especificas pela lei n° 

1.711/1952. Em 1981 a Emenda n° 18 tratou sobre a aposentadoria dos docentes 

com proventos integrais dos mesmos, contando somente o tempo de efetivo 

exercício na função do magistério, sendo 30 anos de serviço para os professores e 

25 anos para as professoras. 

A CLPS- Consolidação das Leis da Previdência Social em 1984 reuniu toda a 

matéria de custeio e prestação sociais previdenciárias inclusive as relacionadas aos 

acidentes de trabalho, em seguida através do Decreto n° 2.284/1986 foi criado o 

seguro desemprego para os casos de desemprego involuntário, assim garantindo 

um abandono temporário. 

Com a promulgação da CF/88 em 05/10/1988 houve a criação de todo um 

capítulo sobre a Seguridade Social (arts. 194-204) com o objetivo de atuar 

simultaneamente na área da saúde, assistência social e previdência social, razão 

que se manteve o custeio triparte entre a União, Estado, Município e Distrito Federal, 

e entre trabalhadores e Empregadores, de modo que as contribuições arrecadadas 

passaram a custear somente as ações do estado nas três áreas somente e não mais 

no campo de previdência social. 

O RGPS – Regime Geral da Previdência Social não abarca a universalidade 

da população ativa, mas somente aqueles que mediante contribuições e nos termos 

da lei fazem jus ao benefício desde que não estejam abrangidos por outro regime da 

seguridade social. Isto posto ficam excluídos do RGPS os servidores públicos, os 

civis, os militares, membro do poder judiciário e do Ministério Publico, membros do 

TCU (Tribunal de Contas da União) em razão de os mesmo possuírem um regime 

previdenciário próprio. 

Conforme disposto no art. 201,§2 da CF o benefício que substitui o salario do 

trabalhador não poderá ser inferior a um salario mínimo vigente, devendo o beneficio 

ser reajustado anualmente. A lei n° 8.689/93 extinguiu o INAMPS sendo suas 
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funções transferidas ao SUS (Sistema Único de Saúde), destinado a oferecer uma 

politica social com finalidade de reduzir os riscos de doenças. 

No âmbito da assistência social de acordo com o art. 203 são assegurados 

diversos benefícios assistencialistas as famílias, crianças e adolescentes 

independentemente de contribuição, benefícios estes prestados por entidades sem 

fins lucrativos sempre seguindo as normas dispostas pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS). 

Em relação aos profissionais que necessitam de reabilitação e/ou habilitação 

ficará a cargo das entidades de assistência social. No ano de 1990 houve a extinção 

do INPS e do IAPAS sendo ambos substituídos pelo INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social), autarquia que passou a cuidar das funções de arrecadação e 

pagamento dos benefícios e prestações. 

Com a edição da lei n°11.457/2007 foram transferidos a Secretária da Receita 

Federal do Brasil as funções de arrecadação, fiscalização, cobrança de contribuição 

e aplicação de penalidades. No mesmo sentido com a edição da lei n° 8.212/91 

dispôs sobre a organização da seguridade social instituindo dessa forma o plano de 

custeio, enquanto que a lei n° 8.213/91 dispôs sobre os planos de benefícios da 

previdência social, ambas vigentes ate hoje, mas com algumas alterações ocorridas. 

Num período posterior à CF/88 houve um aumento do montante anual de 

valores despendidos com a seguridade social, assim como uma queda em função do 

“envelhecimento médio” da população, razão que se chegou a conclusão que em um 

futuro nem tão distante a tendência seria de inadimplência do sistema onde se 

ocorreria um esgotamento da capacidade contributiva, problema este a ser 

detalhado mais posteriormente. 

Entre 1993 e 1997 houve significativamente mudanças na legislação da 

seguridade social, com a criação do LOAS ( Lei Orgânica da Assistência Social - lei 

nº8.742/93) e  a lei n°9.528/97. A Emenda n° 20 de 1998 modificou 

significativamente a previdência social no Brasil, assim alguns pontos da reforma 

foram como se sabe as aposentadorias passaram a ser concedidas com base no 

tempo de contribuição tanto no RGPS como no âmbito do regime dos servidores 

públicos, a partir de 16/12/1998 a idade mínima para o ingresso do trabalhador ao 
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RGPS passou a ser 16 anos, exceto no caso de menor-aprendiz em que se permitia 

o ingresso a partir dos 14 anos, assim para os trabalhadores que entraram no 

mercado de trabalho após 16/12/1998 houve a criação de regras diferenciadas. 

Para os trabalhadores que não pertenciam ao RGPS e pretendiam a 

concessão de aposentadoria, mas não possuía tempo exigido foram-lhe exigido o 

cumprimento de idade mínima, sendo 53 para os homens e 48 para as mulheres e 

mais 20% do período faltante (pedágio) para os respectivos tempos de contribuição, 

porem este requisito não teve aplicabilidade, pois conforme dispõe o art. 201,§7, 

inciso I da CF só se exige a prova do tempo de contribuição não se fazendo 

necessário o pagamento do pedágio. 

Para os professores (as) que se aposentassem com tempo de magistério e 

pelas regras de transição poderiam contar com acréscimo de 17% (homem) e 20% 

(mulher) antes do calculo do pedágio. A aposentadoria proporcional foi extinta para 

aqueles que não haviam começado a trabalhar na data da Emenda, na transição 

este beneficio correspondia a 70% do salario beneficio acrescido de 5 % (adicional) 

por ano até o limite de 100%, regra esta que se aplicava também ao serviço publico. 

Portanto, pode-se concluir que a Emenda trouxe reduções de despesas em 

relação aos benéficos do Regime Geral gerido pelo INSS, dessa forma o salário-

família e auxilio reclusão só eram pagos aos segurados de baixa renda, sendo o 

salario maternidade o único beneficio que não era limitado, contudo o STF (Supremo 

Tribunal Federal) declarou a inconstitucionalidade da Emenda referente à limitação 

do salario- maternidade, devendo a previdência social o ônus quando ao pagamento 

integral do salario durante a licença gestante. 

Com a vigência da lei n°9.876/99 houve uma complementação a previdência, 

onde se passou a adotar uma fórmula de cálculo que leva em consideração a idade 

do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida da população 

brasileira. A criação do fator previdenciário teve o objetivo de alcançar o equilíbrio 

financeiro de atuação do sistema, ou seja, é uma formula que tenta reduzir o salário 

do benefício e a renda mensal da aposentadoria daqueles segurados que possuem 

pouca idade e tempo de contribuição. 
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Conforme diz Matinez10: 

“o pressuposto lógico-jurídico da lei n° 9.876/99 é alcançar o equilíbrio do 
Plano de Benefícios do RGPS. Seu escopo inicial é, a médio prazo, eliminar 
o déficit da Previdência Social; fundamentalmente, estabeleceu correlação 
sinalagmatica entre a contribuição (expressa por um salario de beneficio 
mais largo) e o beneficio, levando em consideração a esperança média de 
vida aferida estatisticamente quando da apresentação” 

 

A referida lei também estabelece nova fórmula de cálculo dos benéficos de 

prestação continuada sendo ampliado a gama de salários de contribuição, no 

entanto as alterações trazidas pela lei n° 9.876/99 não atingiu direitos já adquiridos, 

assim quem já fazia jus ao beneficio antes da lei mesmo que requerido posterior à 

entrada em vigor da lei o cálculo seria realizado com base nas últimas 36 

contribuições sem aplicação do fator previdenciário. 

Em 31 de dezembro de 2003 houve a edição da Emenda Constitucional n ° 41 

que estabeleceu uma reforma previdenciária, onde previa a substituição da 

aposentadoria integral pelo regime proporcional de aposentadoria que não retira a 

possibilidade de o servidor gozar da aposentadoria de acordo com a ultima 

remuneração. No RGPS foi estabelecido como limite máximo dos benefícios o valor 

de R$ 2.400,00 reais. Em seguida houve a Emenda n°47 que fez alterações no art. 

201 da CF, além de tratar da maior parte das regras previdenciárias dos funcionários 

públicos, por conta da referida Emenda os benefícios concedidos entre 01/01/2004 e 

04/07/2005 foram passiveis de revisão para adequação da norma mais favorável. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Nova formula de calculo de beneficiário previdenciário. Revista Jurídica Virtual, n°10, 
marc.2000. Site do Governo <www.planalto.gov.br>. 
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2.1 SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

Dada à introdução de toda temática envolvendo a parte histórica, passa-se a 

traçar uma linha cronológica com as devidas conceituações e definições a respeito 

da seguridade social. Destarte como se pode notar nas Constituições anteriores se 

entendia que a seguridade social fazia parte do direito do trabalho. 

 Com o advento da CF/88 houve a nítida separação do direito do trabalho om 

o direito da seguridade social, desse modo a Constituição Federal em seu art. 194 

definiu:  

“A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 
inciativas dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos á saúde, á previdência e a assistência social.” 

11 
 

Nesse sentido, pode se destacar que os elementos tutelados pela 

Constituição visa o interesse do Estado de investir em saúde de qualidade, pois o 

objetivo do legislador é que assim menos indivíduos necessitem de auxilio da 

previdência relativos à assistência social, dessa forma investindo na previdência 

social mais pessoas serão abarcadas pelo sistema e quando não estiverem mais 

aptas ao trabalho poderão gozar de sua aposentadoria. 

A seguridade social, portanto pode ser conceituada como o conjunto de 

regras e instituições destinadas a estabelecer um sistema de proteção social aos 

indivíduos por ações de iniciativa do poder público e da sociedade visando prover as 

necessidades pessoais básicas e de seus familiares relativos á saúde, previdência e 

assistência social. 

 Por conseguinte a natureza jurídica da seguridade social é a publicista, ou 

seja, decorrente de lei e não da vontade das partes, portanto tem cunho publicista 

abrangendo o contribuinte, beneficiário e o Estado. Os segurados obrigatórios tem a 

relação jurídica decorrente do exercício da atividade laborativa remunerada, já o 

segurado facultativo há a necessidade da vontade do segurado de se filiar ao 
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 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 de Março de 2018.  



31 
 

 
 

sistema, assim pode se dizer que a seguridade social é um direito fundamental da 

pessoa humana. 

A lei n° 8.212/91 dispõe sobre a organização da seguridade social, 

consequentemente dentro do Poder Executivo o Ministério das áreas sociais são 

responsáveis pelo cumprimento da matéria da seguridade social, então temos os 

seguintes conselhos setoriais de previdência: CNPS (Conselho Nacional de 

Previdência Social), CNS (Conselho Nacional de Saúde) e o CNAS (Conselho 

Nacional de Assistência Social). Na estrutura do ministério do trabalho e da 

previdência social temos o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), PREVIC 

(Superintendência Nacional de Previdência Complementar) DATAPREV como 

empresa publica responsável pela gestão dos bancos de dados informatizados e 

junto ao ministério da Saúde a CEME (Central de Medicamentos). 

 Assim como a seguridade social a previdência social foi estabelecida por 

meio da CF/88 mediante os arts. 201 e 202. Da analise do texto constitucional, 

Sergio Pinto Martins, em sua obra³¹, traz a conceituação dada por Wladimir Novaes 

Martins á previdência social: 

[...] “como a técnica de proteção social que visa propiciar os meio 
indispensáveis a subsistência da pessoa humana – quando esta não pode 
obtê-los ou não é socialmente desejável que os aufira pessoalmente através 
do trabalho por motivos de maternidade, nascimento, incapacidade, 
invalidez, desemprego, prisão idade avançada, tempo de serviço ou morte – 
mediante contribuição compulsória distinta, proveniente da sociedade e de 
cada um dos participantes.”( Martinez, 1992, pag. 99 apud Martins, 2013, 
pag. 15).

12
 

 

Assim pode se conceituar a previdência social como o sistema pelo qual 

mediante contribuição as pessoas vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e 

seus dependentes ficam resguardados quanto a eventos de infortunística ou outro 

previsto em lei. Desse modo criou-se a lei n° 8.213/1991 referente aos benefícios da 

previdência social que basicamente se sustenta nos princípios da compulsoriedade e 

contributividade. Em suma a previdência cobre os riscos sociais que aquele 

segurado poderá vir a sofrer e nesse panorama geral é que se deve compreender o 

instituto da previdência para entender sua real atuação. 
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 Martins, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social: custeio da seguridade social. Ed. 

28 Editora Atlas.2009. 
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A Constituição Federal garante um regime publico da previdência social sendo 

de caráter obrigatório para os segurados de iniciativa privada, ou seja, todos os 

trabalhadores que possuem relação de emprego, os autônomos, eventuais ou não, 

empresários individuais, sócios gestores de sociedade empresarias, trabalhadores 

avulsos entre outros. O art. 201 da CF traz o conceito assim como as contingências 

que tem cobertura pelo RGPS. 

O RGPS vem regulamentado pelas leis n°8.212 e 8.213/91 sendo seu caráter 

contributivo, pois a cobertura previdenciária exige o pagamento de contribuições 

para o custeio do sistema. Destarte somente quem contribui adquire a condição de 

segurado. A filiação de acordo com o disposto pelo legislador é obrigatória de forma 

com que todos fossem alcançados pela cobertura e que todos contribuíssem para o 

sistema, assim permitindo a aqueles que não se enquadrem como obrigatório que se 

inscrevam como segurados facultativo passando a ser segurado pelo RGPS, dessa 

forma o Estado se desonera da “responsabilidade” de arcar com os custos para 

aqueles que não possuem mais condições de trabalhar em decorrência das 

contingências e necessidades previstas no art. 201 da CF. De acordo com o art. 194, 

I da CF em consonância com o princípio da universalidade no atendimento, o RGPS 

é o único regime brasileiro que permite a adesão do segurado facultativo. 

Portanto a CF quis entre os critérios de organização do Regime Geral da 

Previdência Social acontecesse de forma que preservasse o equilíbrio financeiro e 

atuarial, motivo que as contribuições arrecadadas formam um fundo que se destina 

ao financiamento das prestações previdenciárias que em nenhuma hipótese poderá 

ser deficitário sob pena de comprometer a subsistência do sistema e afetar a 

população como um todo. 

A lei n° 8.213/91 que regula o RGPS é composta de normas de direito publico 

que estabelecem direitos e obrigações entre os indivíduos potencialmente 

beneficiários do regime e o gestor da previdência (estado). O artigo 10 da aludida lei 

classifica os beneficiários em segurados e dependentes, logo é segurado da 

previdência social a pessoa física que exerce atividade remunerada com ou sem 

vinculo de emprego, seja de forma efetiva ou eventual e de natureza urbana ou rural 

conforme art. 9 do Decreto n° 3.048/99. Assim existem ainda duas espécies de 

segurado sendo os obrigatórios àqueles que ingressam no RGPS sem expressar a 
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sua vontade, ou seja, contribuem compulsoriamente para a seguridade. O art. 12 da 

lei n° 8.212/91 traz como condição para ser segurado do RGPS o fato de ser pessoa 

física, além do requisito de exercer atividade laborativa remunerada e licita. 

Em se tratando de prestação laboral no exterior sendo a contratação realizada 

no território nacional ou em razão de tratados ou acordos internacionais firmados 

pelo Brasil é possível que a pessoa física obtenha condição de segurado obrigatório 

no RGPS em decorrência do princípio da universalidade no atendimento á 

população que necessite da seguridade social. 

Se tratando de servidor publico de qualquer das esferas, ocupante de cargo 

de comissão de livre nomeação e exoneração sem vinculo com a administração é 

vinculado ao RGPS conforme disposição do art. 40,§13 da CF com redação pela EC 

n°20/98, a mesma regra cabe ao pessoal contratado por tempo determinado para 

atender as necessidades temporárias do interesse público conforme art. 37, IX da 

CF e do art. 8 da lei n° 8.745/93. Os detentores de mandado eletivo são 

considerados segurados obrigatórios, aquele que presta trabalho em condições de 

escravo também será um segurado obrigatório devendo as contribuições do RGPS 

serem cobradas daquele que exigiu o trabalho em tal condição conforme disposto no 

art. 33,§5 da lei n° 8.212/91. 

Os segurados facultativos são as pessoas que não se encontram nas 

situações dispostas pela lei como segurado obrigatório e que desejam contribuir, 

dessa forma de acordo com o §1 do art. 201 da CF qualquer pessoa desde que 

maior de 16(dezesseis) anos poderá participar do RGPS desde que contribua deste 

modo é admitida a filiação facultativa das pessoas físicas enumeradas no art. 11 do 

Decreto n° 3.048/99, não se admitindo a filiação facultativa da pessoa que participe 

de regime próprio da previdência exceto em caso de afastamento sem vencimento e 

desde que não seja permitida a contribuição em regime próprio. 

A filiação facultativa é um ato volitivo que gera efeitos a partir da inscrição e 

do primeiro recolhimento, não sendo possível retroagir e não permitindo o 

pagamento de contribuições relativas a competências anteriores a inscrição. Já em 

relação aos dependentes estes são pessoas que embora não contribua para a 

seguridade, a lei os elenca como possíveis beneficiários do RGPS fazendo jus aos 
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seguintes benefícios: pensão por morte, auxilio reclusão, serviço social e reabilitação 

profissional. Os critérios para a fixação dos dependentes não se restringe apenas a 

dependência econômica, mas outras também como os vínculos familiares, desse 

modo à lei n° 8.213/91 com redação pela lei n°13.146/2015 em seu art. 16 divide os 

dependentes em três classes sendo elas: 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 
condição de dependentes do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; 

II - os pais; 

II - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave;

13
 

 

Com a CF/88 não existe distinção entre homens e mulheres, assim como não 

há mais a necessidade de comprovação de convivência por mais de cinco anos que 

era exigido pela lei n° 8.971/94 estando à união estável regulamentada pela lei n° 

9.278/96. A jurisprudência em relação ao cônjuge separado reconhece que faz jus 

ao beneficio de pensão por morte do ex-cônjuge. O INSS também considera como 

dependente aqueles que contraíram matrimônio ou conviveram em união estável 

com segurado ou segurada do mesmo sexo, são os chamados dependentes 

presumidos independentemente da data do óbito ou da perda da liberdade do 

segurado. 
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 Brasil. Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Disponível em <www.planalto.gov.br>.Acesso 
em 14 de Março de 2018. 
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2.2 CLASSIFICAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

 

 

Como já sabido a seguridade social de acordo com o art. 194 da CF 

compreende um conjunto de ações de iniciativas dos poderes públicos e da 

sociedade que se destina a assegurar direitos concernentes à saúde, previdência e 

a assistência social. Neste sentido o art. 195 da CF descreve a forma de 

financiamento da seguridade social, onde a sociedade como um todo concorre 

indiretamente com o custeio da seguridade. 

No direito tributário há discussões acerca da necessidade das contribuições 

do art. 195 da CF poderem ser exigidas por lei complementar, no entanto não se 

trata de contribuição para expansão da seguridade social, assim de acordo com o 

entendimento do STF mesmo tendo natureza tributaria não há necessidade de lei 

complementar para a instituição das contribuições podendo ser instituídas por meio 

de lei ordinária. 

Da harmonia dos arts. 194 e 195 da CF pode se concluir que o fato gerador 

das contribuições para a seguridade consiste na função do estado para assegurar os 

direitos a saúde, previdência e assistência. Dada à introdução a respeito do 

respectivo tema passemos a abordagem especifica de cada um das contribuições 

em especial às contidas no art. 195 da CF. 

 

 

A) Contribuições sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

(art.195, I, alínea “a”) 

 

 

O art. 195, I da CF em sua redação permite à União federal a competência 

para instituir contribuições a serem pagas pelo empregador, empresa e entidades 

equiparadas sobre a folha de salário e demais rendimentos a serem pagos ou 

creditados á pessoa física que preste serviço mesmo que sem vinculo empregatício 

ou pelo empregador, seja esta a contribuição recolhida ao INSS chamada de 

parafiscal. 
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  Ate 1998 estas contribuições eram exigidas somente dos empregadores, não 

sendo legitima cobrar ao INSS a contribuição sobre a folha de salario e outros 

rendimentos daqueles que não eram empregados, destarte com a Emenda 

Constitucional n° 20/98 a inclusão de “a empresa e a entidade que se esquipar” aos 

empregadores a emenda acabou por abranger todos os tipos de pessoas que antes 

não eram abrangidos pelo art. 195 da CF. 

Isto posto todas as verbas em espécie ou valor correspondente in natura 

integram a base imponível da contribuição social, deste modo o art. 201 do Decreto 

n° 3.048/99 traz as alíquotas aplicáveis a titulo de contribuição do empregador: 

 Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, 
é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados 
empregados e trabalhador avulso, além das contribuições previstas nos arts. 
202 e 204; 

 II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou 
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;  

III - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, observado, no que 
couber, as disposições dos §§ 7º e 8º do art. 219; 

IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições 
previstas no inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa 
jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural.

14
 

 

De acordo com o art. 22,§1 da lei n°8.212/91 o valor a ser pago ou creditados 

pelos bancos comerciais, de investimentos, caixas econômicas, sociedades de 

créditos imobiliários, sociedades corretoras entres outras disciplinadas na lei a 

contribuição será de 2,5%, e em sendo trabalhador domestico a contribuição social é 

8% como dispõe o art. 24 da já referida lei.  

Dessa forma de acordo com a Emenda Constitucional 20/98 devem estar 

presentes os seguintes requisitos: a prestação de serviços, que seja prestado por 

pessoa física ainda que sem vinculo empregatício e que esta prestação seja onerosa 

da qual se origina a obrigação de pagar o trabalhador, e a obrigação de recolher a 

contribuição previdenciária aos cofres da previdência. 

                                                           
14 Brasil. Decreto 3048 de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência 
Social. Disponível em <www.planalto.gov.br>.Acesso em 10 de Abril de 2018. 
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O critério para o recolhimento desta contribuição e o temporal, ou seja, 

mensal, onde a contribuição será recolhida ate o dia 20 do mês subsequente ao da 

competência de acordo com o art. 30 da lei nº 8.212/91, em se tratando de 13° 

salario a empresa é obrigada a recolher ate o dia 20 de dezembro de cada ano, e se 

tratando de comissões poderá ser realizado ate o dia 20 de janeiro conforme art. 

216,§25 do Regulamento da previdência. Se tratando de empresa contratante de 

serviços executados mediante cessão de mão de obra ate mesmo em caráter 

temporário deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de 

serviço para recolher em nome da empresa cedente de mão de obra ate o dia 20 do 

mês subsequente à emissão da nota fiscal ou da fatura conforme dispõe art.33,§5 da 

lei n° 8.212/91. 

 

 

A.1. Substituição da contribuição patronal pela contribuição sobre receita 

 

 

Com base nos §§ 13 e 12 do art. 195 da CF a legislação vem promovendo a 

substituição sobre receita bruta, à lei que regulamenta e a lei n°12546 fruto da 

conversão da Medida Provisória 540/2011, que foi alterada pelas leis n°12.715/12 e 

12.794/13, 12.844/13 e 12.995/14, esta substituição surgiu com o objetivo de reduzir 

a carga tributaria das empresas para assim aumentar a competitividade dos produtos 

no mercado, além de incentivar o aumento de postos de trabalho. Pois bem a lei 

n°12.546/2011 em seu art. 7 substituiu as contribuições previstas nos inciso I e II do 

art. 22 da lei n° 8.212/91 ate o dia 31 de dezembro de 2004, pois a MP n°651/2014 

tornou definitivas algumas contribuições. 

No entanto as substituições trazidas não se enquadram as empresas que 

exercem as atividades de representante, distribuidor ou revendedor de programas de 

computador cuja receita bruta seja igual ou de superior a 95% da receita bruta 

mensal. Pode-se concluir que esta substituição implica em um regime mais gravoso 

onde fica claro o prejuízo as empresas que tinham uma folha de pagamento diminuta 

e uma receita bruta razoável, causando efeitos contrários aos desejados pelo 

legislador inibindo a apuração de novos empregos e de expansão das empresas. 
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B. Contribuições sobre a receita ou o faturamento (art. 195, I,b da CF) 

 

 

A expressão “receita ou faturamento” só veio a ser incluída com a Emenda 

Constitucional 20/98, assim pode se conceituar faturamento como o ato de faturar ou 

a soma de faturas, portanto faturamento esta ligado a operação de compra e venda 

de serviços e mercadorias, ou seja, abarca as receitas operacionais. Deste modo 

temos como modalidade desta subespécie de contribuição o PIS/PASEP e o 

COFINS. 

O PIS (contribuição para o programa de integração social) foi instituído pela 

Lei Complementar n° 7/70 e o PASEP (contribuição para o programa de formação do 

patrimônio do servidor público) através da LC n°8 de 70. Destarte com a CF/88 os 

produtos da arrecadação das contribuições sociais passaram a ser destinados ao 

financiamento do programa de seguro desemprego e o abono conforme art. 239,§3 

da CF. Obrigatoriamente o PIS incide sobre o faturamento da empresa, 

mensalmente com alíquota de 0,65% sobre a receita bruta operacional como dispõe 

o Decreto n° 2.445/88, o prazo para realizar o recolhimento é ate o dia 10 do mês 

subsequente a aquele que foram devidas conforme Decreto n °2.449/88, porem 

estes decretos foram declarados inconstitucionais pelo STF, pois a contribuição de 

receita bruta operacional se esquiva da natureza tributária motivo que o uso de 

decreto lei não cabe (art.55, II CF/69) por não se tratar de finança publicas no âmbito 

material. 

Logo com a Resolução 49/1995 se suspendeu a execução dos Decretos n° 

2.445 e 2.449 de 1988, passando novamente a contribuição do PIS a ser regulado 

pela LC n° 7/70 que vigorou ate a publicação da Medida Provisória n° 1.212/95 que 

estabeleceu a base de calculo a partir do faturamento do mês anterior ao do 

vencimento. Em decorrência dos decretos declarados inconstitucionais, logo os 

contribuintes que o fizeram nestes moldes fizeram jus ao ressarcimento ou a 

compensação da diferença. 

Por forca do art. 72, V do ADCT acrescentada pela EC 1/94 com redação pela 

EC 10/96 a alíquota depois de 1994 ate 30/06/97 ficou em 0,75% sobre a receita 
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bruta das instituições financeiras, empresa de seguro privado e de capitalização e 

entidades de previdência privada, em seguida a Medida Provisória 1676 em sua 38° 

reedição converteu-se na lei n°9.715/98 que estabeleceu modificações para a base 

de cálculo modificação esta que define o faturamento como sendo o da receita bruta, 

deste modo o art. 8 da aludida lei estabeleceu as seguintes alíquotas I.0,65% sobre 

o faturamento;II.1% sobre a folha de salários;III.1% sobre as receitas correntes 

arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. 

A lei n° 10.637/2002 eliminou a incidência do PIS/PASEP em efeito cascata, 

mas elevou a alíquota de 0,65% para 1,65%. Com efeito, o COFINS (contribuição 

social para o financiamento da seguridade social) instituído pela LC 70/91 em 

substituição ao finsocial incidindo alíquota de 2% sobre o mensal sobre as receitas 

brutas de mercadorias e serviços. A criação do CONFINS propiciou na doutrina a 

tese de inconstitucionalidade por bitributação, no entanto o STF entende não haver 

bitributação pois o COFINS e PIS são tributos distintos, existindo o bis in idem, ou 

seja a incidência dupla sobre o mesmo fato econômico(faturamento mensal). 

Com a edição da lei n° 9.718/98 a alíquota passou para 3% sendo cálculado 

sobre o faturamento de acordo com o art. 2 da lei. Em 21/12/200 sobreveio à lei n° 

10.147 estabelecendo alíquotas diferentes ao PIS/PASEP e COFINS, trazendo ainda 

a inclusão do §12 do art.195 da CF que dispões sobre a possibilidade da 

contribuição não cumulativa. A COFINS não cumulativa tem o calculo com base no 

faturamento, logo o art. 10 da lei n° 10.833/2003 traz as hipóteses em que o 

contribuinte não esta sujeito a CONFINS cumulativa e que devem recolher tal tributo 

com base na lei n° 9.718/98 e LC 70/91 por não haver confronto de créditos e 

débitos. A não cumulatividade tem como pressuposto a eliminação da incidência 

cascata, ou seja, a supressão do encargo tributário na cadeia que vai desde a forma 

produtora ate o final.  

 

 

C. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (art. 195,I, c da CF) 
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O lucro diz respeito a certo acréscimo patrimonial, esse fenômeno surgiu no 

direito comercial como a obrigação do comerciante elaborar um balanço anual, ou 

seja, o lucro significa a diferença entre o capital empregado e aquilo que ele 

produziu dentro de certo tempo. 

A CSLL foi instituída pela lei n° 7.689/88 tendo como fato gerador o lucro das 

pessoas jurídicas, a base de cálculo de acordo com o art. 2 da referida lei e o valor 

do resultado do exercício antes do proveniente para o imposto sobre a renda a ser 

apurado. 

 No decorrer inúmeras alterações foram realizadas na alíquota ate que se 

chegasse à alíquota de 9% segundo o disposto pela lei n° 10.637/2002, devida às 

alterações a CSLL se tornou uma norma complexa onde parte da doutrina identifica 

esta contribuição como o imposto sobre a renda onde não se permite a sua dedução 

da base de cálculo.  

Deste modo o TRF3 firmou seu convencimento no sentido da impossibilidade 

da dedução da CSLL por ser uma parte destinada ao custeio da previdência razão 

que não pode ser deduzido do IRPJ. A CSLL pode ser paga trimestralmente em 

quota única no ultimo dia do mês subsequente ao do encerramento do período de 

apuração, podendo também optar pelo parcelamento em ate 3 vezes, ou anualmente 

que ocorre através de pagamentos mensais ate o dia subsequente aquele que se 

referir o ajuste anual. A alíquota da CSLL é de 15% para pessoas jurídicas 

consideradas financeiras, de seguro privado e de capitalização e de 9% para as 

pessoas jurídicas em geral.  

 

 

d) Contribuições Sociais do Trabalhador Rural e Demais Segurados da 

Previdência (FUNRURAL) 

 

 

Essa é a contribuição social do empregador rural pessoa física conhecida por 

FUNRURAL, onde o fato gerador é a receita bruta auferida pelo empregador rural 
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proveniente da comercialização da produção sendo a alíquota de acordo com o 

disposto na lei 8.212/91: 

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à 
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado 
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII 
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: 

I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente 
da comercialização da sua produção; 
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção 
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.

15
 

 

O recolhimento deve ser efetuado até o dia 20 do mês subsequente ao que a 

venda ou consignação da produção foi realizado, em ocorrendo a sub-rogação o 

recolhimento devera ser realizado por quem é o sub-rogado, sendo o adquirente, a 

consumidora, consignatária ou cooperativa, pessoa física não produtora, quando 

aquele para a venda no varejo a pessoa física. De acordo com a lei n° 12.873/13 

para se caracterizar o individuo como rural basta à natureza da atividade ser rural. 

Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica este esta regulamentada pelo art. 

22-A da lei n° 8.212/91 sendo a base de calculo a receita bruta proveniente da 

comercialização da produção. 

A contribuição deve ser paga ate o dia 2 do mês seguinte ao da competência 

sendo a alíquota de 2,5% destinada à seguridade e 0,8% ao SAT (seguro acidente 

de trabalho). Além das contribuições pagas pelo trabalhador rural pessoa física e/ou 

jurídica o art. 195, II da CF estabelece que a seguridade social também seja 

custeada por trabalhadores, dessa forma o tributo pago pelo trabalhador é 

denominada de salario-de-contribuição sendo regido pela lei 8212/91. Com base no 

art. 28 da lei entendem-se por salario-de- contribuição: 

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

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma 
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, 
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir 
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da 

                                                           
15

 Brasil. Lei n° 8.21291. Lei Orgânica da Seguridade Social. Trata se da organização da 

Seguridade Social. Disponível em <www.planalto.ov.br>. Acesso em 11 de Abril de 2018. 
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lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou 
sentença normativa;  

II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem 
estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e 
do valor da remuneração; 

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais 
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o 
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5

o
;   

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

o
. 
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E. Contribuição social sobre Receita de Prognósticos (art.195, III da CF) 

 

 

Essa contribuição é regulada pelo art. 26 da lei n° 8.212/91, concurso de 

prognósticos é todo e qualquer concurso de sorteio de números, loterias, apostas 

inclusive aquelas realizadas em reuniões de hípicas sejam no ambiente federal, 

estadual, distrital ou municipal promovidas por órgãos do Poder Publico ou por 

Sociedades comerciais ou civis conforme art. 212 do Decreto 3.048/99. A base de 

cálculo nos concursos promovidos pelo poder publico é renda líquida sendo alíquota 

de 100% executando-se os valores destinados aos programas de credito executivo, 

em concursos promovidos por entidades privadas à base de cálculo é o movimento 

global a alíquota de 5%. 

 

 

F) Contribuição Social do Importador de Bens ou Serviços do Exterior (art. 

195, IV da CF) 

 

 

Nesta espécie de contribuição se encontram o PIS/PASEP-importação e o 

COFINS- importação com fundamento no art.141,§ 2, II e art. 195, IV da CF, 

                                                           
16 Brasil. Lei n° 8.212/91. Lei Orgânica da Seguridade Social. Trata se da organização da 
Seguridade Social. Disponível em <www.planalto.ov.br>. Acesso em 11 de Abril de 2018. 
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acrescidos pela EC 42/2003 estas contribuições possuem um caráter hibrido em 

decorrência de servirem tanto como instrumentos de intervenção na economia e 

como fonte de financiamento da seguridade. 

O objetivo dessa contribuição é tributar a importação de bens e serviços 

provenientes do exterior, onde o fato gerador das aludidas contribuições é à entrada 

de bens estrangeiros no território nacional ou o pagamento, o crédito, entrega, 

emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como 

contraprestação do serviço prestado. 

A base de cálculo são as respectivas exceções e reduções previstas na lei 

n°10.865/2004, onde no art. 4 fixa cinco hipóteses que vai desde a data do registro 

da declaração de importação até a data do pagamento. O art. 5 da referida lei traz os 

contribuintes sendo: pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens 

estrangeiros, pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou 

domiciliado no exterior, beneficiário do serviço caso o contratante também seja 

residente ou domiciliado no exterior. As alíquotas sobre a base de cálculo 

estabelecida pelo art. 7 de acordo com art. 8 da lei são de 1,65% para o PIS/PASEP- 

importação e 7,6% para o COFINS-importação, no entanto os §§ 1 a 10 fixam 

alíquotas variáveis que vão de 0,8% e 3,2% ate 2,3% e 10,8%, no entanto o §12 

concede ao executivo a faculdade de reduzir a alíquota a zero nas hipóteses 

previstas nos incisos de I a XXXIV da lei  n° 10.86/2004. 

 

 

G. Contribuição Residual 

 

 

Prevista na CF no art. 195,§4 a instituição da contribuição residual é para a 

expansão ou manutenção da seguridade social, ou seja, é a possibilidade de por 

meio de Lei Complementar instituir outras contribuições para o financiamento da 

seguridade, porem para que isso ocorra é necessário que haja um fato gerador 

inédito e que a modalidade seja não cumulativa. Portanto esta contribuição só 
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poderia ser criada se atender as especificações acima citadas e se houver 

vinculação com algum benefício para o contribuinte. 

 

 

H. Contribuição Social do Salario-Educação 

 

 

 Esta contribuição esta prevista no §5 do art. 212 da CF, de acordo com art. 

208, I da CF a educação básica é obrigatória devendo ser gratuita, razão que é 

financiada por recursos provenientes de impostos, no entanto a União pode instituir 

como fonte adicional a contribuição social do salario-educação a ser paga pelas 

empresas. A aludida contribuição vem sendo cobrada na forma da lei n° 9.424/96 

com alterações pela Medida Provisória 1565/97 convertida na lei n° 9.766/98 com 

fundamentos nos princípios constitucionais da estrita legalidade tributária e o 

princípio da nonagesimidade. 

 

 

I.Contribuição Social para o Seguro de Acidente do Trabalho 

 

 

 Com fundamento no art. 7, XXVIII da CF, a lei disciplina a cobertura do risco 

de acidente do trabalho a ser atendido pela previdência social conforme arts. 

201,§10 da CF. A lei n° 8212/91 em seu art. 22 traz as razões pela qual foram 

instituída a aludida contribuição. 

Nesta modalidade de contribuição há uma controversa em relação às 

alíquotas, onde parte da doutrina entende como inconstitucional as alíquotas 

previstas nos termos do art. 22, II da já referida lei, outra corrente defende a 

aplicação da alíquota de 1%. Destarte cabe a lei definir as diferentes hipóteses de 

risco de acidentes seja grave, médio ou leve, dessa forma o legislador não definiu 

por completo as alíquotas aplicáveis a cada caso cabendo ao executivo promover o 
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enquadramento das empresas, mas com a exceção de nunca promover a majoração 

das alíquotas. 

O Decreto n° 6.957/2009 que alterou o Regulamento da Previdência Social 

aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 instituiu por meio do anexo V uma relação 

completa de atividades preponderantes e correspondentes de alíquota. Houve assim 

um desvio de finalidade da contribuição onde o objetivo era evitar acidentes de 

trabalho passou a ter caráter meramente fiscal, ainda indo contra princípio da 

razoabilidade ao instituir aplicação de alíquota maior para atividades de menor risco. 

 

 

I.1.Adicional da Contribuição de Risco de Acidente de Trabalho  

 

 

O SAT é a contribuição do seguro de acidente de trabalho destinada a custear 

a aposentadoria especial em decorrência da incapacidade laborativa em razão dos 

riscos ambientais onde deve se pagar o porcentual de 1%,2% ou 3% de acordo com 

o risco com base no total da remuneração do empregado ou trabalhador avulso. Já o 

RAT é o adicional do SAT, é a contribuição de risco de acidente de trabalho, onde as 

alíquotas variam de 12%,9% e 6% de acordo com a atividade desenvolvida que 

permite a aposentadoria em 15, 20 ou 25 anos. O fato gerador do RAT é a 

exposição do segurado abrangido pela aposentadoria a agentes nocivos a saúde ou 

integridade física conforme dispõe o art. 68 do anexo IV do Decreto n° 3.048/99. 

Além desse adicional se encontra o FAP que é o fator previdenciário que 

permite a individualização do pagamento do SAT/RAT podendo diminui-lo em ate 

50% conforme os investimentos realizados pela empresa na área de segurança e 

medicina do trabalho. Em caso de a empresa não realizar medidas para minimizar os 

efeitos aos empregados o FAT é capaz de aumentar em ate 100% o valor do 

SAT/RAT de acordo com o art.10 da lei n° 10.666/2003. No art.202-A do Decreto 

n°3048/99 em seus §§ 2 e 4 traçam os critérios para calculo das reduções e 

acréscimos. 
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J. Contribuição Social Sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 

 

O fundo de garantia por tempo de serviço é um direito dos trabalhadores 

urbanos e rurais nos termos do art. 7, III da CF. O FGTS é constituído pelos saldos 

das contas vinculadas nos termos que a lei se refere sendo aplicados juros e 

correções monetárias. De acordo com o art. 15 os empregadores ficam obrigados a 

depositar até o dia 7 de cada mês a importância de 8% da remuneração paga ou 

devida do mês anterior ao empregado. 

O art. 18 da lei 8.036/90 dispõe sobre os valores em caso de rescisão 

contratual: 

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do 
empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do 
trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês 
da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido 
recolhido, sem prejuízo das cominações legais.   

 § 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, 
depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância 
igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na 
conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados 
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.         

§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, 
reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será 
de 20 (vinte) por cento. 

17
 

 

Os valores depositados num todo tem natureza de tributo, o deposito de 8%na 

conta vinculada e uma contribuição social realizada em beneficio do trabalhador que 

em caso de rompimento do contrato de trabalho poderá sacar os valores 

depositados conforme art.18 e seus parágrafos citados acima, a lei ainda prevê 

outras hipóteses de movimentação da conta do FGTS. 

Os valores depositados de 40% no montante dos valores depositados em 

razão de despedidas sem justa causa é de 20% no caso de rescisão por culpa 

reciproca caracterizam uma sanção por infração legal, dessa forma se o deposito 

decorre de uma infração o valor depositado não tem natureza tributária. 

                                                           
17 Brasil. Lei nº 8.036, de 11 de Maio de 1990. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço. Disponível em<www.planalto.gov.br>. Acesso em 20 de Abril de 2018. 
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K. Contribuição do Empregador Doméstico  

 

Tem seu fundamento no art. 24 da lei 8.212/91, onde a base de calculo é o 

salário de contribuição declarado na carteira de trabalho, tendo alíquota de 12% 

devendo ser paga ate o dia 15 do mês subsequente ao da competência. 

 

 

L. Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transferências de Valores 

e de Créditos e direitos de natureza financeira (CPMF) 

 

 

 Esta contribuição é muito questionada em decorrência de seu caráter 

provisório e por ser exigida interruptamente por mais de 9 anos, a aludida 

contribuição foi instituída pela lei n° 9.311/96 onde encontra fundamentos no ADCT 

nos arts. 74,75, 84 e 90, o objetivo dessa contribuição é o financiamento da saúde, 

no entanto não é o que ocorre. 

A lei n°9.311/96 conceitua movimentação financeira ou transmissão de 

valores e créditos como qualquer operação liquidada ou lançamento realizado pelas 

instituições financeiras que represente a circulação escritural ou fiscal de moeda, a 

citada lei também descreve as cincos hipóteses do fato gerador e seu contribuinte 

específico para cada fato. 
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2.3 A destinação dos Valores Arrecadados por meio das Contribuições 

Sociais 

 

 

 Diante de todo o exposto, passa-se a análise da destinação dos valores 

arrecadados por meio de contribuições sociais, como disposto na Constituição 

Federal a instituição das contribuições sociais visa o financiamento da seguridade 

social, portanto o produto da arrecadação dos tributos deve ser destinado à 

finalidade da qual estas contribuições foram criadas, ou seja, o financiamento da 

seguridade social atende aos direitos relativos à saúde assistência e previdência. 

A CF em seu art. 165,§5, III estabelece no plano geral que as receitas 

decorrentes de arrecadação das contribuições deverão seguir o orçamento da 

seguridade social sendo direcionado para as despesas relacionadas à saúde, 

assistência social e previdência. No §2 do art. 165 da CF atribui aos órgãos 

responsáveis pela saúde, previdência e assistência social a responsabilidade de 

elaborar as propostas orçamentais assim como gerir os recursos arrecadados de 

acordo com a finalidade constitucional. Dessa forma o orçamento da seguridade 

social possui uma autonomia em razão de a seguridade possuir recursos próprios o 

que não admite transferência, onde as contribuições são recolhidas de forma 

imediata e direta. 

Consequentemente segundo o art. 195, §5 da CF “nenhum benefício ou 

serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total”, em razão de se distinguir dos demais tributos 

por ser sui generi, ou seja, sua arrecadação é parafiscal além de ter uma destinação 

relevante não podendo ser alterada pela lei que a criou. Neste sentido a destinação 

do produto da arrecadação das contribuições deve ser exclusivamente ligada à 

finalidade pela qual foi criada. 

Destarte a inobservância das regras de destinação estabelecidas no plano 

legal ou no constitucional provoca efeitos diferentes, um desses efeitos é a DRU 

(Desvinculação de Receitas da União) que nada mais é que a retirada de recursos 

da previdência para custear despesas do orçamento fiscal, instituída pela Emenda 
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Constitucional 68/2011 a desvinculação era de 20% do valor total arrecadado porem 

este porcentual já esta em 30% através da aprovação da  PEC 4/2015, a criação da 

DRU se deu em razão de que as receitas das contribuições somadas a arrecadação 

da previdência superava as despesas da previdência motivo que havia 

transferências dos recursos do orçamento  da seguridade para o orçamento fiscal. 

 A desvinculação feriu garantias individuais do contribuinte em afronta ao 

limite de poder estabelecido no art. 60,§4 da CF, ainda a desvinculação gera desvio 

de finalidade onde a contribuição não esta sendo destinada a finalidade pela qual 

constitucionalmente foi criada impossibilitando a sua exigência e posterior restituição 

do que foi exigido. Porem com as despesas com previdência, saúde e assistência 

social crescendo em ritmo acelerado o orçamento da seguridade foi ficando 

deficitário motivo que fez com que a DRU não retirasse mais dinheiro dos 

orçamentos da seguridade social. No entanto de acordo com a ANFIP e FUNDAÇÃO 

ANFIP a DRU retirou do orçamento da seguridade social em 2015 o valor de R$ 

63,817 (sessenta e três bilhões oitocentos e dezessete mil reais), dai o 

questionamento que se fica é será que realmente existe o déficit alegado pelo 

governo? 

Logo por se tratar de uma contribuição de natureza parafiscal deve estar 

vinculada a finalidade constitucional em defesa do Estado Democrático de direito 

garantindo o direito a todos os contribuintes em razão da proteção de milhares de 

beneficiários atendidos. Por fim em observância do art. 8 da Lei Complementar 

n°101/200 (lei de responsabilidade fiscal) os recursos vinculados à finalidade 

deverão ser utilizados exclusivamente para a finalidade especifica, caso haja o 

desvio da finalidade haverá a afronta aos preceitos constitucionais e a lei de 

responsabilidade fiscal. Portanto a falta de finalidade gera a falta de legitimidade 

para a cobrança do tributo, sendo a finalidade um elemento cogente para a 

instituição das contribuições como um todo. 
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3. Analise do Sistema Previdenciário 

 

 

 
3.1 Orçamento da Seguridade Social 

 
 

A seguridade social é um conjunto de ações estatais que compreende a 

proteção dos direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social 

conforme dispõe o Art.194 da CF. Como já analisado, anteriormente, a previdência 

social é gerida pelo INSS autarquia criada para gerenciar o custeio dos benefícios 

através do aporte das contribuições sociais, sendo a saúde e assistência social 

deveres do estado e sua prestação desvinculada de qualquer contribuição. 

Destarte a proposta do orçamento da seguridade social será elaborada de 

forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, assistência social e 

previdência social assegurando as metas e prioridades estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentarias, assim como a gestão de seus recursos. Portanto no que 

diz respeito ao orçamento a CF dota a seguridade de autonomia estabelecendo no 

art. 165 em seus incisos o rol de orçamentos anuais: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais.”18 

 
Consequentemente o orçamento da seguridade é próprio e desvinculado do 

projeto orçamentário da União sendo considerado o segundo maior orçamento da 

nação. Dessa forma como estabelecido pelo artigo supracitado o orçamento da 

seguridade é composto por três diferentes orçamentos, deste modo incube 

exemplificar cada um. O orçamento fiscal compreende os poderes da União os 

                                                           
18  Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 de agosto de 2018. 
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fundos, órgãos, autarquias, incluindo as especiais e fundações instituídas e 

mantidas pela União ademais abrange as empresas públicas e sociedades de 

economia mista em que a união direta ou indiretamente detenha maioria do capital 

social com direito a voto e que recebam desta quaisquer recursos que não sejam 

provenientes de participação acionaria, pagamento de serviços prestados, 

transferências para aplicação em programas de financiamento  atendendo ao 

disposto no art. 159, I, “c” da CF e refinanciamento da 

divida externa. 

Diferentemente o orçamento da seguridade social abrange todas as 

entidades e órgãos vinculados à administração pública direta e indiretamente, 

tanto como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público 

inclusive das empresas estatais dependentes, por conseguinte o orçamento da 

seguridade será elaborado pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e 

assistência social levando em consideração as metas e prioridades estabelecidas 

na LDO como dispõe o §2 do art. 195 da CF. Observe que a distinção entre os 

orçamentos da seguridade social e fiscal é mínima, pois o orçamento da 

seguridade não faz referencia aos poderes, entretanto a CF em seu art. 194 

objetiva a destinação entre essas duas espécies de orçamento. 

No que concerne ao orçamento de investimento neste constara as 

empresas estatais dependentes que figurarão nos orçamentos fiscais ou da 

seguridade social de acordo com a área de atuação, abrangendo ainda as 

empresas públicas e sociedades de economia mista em que a união, direta ou 

indiretamente detenha maioria do capital social com direito a voto conforme § 5, 

inciso II do art. 165 da CF. 

Salienta-se que o orçamento de investimentos das estatais contempla as 

despesas relacionadas aos investimentos que serão realizados pelas mesmas, isto 

posto as despesas com pessoal e manutenção destas empresas não integra o 

orçamento de investimento. Á vista disso o orçamento das estatais independentes 

é controlado pelo departamento de controle das empresas estatais – DEST, no 

qual os limites gastos são estabelecidos pelo Presidente da República por meio da 

publicação de decreto instituindo o Programa de Dispêndios Globais – PDG, neste 

sentido estas empresas devem seguir as regras orçamentarias estabelecidas na 
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CF e na lei n° 4.320/64 no que se refere aos investimentos. Já as empresas 

estatais dependentes devem integrar o orçamento fiscal e da seguridade sem 

nenhuma previsão no orçamento de investimentos. 

Acentua-se que a autonomia do orçamento da seguridade decorre do ato 

que as receitas são recolhidas de forma imediata e direta não passando por

outros expedientes, ou seja, a seguridade social dispõe de fontes próprias e não 

admite transferências, assim como cada órgão gerencia seus próprios recursos se 

exige uma capacidade autônoma de arrecadação. Portanto a autonomia do 

orçamento deve levar em consideração a destinação entre as contribuições em 

termo de sua natureza tributária e os tributos que constituem receitas do orçamento 

do Tesouro Nacional. 

Ora visto a seguridade tem um orçamento autônomo diferentemente do 

tesouro nacional, para que os recursos não tenham outras finalidades além 

daquelas pela qual foi instituído. No entanto a CF vem sendo omissa neste ponto, 

pois no caso da Desvinculação das Receitas da União (DRU) que permite a 

retirada de ate 30% das receitas das contribuições para o pagamento de outras 

despesas, acaba fragilizando a seguridade social motivo que contribui ao suposto 

déficit na previdência. Todavia essa forma de desvio será analisada logo mais de 

forma detalhada. 
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3.2 Custeio da Seguridade Social 

 

 
O financiamento da seguridade social esta especificada no art. 195 da CF 

onde de forma direta ou indireta, por meio dos recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a 

previdência será custeada. Logo o modelo de financiamento da seguridade se 

baseia no modelo contributivo, neste sentido a seguridade social possui receita 

própria que não se confunde com a receita tributaria federal, aquela que se destina 

exclusivamente as prestações da seguridade na área da saúde, previdência e 

assistência social, devendo ser objeto de deliberações entre os órgão 

competentes. 

Conquanto pode se conceituar o sistema de custeio como o estudo das 

bases de contribuição, dos recolhimentos, dos obrigados ao custeio e dos tipos de 

custeio a cargo de cada pessoa, razão que a seguridade social é financiada por 

toda a sociedade. Mister o custeio da seguridade social representa a definição dos 

recursos destinados ao pagamento dos recursos destinados ao pagamento dos 

custos da seguridade social. 

Nas Liçoes de Castro e Lazzari o custeio da previdência social se divide em 

contributivo e não contributivo, no sistema não contributivo os valores despendidos 

com o custeio são reiterados diretamente do orçamento do Estado, que obtém 

recursos por meio da arrecadação de tributos entre outras fontes sem que haja 

cobranças de contribuição social. Dê antemão o sistema contributivo que é o 

adotado pelo Brasil possui duas categorias, uma em que as contribuições 

individuais servirão somente para o pagamento de benefícios aos próprios 

segurados, sendo colocados numa reserva ou conta individualizada a que 

chamamos de sistema de capitalização, noutra as contribuições são todas reunidas 

num fundo único, que serve para o pagamento das prestações no mesmo período, 

a quem delas necessite o chamado sistema de repartição. 

No sistema de repartição simples os recursos arrecadados em determinado 

exercício somente será utilizado para o pagamento de benefícios deste mesmo 

exercício, neste sistema os trabalhadores ativos são taxados e o
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fundo arrecadado é repartido conforme critérios determinados entre os inativos, 

gerando transferências intergeracionais, muito embora o problema deste sistema de 

repartição seja a inexistência de reservas de contingências cuja finalidade será 

amortecer as flutuações econômicas das receitas e despesas do sistema a ser 

financiado. Ao contário, no sistema de capitalização cada trabalhador aufere um 

benefício que reflete no montante das suas contribuições realizadas ao longo de 

sua vida. Assim, tributa-se do trabalhador e investe as contribuições arrecadas em 

ativos financeiros devolvendo – as acrescidas dos juros quando este trabalhador se 

aposentar. Portanto, neste sistema temos a dificuldade de evitar que o governo 

abra mão de suas reservas para financiar déficits ou outros programas. Em 

contrapartida, este sistema apresenta a possibilidade de capitar recursos para o 

investimento com retorno a médio e longo prazo o que gera um desenvolvimento e 

crescimento econômico sustentável. 

Na realidade, a União efetivamente repassa aos cofres da seguridade 

social uma contribuição, ou seja, ela atribui dotações do seu orçamento fixado na 

lei orçamentaria. Havendo insuficiências financeiras da seguridade social a União 

e os demais entes federativos terão a responsabilidade pela cobertura do déficit, 

assim caracterizando a forma indireta de financiamento. Por outro lado, caso a 

União não possua recursos para pagar seus encargos previdenciários poderá se 

socorrer do “caixa” da seguridade social, neste sentido a lei n 8.212/91 em seu art. 

17 autoriza a mesma a utilizar os recursos provenientes das contribuições sobre o 

faturamento e o lucro. Ademais poderão ser utilizados pela União os recursos da 

seguridade para custear as despesas com pessoal e a administração geral do 

INSS exceto os provenientes da arrecadação da contribuição sobre os concursos 

de prognósticos, cuja destinação é exclusivamente para custeio dos benefícios e 

serviços prestados pela seguridade social conforme determina o art. 18 da lei n° 

8.212/91. 

Alías, como estabelecido no art. 195 da CF a forma indireta de 

financiamento é realizada por intermédio dos orçamentos fiscais da União, as 

receitas da seguridade social deverão estar previstas na lei orçamentária anual 

conforme disposto nos arts. 165, §5 e 195, §2 da CF onde o constituinte quis 

assegurar o completo financiamento em caso de as receitas obtidas pelas fontes 
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próprias (contribuições sócias do segurado, empresa, empregador e

outros) não serem suficientes. Do mesmo modo havendo déficit este será coberto 

por meio de verbas do orçamento da seguridade de que comportara a lei 

orçamentaria anual. 

As receitas obtidas por meio dos impostos previstos no art. 153 da CF serão 

utilizadas para financiar os gastos gerais do Estado como pagamento de pessoal, 

obra, agricultura, educação entre outros gastos, no entanto uma parte desta 

receita devera ser reservada para o financiamento da seguridade social, deste 

modo a parcela reservada a seguridade prevista no orçamento fiscal comporá a o 

orçamento da seguridade social. Portanto ate mesmo um desempregado contribui, 

pois ao comprar um litro de óleo pagara pelo (IPI) imposto sobre produtos 

industrializados contribuindo desta forma para o orçamento fiscal, ou seja, de 

forma indireta contribuiu para o sistema. 

Do mesmo modo o sistema orçamentário empregado para a União também 

se aplica aos estados, Distrito Federal e municípios, não podendo as receitas da 

seguridade social desses entes agregarem o orçamento da União. A sociedade 

ainda participa de forma direta do financiamento da seguridade através das 

contribuições sociais recolhida aos cofres públicos. Neste sentido as principais 

fontes de custeio estão previstas no art. 195 da CF e seus incisos, onde de acordo 

com art. 154, I da CF permite a criação de outras fontes de custeio mediante lei 

complementar, nessa perspectiva para que o legislador crie, estenda o beneficio 

ou aumente seu valor e necessário que intitule a fonte de custeio. 

Para se precaver do inadimplemento das obrigações com a seguridade 

social pelas empresas o art. 195, §3 da CF estabeleceu que as pessoas jurídicas 

que possuem débito com o sistema da seguridade estaria proibido de contratar 

com o poder publico além de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. No art. 195 só que em seu parágrafo a CF estabeleceu a norma da 

anterioridade nonagesimal ou mitigada, que disciplina que as contribuições sociais 

somente serão exigidas depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de 

publicação da lei, dessa forma diferentemente dos impostos as contribuições 

podem ser cobradas no mesmo exercício. 
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No âmbito da seguridade as contribuições possuem a finalidade de custear 

o sistema proporcionando as ações nas áreas da previdência social,

assistência social e saúde. Destarte o art. 19519 lista em seus incisos as 

contribuições destinadas ao custeio. 

As contribuições sociais na maioria das vezes devera possuir como sujeito 

ativo o INSS, entretanto o STF já decidiu como correto que a União fosse este 

sujeito, neste sentido o governo aprovou a lei n° 11.457/2007 que criou a super-

receita do Brasil gerando a unificação das receitas federais e previdenciárias. Por 

fim um dos principais problemas da política fiscal que atinge a o sistema da 

previdência social é o efeito “cascata”, aonde aquele tributo que vem sendo cobrado 

em cada operação realizada, gera uma elevada carga tributária ao produto, assim 

para evitar esta pratica se permite compensar o que foi devido em cada operação 

com o montante cobrado nas anteriores, ou seja, temos a aplicação do princípio da 

não cumulatividade. Neste sentido como disposto no art. 195,§12 da CF se tratando 

de contribuições sociais incidentes sobre a receita e o faturamento de empresas de 

alguns setores haverá aplicação do princípio da não cumulatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19Art. 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: 
a)  a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; 
b)  a receita ou o faturamento; 
c)  o lucro; 
II -  do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; 
III -  sobre a receita de concursos de prognósticos. 
IV -  do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
[...] 
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3.3 Receitas e Despesas da Seguridade Social 

 
 

A arrecadação das contribuições sociais é feita pela União, através da 

Secretaria da Receita Federal da União. Neste sentido para que as receitas 

integrem o orçamento da seguridade deverão atender a dois requisitos, sendo em 

relação à origem onde a norma deve especificar que a receita foi instituída com 

objetivo de financiar a seguridade social e quanto à finalidade a receita criada 

devera ter sua destinação aposta à área da saúde previdência social ou 

assistência social. 

Assim o art. 195 da CF aduz quais as receitas que devem financiar a 

seguridade social, neste mesmo sentido a lei n° 8.212/91 que institui o plano de 

custeio da seguridade social, em seus arts. 11 e 27 define a forma como se 

compõem a receita. Sendo assim dispõe o art. 11 que no âmbito federal o 

orçamento da seguridade será composto de receitas da União, receitas das 

contribuições sociais e receitas de outras fontes. Dessa forma a contribuição da 

União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal sendo a união a 

responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da seguridade. 

De antemão as contribuições sociais estão dispostas de forma geral no art. 149 da 

CF onde as mesmas podem se dividir em contribuições sociais de intervenção no 

domínio econômico ou interesse das categorias profissionais, no entanto as 

contribuições sociais podem ou não ser destinadas a seguridade social. 

As receitas ainda são compostas pelas contribuições sociais previstas no 

art. 195 e seus incisos como supracitado. No entanto, as principais contribuições 

que garantem cerca de 50% (cinquenta por cento) dos recursos econômicos da 

seguridade social são o PIS, COFINS E CSLL. Em razão da natureza parafiscal 

estas contribuições nem sempre tinham como sujeito ativo da relação o mesmo 

ente ao qual lhe conferia a arrecadação e aplicação dos recursos, dessa forma de 

acordo com a lei n° 11.457/2007 todas as contribuições previdenciária passaram a 

ter como sujeito ativo a União, que teria de fiscalizar lançar, arrecadar e normatizar 

o recolhimento através da Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme 

prescreve o art. 33 da Lei n° 8.212/91. 

Destarte as receitas de outras fontes estão dispostas no art. 27 da lei 
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n°8.212/91 e no Decreto n° 3.048/99: 

“Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social: 

I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios; 

II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, 
fiscalização e cobrança prestados a terceiros; 

III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de 

fornecimento ou arrendamento de bens; 

IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras; 

V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 

VI - 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na 
forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal ; 

VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens 
apreendidos pelo Departamento da Receita Federal; 

VIII - outras receitas previstas em legislação específica. 

Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o 
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 
dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% 
(cinquenta por cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado 
ao Sistema Único de Saúde-SUS, para custeio da assistência 
médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de 
trânsito. ”20 

 
No caso do inciso II do artigo supracitado, é o que ocorre com a 

arrecadação e fiscalização das contribuições do SESE, SESC, SENAI, SENAC 

entre outras instituições onde a previdência recebe 3,5% do montante arrecadado 

a título de taxa de administração e 1% é repassado ao INSS para cobrança do 

salario educação. Em relação às demais receitas patrimoniais pode se citar como 

exemplo os alugueis. O inciso VI trata dos valores obtidos por intermédio do trafico 

de entorpecentes e drogas onde a verba arrecadada é utilizada para recuperar os 

dependentes por meio do sistema único de saúde(SUS). 

 
 

 

 

 

 

                                                           
20

 Brasil. Lei Orgânica da Seguridade Social. Trata se da organização da Seguridade 

Social. Disponível em <www.planalto.ov.br>. Acesso em 11 de agosto de 2018 

http://www.planalto.ov.br/
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3.3.1 Desvinculação de Receitas da União 
 
 
 

A desvinculação de receitas nada mais é que uma ferramenta financeira 

que a União dispõe que lhe permite utilizar 30% (trinta por cento) da arrecadação 

total dos tributos federais para as mais diversas finalidades. Denominada como 

DRU a desvinculação de receitas da União foi criada em 1994 pela Emenda 

Constitucional de Revisão (ECR) n°1 cuja denominação era de Fundo Social de 

Emergência (FSE) que alcança diretamente as receitas da seguridade social visto 

que possibilita a União concentrar recursos que antes teriam destinação exclusiva 

aos cofres da previdência social, assistência social e saúde. 

A criação da DRU em 1994 decorreu da instituição do Plano Real que tina 

como objetivo o saneamento financeiro da fazenda publica federal e estabilização 

econômica que duraria dois anos, assim a partir da sua criação passou a ser 

obrigatória a desvinculação de 20% (vinte por cento) do produto de arrecadação 

de todos os impostos e contribuições da União. A princípio a duração desta DRU 

seria limitada de 1994 a 1995 cujos recursos seriam direcionados para ações no 

sentido de equilibrar/atenuar o déficit de finanças públicas federais visando obter 

maior flexibilidade na elaboração e execução do orçamento. 

Em 1996 a EC n° 10 apresentou o real intuito do FSE, renomeando-o como 

Fundo de Estabilização Fiscal, além de prorroga-lo ate os exercícios financeiros de 

1996 a 1997, já em 97 houve outra prorrogação por meio da EC n° 17 estando ate 

1999 o exercício da DRU. A EC n° 27 no ano de 2000 criou então a Desvinculação 

de Receitas da União – DRU, já em 2003 com a EC n° 42 houve a prorrogação 

deste mecanismo por quatro anos mantendo o formato de desvinculação direta de 

20% sobre todos os impostos e contribuições sociais. No ano de 2007 com a 

aprovação da EC n° 56 foi prorrogada a DRU ate 31 de dezembro de 2011 

conforme art. 76 do ADCT. No entanto a EC n° 59 de 2009 foi aprovada com 

objetivo de reduzir os porcentuais da DRU sobre a política pública de educação, a 

qual acrescentou ao art. 76 do ADCT o §3 o qual diminui a incidência da DRU de 

20% para 12,5% (doze vírgula cinco por cento), em 2009 para 5% (cinco por 

cento) e nos exercícios de 2010 e 2011 este porcentual foi nulo. 

No período compreendido de 2000 a 2007 a DRU foi responsável por 
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62,45% (sessenta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) do superávit primário 

gerado. Dessa forma após a expansão da DRU em 2000 não foi mais possível 

visualizar os recursos desvinculadas visto que este não se constitui como um 

fundo, assim o questionamento que fica é sobre o destino deste volume de 

recursos destinados ao orçamento fiscal. 

O Congresso Nacional em 2016 analisou a proposta de Emenda a 

Constituição PEC 31/2016, que foi aprovada em dois turnos nas duas casas 

legislativas autorizando a prorrogação da DRU ate 31 de dezembro de 2023. No 

texto aprovado elevou o porcentual da desvinculação passando de 20% para 30% 

da arrecadação da União sobre as contribuições sociais. Sucedeu-se a alusão de 

que a desvinculação não traria prejuízos ao pagamento das despesas do regime 

geral da previdência social. A PEC aprovada (EC 93/2016) alterou o artigo 76 do 

ADCT incluindo os artigos 76-A e 76-B passando a produzir efeitos a partir de 1° 

de janeiro de 2016, o texto ainda autoriza a desvinculação para os Estados, 

Distrito Federal e municípios das receitas relativas a impostos, taxas e multas. 

A DRU é defendida pelo governo sob o argumento da rigidez orçamentaria, 

onde este mecanismo permite uma gestão adequada aos recursos financeiros 

visando evitar que determinadas áreas fique com excesso de recursos vinculados 

ao passo que outros exibem carência de recursos. Salienta-se que esta medida 

afeta radicalmente o financiamento da seguridade social e das políticas sociais 

como um todo, uma vez que o intuito é a geração de superávits primários 

liberando recursos para o gasto com pagamento de juros da divida nacional. 

Preconiza se assim a inconstitucionalidade da DRU visto que ferem o art. 

60,§4, I e IV da CF que é considerado clausula pétrea, assim como os artigos 72, 

IV e 76 do ADCT que autorizam à desvinculação de receitas e impostos e 

contribuições sociais destinadas a garantia dos direitos sociais, assim ferindo o art. 

195 da CF que garante que a diversidade de financiamento permaneça intocada. 

Dessa forma como a DRU vem sendo executada e prorrogada por diversos anos, 

cria – se um novo limite de gastos com as

políticas públicas assim como uma nova configuração da natureza tributaria das 

contribuições uma vez que a DRU desvincula o que surgiu para ser vinculado. 
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Cumpre salientar que a DRU afeta diretamente as normas que protegem os 

que mais necessitam do governo mediante a utilização de órgãos públicos dessa 

forma a DRU é uma forma de impedir que os direitos e garantias fundamentais 

cresçam exclusivamente nas áreas que precisam de maiores gastos como saúde e 

educação. Assim a finalidade inicial da DRU era solucionar a divida publica, no 

entanto vemos que o objetivo pelo qual foi criada não foi alcançado visto que 

implementar uma desvinculação de 30% dos recursos destinada as áreas de maior 

relevância da sociedade não tem sido vista com bons olhos nem como uma 

solução que terá resultados concretos. 

Além da DRU que desvincula os valores arrecadados o sistema 

previdenciário possui inúmeras despesas, contudo as principais despesas da 

seguridade social incluem os benefícios do Regime Geral que representam 59% dos 

gastos totais da seguridade social, dos regimes próprios, ex: o pagamento a servidores 

inativos do setor público giram em torno de 10%, benefícios assistenciais como LOAS 

cerca de 6%, o pagamento de seguro-desemprego e abono salarial somam 6% do total 

dos gastos e o bolsa família 3%, dessa forma podemos notar que a soma destes 

porcentuais atinge a média de 95% do total do orçamento previdenciário. 

Além das referidas despesas acima citadas a lei n° 8.212/91 traz as 

seguintes despesas previdenciárias a seguir: 

“Despesas correntes: são despesas realizadas com a manutenção 
e o funcionamento do sistema previdenciário; 

Pessoal e encargos sociais: relativo à remuneração do pessoal 
ativo e inativo, incluindo as obrigações patronais e o imposto de 
renda; 

Benefícios: é o pagamento de benefícios da previdência social; 

Serviços de terceiros: são despesas derivadas de débitos da 
previdência social, objeto de precatórios; 

Despesas de capital: são relativas a investimentos e inversões 
financeiras, que provoquem alterações aos bens patrimoniais da 

previdência social”. (SOCIAL, 2012). 

 

Pode-se citar como um dos motivos da realização da reforma a evolução 

das receitas e despesas, em razão da redução das contribuições sociais se 

comparado com o PIB e ao mesmo tempo um aumento das despesas, no entanto 

os números e cálculos apresentados pelo governo visto que as

arrecadações utilizadas nos cálculos estão ou não minguadas por possíveis 
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recessão se estão ou não levando em consideração os recursos alocados para 

outras áreas por meio da DRU, se estão considerando a sonegação, desonerações 

fiscais e outros mecanismos usados para desviar os recursos previdenciários. 

Claramente que não podemos se esquecer de que parte deste aumento das 

despesas se deve a fatores estruturais como a maior expectativa de vida da 

população, assim não é de se negar que precisa haver uma revisão sobre a forma 

que vem se levando o sistema previdenciário, mas isto não é motivo para realizar 

uma drástica reforma, pois com simples ações do governo acabaria com o mito do 

déficit e passaria a atuar normalmente podendo atender de forma interrupta seus 

beneficiários. 

As despesas da seguridade social podem ser divididas em três grupos: 

1. Benefícios da seguridade social que engloba o RGPS, servidores inativos, 

BCP, abono, seguro desemprego, bolsa família; 

2. Despesas de custeio e capital de saúde, assistência social e 

previdência social; 

3. Salário dos servidores ativos dos órgãos dessas áreas. 

Desse modo pode se dizer que algumas das despesas são baseadas na 

política de bem estar social. Segundo Dombush & Fischer (1988) as despesas do 

governo federal se classificam como discricionárias que são aquelas que 

governadas pelo processo de apropriação congressional, e as mandatórias são 

aquelas que o governo se compromete a fazer sob as leis existentes é o caso das 

despesas previdenciárias. 

Em consequência da transição na faixa etária da população brasileira e da 

crise no país nos anos de 2000 a 2008 a prestação do beneficio LOAS teve um 

salto de 700% nas despesas da seguridade social, assim como este benefício 

outra importante despesa da seguridade são as chamadas “transferência de 

terceiros” destinadas ao “Sistema S” que depreende SESI, SENAI, SESC, SEST, 

SENAT, SEBRAE organizações estas que são incumbidas, em dar apoio aos 

trabalhadores assalariados, micro e pequenos empresários, profissionais liberais, 

ou seja, contribuem no resguardo ao emprego e renda dos cidadãos, razão que 

considerados de caráter da Seguridade Social.

Diferente do que vem sendo alegado pelo governo durante a década de 

2000 o orçamento da seguridade social apresentou superávits que foram 
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transferidos pelo orçamento fiscal, o que deveria ocorrer de forma inversa. Assim 

ao analisar os dados do IBGE referente aos anos de 2001 a 2007 o que se 

percebe é um crescente superávit que chegou a 73 bilhões no ano de 2007, assim 

demonstrando, mas uma vez que a previdência não é deficitária e sim que ocorre 

o desvio dos valores arrecadados. 

De acordo com Relatório da TCU 2017 realizado para apurar as despesas 

previdenciárias, foram criticadas as formas como são contabilizados as receitas e 

as despesas da seguridade social, como foi analisado diversos relatórios se 

percebeu a incoerência e a diferença de despesas de um relatório para o outro 

além de chegarem a um valor sem ao menos haver um detalhamento destes 

gastos. Dessa forma fica difícil chegar a um valor que lhe possa ser esclarecedor 

para a população. 
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    3.4 A Crise da Previdência no Brasil 

 
 

No Brasil vem se falando em crise da previdência social ha décadas, no 

entanto podemos perceber que esse assunto veio à tona no dia 5 de dezembro de 

2016 com anúncio do presidente da republica Michel Temer sobre a possível 

reforma previdenciária (PEC 287/16) tencionando manter o sistema da seguridade 

social operando. 

Carlos Lazzari (2017, p. apud Juliana Presto Pereira 2002, p.86) traz em 

sua obra as razões pelo qual passamos pela suposta crise, afirma-se que a 

mesma ocorre por função estrutural decorrente da transição demográfica do Brasil, 

ou seja, em decorrência do envelhecimento da população; conjuntural, decorrente 

de problemas econômicos- sociais; e administrativas envolvendo problemas com 

órgãos que se envolvem em desvios de recursos e de má gestão do sistema. Além 

das razoes expostas pela autora podemos notar uma grande modificação no 

sistema, pois segundo números na década de 50 oito contribuintes financiavam 

cada beneficiário, já em 1970 este número diminui para 4,2 para cada beneficiário 

e neste sentido só continuou a descrer passando em 1980 para 2,8 e já em 1995 

caiu para 1,5. 

Salienta - se que a má gestão dos recursos é outro fator desencadeante e 

fomentador da crise haja visto que durante muitos anos, o regime serviu para 

custear não os benefícios, nem formar o fundo de reserva que hoje estaria 

sustentando as políticas sociais, pelo contrário, serviu para construir Brasília e 

outras obras públicas grandiosas, outro fator importante que contribuiu para a crise 

é a má gestão de cargos , inclusive os de direção que vem sendo objetos de 

política e cabides de emprego havendo a contratação de pessoal desqualificado 

levando ao desajuste de subsídios e pagamentos . 

Outro aspecto de grande relevância é o fato do INSS discutir em juízo ate 

as últimas instâncias valendo-se de todas as medidas e recursos procrastinatórios 

possíveis para adiar o pagamento de direitos assegurados por decisões judiciais, 

dessa forma estamos diante de um fato lastimável que gera um grande efeito bola 

de neve, haja visto que quanto mais tempo demora a ser
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paga a divida , a mesma será atualizada monetariamente e acrescidas de juros 

gerando gastos a mais do que o devido. 

Em relação aos regimes próprios de previdência dos agentes públicos, 

foram promulgadas a Emenda n. 41/2003 e a Emenda n. 47/2005, que 

modificaram a previdência dos ocupantes de cargos públicos, neste sentido muitos 

maus administradores públicos vêm aproveitando a suposta possibilidade jurídica 

de extinção de Regimes Próprios como forma de transferir os recursos 

arrecadados a título de contribuições dos servidores para outras finalidades, o que 

atenta contra o fim da contribuição previdenciária, conforme o artigo 149 da CF, 

com a redação conferida pela EC n. 41, o que exige especial atenção dos órgãos 

fiscalizadores da atividade pública – Ministério Público e Tribunais de Contas. 

Ademais se fala sobre o chamado déficit do sistema previdenciário na 

imprensa, no entanto segundo os estudiosos essa afirmação não tem 

unanimidade, neste sentido a Associação dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (ANFIP), juntamente com a Fundação ANFIP, contesta os dados 

oficiais do Ministério da Previdência Social e aponta a existência de superávit 

orçamentário da Seguridade Social, referindo que: 

 

“Os saldos positivos do Orçamento da Seguridade  Social (OSS) 
têm sido determinantes para a política de ajuste fiscal em curso no 
país. O OSS é sensível a um conjunto de variáveis econômicas e 
as decisões políticas, em particular, influenciam os resultados da 
Seguridade Social: a) o crescimento do PIB; 
b) o impacto fiscal das medidas de desoneração tributária e de 
incentivos ao investimento e à produção; c) a condução da política 
monetária; d) os recursos destinados aos programas sociais do 
governo; e e) o comportamento do mercado de trabalho.”21 

 

O saldo da OSS evoluiu de R$ 55 bilhões, em 2010, para R$ 78,1 bilhões, em 

2013, representando um crescimento nominal de mais de 42% no período. Contudo, 

a Seguridade Social vem sofrendo ao longo dos anos com desvios de recursos por 

meio da DRU, além do fato de que a Seguridade Social vem sendo inflado com um 

conjunto de gastos que deveriam estar vinculados ao Orçamento Fiscal, em 

                                                           
21<http://fundacaoanfip.org.br/site/2016/06/desoneracao-da-folha¬-abriu-brechas-para-
elevar-sonegacao-diz-receita>. Acesso em 10 out. 2016 

http://fundacaoanfip.org.br/site/2016/06/desoneracao-da-folha
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especial o pagamento dos benefícios do Regime Proprio 

da Previdência dos servidores públicos federal e de despesas na área da saúde de 

militares das Forças Armadas. 

Todavia os regimes de previdência social no Brasil enfrentam 

dificuldades decorrentes de vários outros fatores históricos, entre eles: 

 A má gestão dos recursos que deveriam ser destinados à formação do 

“fundo previdenciário”; 

 A falta de fixação de contribuições capazes de gerar a sustentabilidade 

(entes públicos deixam de contribuir com a sua parte); 

 Legislações mal formuladas ou irreais sob o ponto de vista 

financeiro/atuarial; 

 Ações judiciais “empurradas para frente” (gastos adicionais com juros e 

honorários); 

 Dívida Ativa bilionária e renúncia fiscal (isenção/imunidade das 

entidades filantrópicas, desonerações da folha de pagamento); 

 Desconhecimento das políticas previdenciárias (altos índices de 

exclusão na rural e urbana); 

 Benefícios concedidos como privilégios (aposentadorias precoces, 

pensões vitalícias a dependentes de militares e ex-combatentes). 

A Previdência Social brasileira continua perdendo muitos recursos, 

segundo levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil, cerca de R$ 340 bilhões foram perdidos na chamada divida 

ativa, ou seja, a soma de tudo o que a Receita Federal apurou e não cobrou dos 

devedores do sistema.  De acordo com a ANFIP, a manutenção do equilíbrio 

financeiro e atuarial da previdência social não requer a criação de novos 

impostos e tributos, basta que os artigos 194 e 195 da Carta Magna sejam 

cumpridos.22 No ano de 2015 com o descumprimento supracitado a seguridade 

deixou de contabilizar nas contas como contribuição do governo, a arrecadação 

proveniente da Confins (R$ 202 bilhões), da CSSL (R$ 61 bilhões) e do PIS-

Pasep (53 bilhões). Contudo no mesmo ano a Seguridade Social também deixou 

                                                           
22

 Previdência: reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma da 

previdência social brasileira, p.30 – Brasília: ANFIP/DIESSE;2017. 
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de contar com R$ 157 bilhões por conta das desonerações tributárias (incluida a 

isenção da contribuição patronal para a previdência) e de uma parte dos R$ 61 

bilhões por conta das DRU.23 

Portanto a ANFIP defende a necessidade de enfrentar a questão do 

suposto déficit através da alteração da forma de contabilização das contas do 

RGPS considerando, nos termos dos arts. 194 e 195 da Constituição, os recursos 

da COFINS, da CSSL e parte do PIS PASEP como contribuição do governo para o 

financiamento da previdência. Em relação à polêmica em torno da DRU, a ANFIP 

defende a extinção desta desvinculação de receitas, visto que tal mecanismo 

subtrai anualmente R$ 60 bilhões do orçamento da seguridade social24. 

O governo alega déficit, no entanto o mesmo desde 2011 realizou a 

renúncia fiscal deixando de cobrar cerca de R$ 63,43 bilhões até fevereiro deste 

ano, com brechas criadas na legislação para que as empresas pagassem menos 

contribuições ao sistema, segundo autoridades da própria Receita Federal, 

brechas estas que também geraram fraudes, tendo sido montada “uma força-

tarefa com a elite dos auditores fiscais do País para investigar fraudes tributárias”, 

a fim de descobrir, só neste tipo de situação, um rombo de aproximadamente R$ 6 

bilhões. 

Assim outra sugestão feita pela ANFIP é acabar com as renúncias 

tributárias que incidem sobre o orçamento da seguridade social, onde a referida 

decisão evitaria que fosse subtraído R$ 160 bilhões anualmente25. 

De qualquer modo com a referida proposta de reforma na previdência, a ideia do 

Governo, ao adotar a idade mínima para todas as espécies de aposentadoria, 

apenas fará com que a população de menor renda tenha mais dificuldade para se 

aposentar. Basta observar que o indivíduo de classe média, atualmente, ingressa 

no mercado de trabalho somente após concluir seus estudos (na casa dos 20 e 

poucos anos de idade), enquanto as pessoas de camadas mais pobres têm a 

necessidade de começar a trabalhar já na adolescência. Conclui-se, assim, que as 

                                                           
23 Previdência: reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma da 

previdência social brasileira, p.30 – Brasília: ANFIP/DIESSE;2017. 
24 Idem. 
25 Idem 
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reformas da Previdência Social são parte de um processo constante e permanente 

de adequação dos sistemas às modificações socioeconômicas, demográficas e no 

mercado de trabalho e de unificação das regras de concessão dos principais 

benefícios previdenciários, mas que nem sempre as reformas propostas pelo 

governo são a melhor solução. 
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4. O Déficit no Sistema 

 

 

 

4.1. Mudança na Composição Etária da População Brasileira 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as mudanças na estrutura etária da 

população brasileira pode afetar as demandas relativas a previdência social e com 

isso afetar o desenvolvimento econômico do país. Posto isto o sistema 

previdenciário constitui o mais sério problema estrutural das contas públicas do 

Brasil, pode-se dizer que é o principal responsável pelo déficit primário do governo 

federal. Como já ressaltado o modelo de previdência no Brasil se caracteriza por um 

regime de repartição onde a população ativa financia com suas contribuições as 

aposentadorias dos inativos, dessa forma quando o país possui uma população 

jovem e apresenta elevado crescimento econômico temos o regime superavitário, 

todavia quando a população envelhece o peso dos benefícios passa a ser crescente 

e ajustes no sistema se fazem necessário.  

Um dos fatores de propositura da reforma previdenciária pelo governo é o 

aumento do numero de anciões na população, ou seja, o aumento no numero de 

futuros beneficiários do sistema e a queda da taxa de fecundidade. Logo se  nota 

que a estrutura etária da população vem se transformando ao longo dos anos, 

causando uma mudança no perfil demográfico do país. Deste modo o fator 

demográfico é considerado como um dos principais argumentos para reformular o 

sistema previdenciário. 

Assim, conforme se observa nas tabelas a seguir percebemos que em 1980 

resultávamos de um país jovem e atualmente somos tipificados como um país 

provecto que será alcançado no ano de 2050. A ciência demográfica entende que o 
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envelhecimento populacional ocorre em 4 fases constantes: a expansão 

populacional indenizada por altos índices de mortalidade, crescimento vegetativo da 

população, desaceleração do crescimento e estabilização ou decrescimento 

populacional. Neste mesmo sentido Camarano, Kanso e Fernandes (2014) entende 

que a mudança na faixa etária da população brasileira ocorre em 4 fases: a primeira 

durante o século XIX até 1930 onde as taxas de mortalidades eram elevadas, a 

segunda fase ocorreu a partir de 1930 com a queda nas taxas de mortalidade e a 

diminuição do deslocamento de imigrante para o país associado ao crescimento 

populacional. 

A terceira fase é marcada pela redução nas taxas de natalidade e a queda da 

mortalidade gerando uma decaída na população. Enfim a última fase é denominada 

de Novo Paradigma Demográfico se definindo pela manutenção da queda nas taxas 

de mortalidade e fecundidade, acima de tudo com um aumento na expectativa de 

vida da população com mais de 65 anos. 

Ainda se pode afirmar que esta mudança ocorre em razão da redução de 

natalidade ao longo do tempo e a igual redução das taxas de mortalidade, assim um 

exemplo é que em 1960 o número de filhos por mulher, ou seja, a taxa de 

fecundidade era de 6,21 nos períodos modernos é de 1,81 em contrapartida a 

expectativa de vida aumentou de 54,6 para 73,6 nos dias atuais, portanto nosso país 

está passando por um aumento da média de idade de sua população, e é de 

fundamental direito que o governo acompanhe essa evolução da sociedade, pois o 

direito previdenciário é um ramo que enfrenta e enfrentara mutabilidade ao passar 

dos anos devendo o governo intervir quando necessário para evitar problemas 

financeiros. 

Pode se justificar que a redução da fecundidade decorre da introdução de 

métodos contraceptivos, urbanização e industrialização, pelo acesso a saúde e 

educação e a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Consequentemente 

pode se notar que a partir de 1980 a pirâmide etária começou a passar por um 

processo de mutação da estrutura da base proveniente da população mais jovem, 

assim com o passar dos anos o formato triangular e de base vem se modificando 

com o incremento da população com mais de 60 (sessenta) anos, características 
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estas que mostram que o Brasil esta passando por um processo acelerado de 

envelhecimento. 

A pirâmide demográfica pode ser dividida em 3 faixas etárias, onde a base é 

formada pela faixa etária de 0 (zero) a 19 (dezenove) anos, o corpo da pirâmide se 

compõe por indivíduos com idade entre 20(vinte) e 59 (cinquenta e nove) anos, ou 

seja, esta é a faixa etária que financia a população, a terceira e ultima faixa é o cume 

que é composto pela faixa etária com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 

De acordo com o IBGE (2010) se observa claramente o estreitamento gradual 

da pirâmide demográfica e o alargamento de seu topo entre os anos de 1980 e 

2021, o que reflete na diminuição da população jovem e um aumento acelerado da 

população idosa, pode se levar em conta que em 2010 a população acima dos 65 

(sessenta e cinco) anos era de 13.193.703 habitantes, já em 2050 esta mesma 

população saltara para 48.898.637 habitantes, ou seja, um aumento de 270%. 

 

26 

                                                           
26

 NEMER, Gabriel. O Brasil esta ficando mais velho e mais rápido do que 

Imaginávamos. Disponivel em: <http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-
invisivel/> Acesso em 30/08/18. 

http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-invisivel/
http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-invisivel/
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Ao passar dos anos os indivíduos que financiam os benefícios sofreram 

pequena redução passando de 56% (cinquenta e seis) por cento em 2010 para 58% 

(cinquenta e oito) por cento em 2030 e recuando para 52% (cinquenta e dois) por 

cento em 2050, situação bem diferente dos indivíduos que compõe o cume da 

pirâmide, tendo uma aceleração  de 30% (trinta por cento) em 2050 ou seja o triplo 

da população de 2010. Em se tratando da base da pirâmide esta terá uma grande 

redução ate o ano de 2050, mostrando se assim a necessidade de adoção de 

medidas por parte do governo para que todos os futuros beneficiários sejam 

atendidos/abrangidos. 

Portanto enquanto os beneficiários tendem a crescer vertiginosamente em 40 

anos, o inverso ocorrera no grupo dos financiadores do sistema apresentando uma 

queda de 6% (seis por cento) no mesmo período. Salienta-se que a mortalidade e o 

aumento da expectativa de vida refletem diretamente no sistema previdenciário, 

                                                           
27 PENA, Rodolfo F. Alves.  Pirâmide etária da população brasileira. Disponivel em: 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/piramide-etaria-populacao-brasileira.htm > 
Acesso em 30/08/18. 
 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/piramide-etaria-populacao-brasileira.htm
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gerando um aumento do tempo de pagamento dos benefícios já que completar 65 

anos em 2045/2050 terá expectativa de vida até 86,8 anos em média. 

Assim pode se afirmar que a mudança na composição estaria afeta varias 

áreas e um especial impacto na previdência social, onde o Brasil passara por uma 

escassez de mão de obra e um superenvelhecimento da população em razão das 

quedas nas taxas de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Portanto esta 

situação traz consequências claras para economia, levando a diminuição da PIA 

(população em idade ativa) responsável pela oferta de mão de obra e custeio dos 

grupos abrangidos pelos benefícios, assim com este novo cenário demográfico é 

necessário que o governo tome medidas, crie políticas públicas para tornar a 

legislação adequada a esta nova situação, preparando o sistema com objetivo de 

garantir o equilíbrio e a sustentabilidade da previdência social sem atingir os direitos 

adquiridos pela população ao longo dos anos. 
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4.2 Reforma Previdenciária e os Impactos na Sociedade 

 

 

 Desde 2016 a mídia juntamente com o governo vem trazendo a população 

que a previdência social encontra-se deficitária em risco de falência, assim seguido 

deste argumento ao passar dos anos foram instituídas inúmeras reformas como as 

Emendas Constitucionais n° 20/98, 41/2009 e 47/2005 além das Leis n° 8.213/91, 

8.112/90, 9.876/99, 12.618/2012 e as mais recentes lei n° 13.183/2015 e 

13.135/2015, além das Medidas Provisórias 664 e 665 ambas de 2014 entre outras. 

Assim mesmo diante de tantas reformas o que se vê é a insegurança jurídica 

ao se tratar de previdência social, deste modo com o mesmo argumento do déficit e 

da adversidade de não realizar o pagamento os beneficiários do sistema o 

Presidente da República apresentou a Proposta de Emenda Constitucional n° 

387/2016 conhecida como a PEC da reforma da previdência que estabelece 

drásticas mudanças no sistema previdenciário que afetara prontamente milhares de 

trabalhadores. 

Dessa forma o atual governo defende a reforma com o proposito da 

sustentabilidade da previdência social promovendo a igualdade entre os 

trabalhadores rurais, urbanos do setor privado e servidores públicos. Destarte antes 

de adentrar no mérito das questões especificas da PEC devemos observar que 

assim como as reformas anteriores a PEC 287/2016 traz em seu art. 5 a previsão ao 

respeito do direito adquirido, ou seja, de feitio que seus efeitos não se sobreponham 

sobre aqueles que já estão protegidos pelo instituto em vigor, assim a referida 

proposta não atinge aquele que já se encontra em gozo de aposentadoria ou pensão 

ou aqueles que já implantaram as condições para aposentadoria ou pensão, mas 

que permanecem em atividade em relação aos quais ficam assegurados a aquisição 

a aposentadoria a qualquer período de acordo com as regras vigentes antes da 

modificação constitucional em debate. 

Em se tratando de servidores públicos a regra é diferente, onde todos aqueles 

que se encontrar em validade, mas que ate a promulgação da PEC ainda não tenha 

implementado as condições para aposentadoria mesmo que faltando um dia será 
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aplicada a nova legislação, pois neste caso haverá uma expectativa e não um direito 

adquirido. (arts. 2,3,8 e 15 da PEC). 

Toda vez que há uma reforma existe a modificação ou ao menos o debate 

sobre as regras permanentes que guardam relação com a CF tem por perene e 

definitivo, um exemplo de modificação destas regras permanentes  foram as EC n° 

20/98 e 41/2003 que altera as referidas regras dando-lhes novas redações, assim 

sempre que ocorre modificações nas regras permanentes se faz necessário um 

debate, ou seja o que fazer com aqueles próximos a adquirir estas regras, é ai que 

entra as regras de transição que são destinados a aliviar de maneira proporcional os 

impactos provocados pela reforma. 

A PEC 287/2016 modifica as regras disposta nos arts. 40 a 201 da CF, 

estabelecendo novos critérios de aposentadoria e pensão aplicáveis aos servidores 

públicos e trabalhadores do setor privado. No entanto diferentemente das outras 

regras de transição a PEC 287/2016 não aderiu ao critério de proporcionalidade, 

preferindo adotar uma “linha de corte” por critério de idade que será alcançada pela 

regra de transição para somente aqueles que já contarem com 50 anos (homem) ou 

45 anos (mulher) no momento da promulgação que resultar da citada PEC. 

Portanto os demais servidores públicos ou trabalhadores que não 

programarem o direito a aposentadoria pelas regras atuais se submeterão as novas 

regras permanentes. No passado houve estudos para a unificação dos regimes da 

previdência de forma a existir um, porém a reforma mantem os dois regimes RGPS e 

RPPS, mas busca uniformizar os benefícios em ambos os regimes. No momento 

presente há existência de duas modalidades de aposentadoria, ou seja, 

aposentadoria pela idade mínima, sendo concedida aos 65 anos para homens e 60 

para mulheres com exigência de 15 anos de contribuição, e aposentadoria por 

tempo de contribuição que é concedida com 35 anos para homem e 30 mulheres 

sem nenhum limite de idade. 

Após a votação da PEC 287/2016 na câmara dos deputados houve a edição 

de algumas regras dispostas nesta proposta de maneira a equilibrar as novas regras 

para que afetasse de forma menos drásticas os benificiários do sistema, surgindo 

desta edição o texto substitutivo da PEC, ou seja, a PEC 287– A/2016. Por 

conseguinte a reforma prevê uma regra valida tanto para os servidores públicos 
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como para os trabalhadores do setor privado, qual seja a aposentadoria por idade 

concedida aos 65 anos de forma igualitários para homens e mulheres exigindo 25 

anos de contribuição, no entanto em decorrência do impacto e de manifestações de 

órgãos e da população o texto substituto modificou esta regra, estipulando a idade 

de 65 anos (homem) e 62 anos (mulheres). 

A PEC 287/16 para sustentar a aplicação desta regra apresentou um gráfico 

com idade mínima de aposentadoria nos países da OCDE, buscando demonstrar 

que em grande parte destes países a idade mínima para se apresentar chega 

inclusive a ser maior. No entanto do meu ponto de vista este argumento para 

aplicação da reforma é incoerente visto que nos países da OCDE a população 

possui expectativa de vida maior 80 anos em que a aposentadoria seria mantida na 

média de 15 (quinze) anos, o que no Brasil seria usufruída por apenas 9 (nove) anos 

visto que a expectativa é 74 anos, ainda se pode observar que a situação é mais 

grave visto que o Brasil possui um dos maiores índices de desigualdade social no 

mundo, igualmente os maiores prejudicados será a população mais carente que 

sequer irá chegar a usufruir do benefício, sendo os maiores beneficiados aquela 

parcela da população que detém maior renda e melhores condições de vida. 

Salienta-se que a fixação de um só padrão de idade mínima para todo o país 

garantira a proteção previdenciária exatamente em favor dos trabalhadores 

localizados nas regiões mais desenvolvidas do país, ao passo que aqueles que 

residam em regiões mais carentes e menos desenvolvidas ao menos lograrão do 

benefício. 

No entanto a absurda proposta de reforma não para por ai, ocorre que em seu 

art. 1 ao modificar as redações dos art. 40, §22 (servidores) e 201,§15 

(trabalhadores) define que a idade mínima será variável aumentando em um ano 

sempre que for verificado o aumento de um ano na media da expectativa de vida. 

Dessa forma a idade mínima em 2060 devera chegar a 67 podendo aumentar 

rapidamente conforme o aumento gradativo da expectativa de vida populacional.  

Destarte com estas mudanças fica claro o que visam os adeptos desta 

reforma, além da prevalência do salto de 15 anos para 25 anos de contribuição 

exigidos e milhares de trabalhadores que estarão desamparados pela previdência. 

Outro ponto abordado pela PEC 286/16 é em relação aos trabalhadores 
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assalariados rurais, atualmente mesmo não contribuindo prontamente possuem 

direito a aposentadoria ao completarem 60 anos se homem, 55 anos se mulher além 

da possibilidade de se aposentar por idade no RGPS desde que contribua por 15 

anos, conquanto as novas regras aos trabalhadores assalariados rurais terão que 

contribuir por 25 anos sendo exigida a idade mínima de 65 homens e 62 mulheres, 

ou seja, passam a ser igualados ao trabalhador urbano, em que a aposentadoria 

antecipada em 5 anos que era um benefício em decorrência da atividade ser mais 

penosa que as realizadas na área urbana se extingue. 

Na seara dos segurados especiais/ trabalhadores de agricultura familiar 

passaram a ter direito a aposentadoria de forma igualitária a dos trabalhadores 

urbanos, no entanto o substitutivo da PEC passou a conceder a aposentadoria aos 

57 anos mulher e 60 homens lhe sendo exigido 15 anos de contribuição, a 

contribuição sobre o salário mínimo terá alíquota mais benéfica que a do urbano de 

baixa renda (MEI), uma conversão perversa trazida pelo texto substituto é o aumento 

de 12 para 24 meses de contribuição sobre o salário mínimo, no entanto trouxe a 

possibilidade de continuar a contribuir sobre a produção por determinado período  e 

depois aplicando se a regra do trabalhador urbano (MEI), estas mudanças atinge 

principalmente as famílias visto que atualmente a contribuição destes beneficiários é 

de 2,1% sobre o valor da produção comercializada, portanto se não há produção não 

há contribuição, de ora em diante com esta exigência periódica de contribuição será 

inviável o acesso a aposentadoria e outros benefícios visto que na maioria das vezes 

o segurado especial não aufere renda suficiente para tanto, principalmente em 

períodos de seca, enchentes e outros eventos. 

Ulterior transformação alegada pela PEC é referente ao cálculo do valor dos 

benefícios que serão calculados da seguinte forma: 70% da média dos salários de 

contribuição para 25 anos de contribuição, mais pontos porcentuais para cada grupo 

de 12 contribuições mensais, logo para que a população se aposente com 100%, ou 

seja, aposentadoria integral deverá contribuir por um período de 40 anos, portanto 

os valores das aposentadorias a serem concedidas serão reduzidos de forma 

inevitável levando cada vez mais ao baixo acesso por grande parte da população. 

Portanto a eliminação da integralidade da aposentadoria se dará devido ao benefício 

não ser concedido levando se em consideração as últimas contribuições devendo o 

beneficiário trabalhar por 40 anos para concessão integral o qual já estaria se 
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aproximando do leito de morte e provavelmente não usufruirá por muitos anos do 

benefício caso este consiga a concessão. 

Se tratando de professor a PEC fixou idade mínima de 65 anos de idade mais 

25 anos de efetivo exercício do magistério para ambos os sexos se, 

consequentemente o texto substituto reduziu a idade para 60 anos independente do 

gênero. As regras de transição a PEC concederia aposentadoria para mulheres com 

45 anos e 50 anos homens sendo necessário pagamento do pedágio de 50% do que 

falta para completar 25 anos de contribuição se mulher e 30 se homem, salienta-se 

com a publicação do texto substituto a aposentadoria seguira a mesma regra da 

aposentadoria por tempo de contribuição só que reduzida em 5 anos, ou seja 50/48 

no RGPS, limitado a 60 anos com tempo mínimo de contribuição de 25 anos 

professora e 30 professor. 

Deste modo para os demais trabalhadores do RGPS as idades serão 

elevadas em um ano a cada dois anos a partir de 2020 até atingir 60 anos em 

ambos os sexos em 2038. 

 A aposentadoria dos professores da educação básica na rede pública 

vinculados a RPPS exige os mesmos requisitos dos professores vinculados ao 

RGPS o que difere é a exigência feita ao professor da rede pública que deve dispor 

de 10 anos no serviço público e cinco anos no cargo em que se aposentar. As regras 

de transição são as mesmas só diferindo na necessidade de comprovar 20 anos no 

serviço público e cinco anos no último cargo. As idades mínimas serão 55 (homem) 

e 50 (mulher) elevadas em um ano a cada dois anos, a partir de 2020, até atingirem 

60 anos para ambos os sexos, em 2038. 

O substitutivo da PEC propôs a mudança de nomenclatura da aposentadoria 

por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho que 

garantira 100% da média dos valores das contribuições para a incapacidade 

motivada por acidente de trabalho e incapacidade causada por doenças profissionais 

e do trabalho, mas com a obrigatoriedade do segurado se submeter a avaliações 

periódicas para a apuração dos requisitos que ensejaram a concessão do benefício.  

No que tange das incapacidades motivadas por doenças graves não 

relacionadas ao trabalho também enseja benefícios de aposentadoria calculados 
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segundo a fórmula geral de cálculo, no entanto o valor mínimo desse benefício seria 

de 70% da média, acrescentando pontos percentuais de 1,5 +2,0+2,5 se o segurado 

ultrapassar o requisito para aposentadoria voluntaria, assegurando também o piso 

de um salário-mínimo e  se limitado ao teto de benefícios. 

Foi tratado ainda sobre a aposentadoria compulsória sendo exigida a idade de 

75 anos dos servidores públicos, nesta modalidade o valor do benefício será obtido 

multiplicando se o resultado da fórmula geral pela proporção do tempo mínimo de 

contribuição que o servidor tiver cumprido, ressalvando o cálculo pela regra da 

aposentadoria voluntária se esta for mais vantajosa. 

A citada proposta ainda conduziu há possibilidade de extensão dessa 

modalidade de aposentadoria aos empregados das empresas públicas, sociedades 

de economia mista e subsidiárias, uma novidade para a legislação até então vigente. 

A PEC se aprovada também irá realizar modificações no RPPS, em se tratando da 

aposentadoria voluntária de servidores públicos vinculada a um RPPS será 

concedida mediante os mesmos requisitos fixados para os trabalhadores do setor 

privado, mas com a diferença da exigência de o servidor público ter trabalhado por, 

no mínimo, 10 anos no serviço público e cinco anos no cargo em que se pretende 

aposentar.  

Em relação às exigências para a concessão da pensão por morte e a 

definição de cotas para o valor do benefício, foi mantida as exigências já em vigor na 

legislação para os segurados do RGPS, que dependem da idade do cônjuge 

sobrevivente, do tempo de contribuição do(a) segurado(a) e do tempo de casamento 

ou união estável. O benefício de pensão equivalerá a uma cota familiar de 50% mais 

10% para cada um dos dependentes, inclusive o cônjuge, até o limite de 100%. As 

cotas não serão revertidas aos demais beneficiários, ou seja, deixarão de constituir o 

valor total da pensão, caso o dependente perca essa condição.  O valor da pensão 

será calculado de acordo com o valor da aposentadoria que o segurado recebia, e 

caso for ativo será baseado no valor que ele receberia caso aposentado fosse. 

A mencionada proposta de emenda veda a acumulação dos seguintes 

benefícios: 

 Mais de uma aposentadoria de servidor à conta dos RPPS, exceto 

quando a lei; 
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 Permite o exercício cumulativo de cargo público (para professores ou 

profissionais de saúde); 

 Mais de uma aposentadoria pelo RGPS; 

 Mais de uma pensão deixada a cônjuge, de RPPS e/ou RGPS; e 

 Pensão e aposentadoria de RPPS e/ou RGPS cujo “valor total supere 

dois salários-mínimos”. 

 A novidade é a possibilidade de acumular pensão e aposentadoria com valor 

conjunto de até dois salários-mínimos. Essa inovação na legislação se da em razão 

de uma expressiva parcela das pessoas que auferem dois benefícios previdenciários 

de baixo valor, em especial no meio rural. Apesar disso, todos os demais segurados, 

inclusive aqueles que tenham renda pouco maior do que um salário mínimo é 

prejudicado com este limite alvitrado. 

Outro ponto que afetara diretamente a classe mais pobre da população é a 

proposta de desvinculação ao salário mínimo dos benefícios assistenciais 

concedidos à pessoa com deficiência ou aos idosos considerados pobres (condição 

hoje indicada por renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo). 

Além disso, propõe a elevação da idade mínima para concessão do benefício ao 

idoso para 66 anos, em 2020, 67 anos, em 2022, e 68 anos, em 2024, contra a 

progressividade até 70 anos proposta inicialmente. Diferentemente o substitutivo da 

PEC traz novamente a vinculação do benefício ao salário mínimo, reduzindo a idade 

para concessão do BPC para 68 anos sendo o aumento desta idade exigida 

realizado de acordo com o crescimento da expectativa de vida populacional. 

 Do mesmo modo que para concessão de aposentadoria o BPC sofrera 

elevação automática, ou seja, um ano a mais quando a expectativa de vida média de 

65 anos aumentar um ano inteiro. Para a concessão do benefício à pessoa 

deficiente, será necessário realizar previamente uma avaliação biopsicossocial por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

A PEC 287 permite que a contribuição previdenciária que supriu a 

contribuição incidente sobre a folha, por exemplo, a que atinge o faturamento de 

vendas, possa ser cobrada sobre as receitas de exportação. Recentemente, a 

Constituição Federal isenta de quaisquer tributos as receitas de exportações, neste 

ponto a proposta afastara as desoneração da folha para o setor exportador, inclusive 

a isenção de contribuições previdenciárias sobre as exportações agrícolas. 
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A proposta ainda estabeleceu que aquele que tiver vínculo de emprego 

mantido no momento da concessão de aposentadoria não terá direito ao pagamento 

da indenização compensatória prevista na lei para os casos de demissão sem justa 

causa. Dessa forma o trabalhador, ao se aposentar, poderá ser demitido sem justa 

causa, sem que o empregador tenha que arcar com a multa de 50% sobre o saldo 

do FGTS. 

Diante de tantas mudanças apresentadas pelos nossos governantes nesta 

referida proposta juntamente com a tentativa de estancar as regras aterrorizantes 

proposta, pode se concluir que esta reforma em momento algum será benéfica a 

população, mas sim dificuldades que atingira a população  mais carente, ou seja 

afetara diretamente nos lares da população trazendo diversos problemas visto que 

grande parte da população detêm o seu sustento de algum benefício previdenciário. 
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4.3 A inexistência do Alegado Déficit e a Real Destinação dos Valores 

Arrecadados por meio das Contribuições Sociais 

 

 

De acordo com a economia déficit é aquilo que está em falta para o 

preenchimento de uma quantia numérica, correspondendo à diferença entre o valor 

previsto e valor realmente obtido. Conforme Blanchard (2004, p.553) o déficit 

orçamentário é entendido como aquele que engloba os gastos até mesmo o 

pagamento dos juros sobre a dívida, menos o pagamento de impostos líquidos de 

transferências, dessa forma se o governo apresenta um déficit, significa que a dívida 

pública aumento, já se a dívida diminui se apresenta um superávit. 

O governo vem ha alguns anos falando da existência de déficit que no ano de 

2017 originou  R$183,923 bilhões 28, no entanto este valor apresentado na verdade 

é o saldo negativo, ou seja, é a soma de receitas e contribuições do INSS + outros 

recebimentos próprios deduzidas as transferências de terceiro e benefícios 

previdenciários do RGPS. No entanto este cálculo não leva em consideração todas 

as receitas conforme estabelece o art. 195 da CF deixando de computar inúmeros 

recursos. Assim o déficit não é real, pois se analisado a integralidade de recursos da 

previdência e deduzidas às despesas totais e gastos administrativos com pessoal, 

custeio e divida do setor bem como outros gastos não previdenciários o resultado é 

um superávit. 

A alegação do suposto déficit é um mero artificio contábil com a intenção de 

ocultar uma realidade e justificar intervenções liberalizantes. Dessa forma segundo 

Posse o déficit apontado no sistema é decorrente de um cálculo incoerente onde só 

se considera a receita obtida por folha de pagamento onde a que comparada com as 

despesas resulta de saldo positivo (Possa, 2008). No mesmo sentido o ministro da 

Previdência Carlos Eduardo afirma ser um equívoco falar em déficit, visto que as 

diferenças entre o arrecadado e as despesas só são negativas quando 

contabilizados os benefícios rurais (GABAS, 2010). 

                                                           
28Déficit da Previdência aumenta para R$ 268,8 bilhões em 2017. Disponível em 
<https://www.valor.com.br/brasil/5272353/deficit-da-previdencia-aumenta-para-r2688bilhoes-
em-2017. > Acesso em 04/10/2018. 
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Em 31 de janeiro de 2017 o Conselho Federal da OAB se manifestou em 

relação a sua preocupação com a mencionada proposta de reforma previdenciária 

sob o argumento que o texto apresentado se fundamenta em argumentos 

equivocadas além de conter abusos contra os direitos sociais. Segundo as 

instituições que compõem o Conselho Federal da OAB a PEC 287/16 inflige os 

artigos 194 e 195 da CF, além de que o déficit alegado não é verdadeiro visto que o 

sistema é altamente superavitário razão que todos os anos ocorre a desvinculação 

de receitas da União, onde estes valores retirados da seguridade são destinados 

especialmente para o pagamento de juros da  dívida pública. 

Assim, o Conselho Federal da OAB requerer a suspensão da tramitação da 

PEC até que cálculos e auditorias que demostre precisamente o que o governo vem 

alegando, assim como audiências públicas para que a população passe tomar 

conhecimento de forma clara do que acontece nos cofres previdenciários, para que 

só depois se volte a falar de uma possível reforma. 

Assim como o conselho da OAB se preocupa com a referida reforma  o 

Senado Federal através de uma comissão técnica instituiu no dia 26 de Abril de 

2017 a CPIPREV –Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social cujo 

objetivo é investigar  a contabilidade da previdência social de forma a esclarecer as 

receitas e as despesas bem como os desvios de recursos com prazo final de 

conclusão para  8 de dezembro de 2017. 

Logo no início do relatório da CPI foi constatado  em 2010 um volume de 

sonegação de R$ 15,2 bilhões , ou seja de apropriação indébita já no ano de 2013 

esse valor passou para 21,5 bilhões  chegando em 2015 a 46,9 bilhões, assim a 

soma desta sonegação ultrapassa R$ 108 bilhões e o governo federal tem 

conhecimento, visto que estes valores são declarados pelos próprios devedores. 

Aqui, portanto o que se vê é a omissão por parte do governo para arrecadar estes 

valores. 

Outro fato que demostra não existir déficit é o fato de haver o REFIS, ou seja, 

a concessão de descontos de multas, juros e encargos da dívida ativa da União, só 

deputados e senadores devem cerca de R$ 3 bilhões de reais, assim o que desde a 

IAPS(Instituto de Aposentadoria e pensões) os recursos da previdência social eram 

destinados a financiar grandes empresas e construções em Brasília. Neste sentido 
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há uma necessidade de discutir as elevadas renuncias de receitas, com a 

desoneração da folha sem contrapartidas, dos desequilíbrios do subsistema rural, da 

ordem de aproximadamente 100 bilhões, da deficiência de fiscalização e reparação 

de créditos da dívida ativa, assim com o fim da DRU que entre 2012 e 2015 retirou 

cerca de  248,5 bilhões do orçamento da seguridade. 

O governo afirma que com a possível reforma se economizaria cerca de R$ 

750 bilhões em dez anos, no entanto a desoneração tem alcançado quase R$ 450 

bilhões em cinco anos, deste modo o que se analisa é que a desoneração não 

atingiu o objetivo previsto, que era a criação de empregos e crescimento da 

economia muito pelo contrário gerou desemprego e crise econômica, sendo 

claramente demonstrado que a referida economia que o governo pretende com a 

reforma não adiantaria visto a desoneração. 

Denise Lobato Gentil deu o exemplo das previsões da LDO de 2004 para o 

ano de 2014, onde analisa que o governo subestimou receitas em 157 bilhões a 

menos do que foi arrecadado, onde o erro de estimação de receitas fez com que 

também errasse na previsão da necessidade de financiamento da previdência, erro 

este que custou 26,43 bilhões a mais do que foi efetivamente realizado. Assim, as 

estatísticas apresentadas pelo governo não têm credibilidade ou veracidade, visto 

que faz previsões e estatísticas errôneas para um futuro próximo, o que se pode 

esperar para os dados apresentados para os anos de 2050 e 2060? Um cálculo 

errôneo por obvio. Uma das razões de se afirmar que não existe déficit é o de que o 

Estado gasta muito com previdência social. Todavia, segundo a professora, a 

execução do orçamento público é entre 20% e 22% para a previdência social, 

enquanto para a dívida pública é o dobro. Ademais, na composição do orçamento da 

seguridade social, 49% é receita própria da previdência e o restante são receitas da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos concursos de prognósticos e do Programa 

de Integração Social (PIS)29. 

                                                           
29

 JOSÉ, Hélio. Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal 
Destinada a Investigar a Contabilidade da Previdência Social, esclarecendo 
com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios 
de recursos (CPIPREV).pag.118, 2017. 
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Deste modo, a receita é dividida entre saúde, assistência e previdência social, 

sendo que a previdência social utiliza apenas 13,9%. Por outro lado, a 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), aprovada em 30% até 2023, retira 

30% do orçamento da seguridade social para o orçamento fiscal, tudo a demonstrar 

que não há déficit, e sim superávit, na seguridade social.  

Outrossim, após 1998, com o estabelecimento do teto e do fator 

previdenciário, 80% das pessoas se aposentam muito depois de terem cumprido as 

exigências da lei, de acordo com pesquisa da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Deste modo o problema não está na previdência, mas sim no modelo 

econômico, por este motivo não se trata da necessidade de se realizar uma reforma 

drástica que retira direitos dos trabalhadores, mas sim uma revisão de isenções 

fiscais e renuncia cobranças de dívidas, ampliação de empregos assim como política 

econômica. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 

inciativas dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e a assistência social. Entretanto a previdência 

social é o sistema pelo qual mediante contribuição as pessoas vinculadas a algum 

tipo de atividade laborativa e seus dependentes ficam resguardados quanto a 

eventos de infortunística ou outros previstos em lei. Assim, a previdência social, 

juntamente com a saúde e a assistência social, compõe a Seguridade Social, que é 

a política de proteção integrada da cidadania. Ao longo de toda a sua evolução 

histórica e legislativa, a previdência social sofreu inúmeras mudanças legislativas. 

Entretanto, tem hoje como leis básicas: a Constituição Federal de 1988, Leis n.º 

8.212/91 e n.º 8.213/91, o Decreto n.º 3.048/99 entre outras. 

 Deste modo, para que o sistema previdenciário estivesse sempre em 

funcionamento a CF institui em seu art. 195 a diversidade da base de financiamento, 

ou seja, várias contribuições diferentes visando garantir o funcionamento do sistema 

de acordo com os princípios constitucionais. 

Constantemente ao longo deste trabalho depara-se com o fato de o governo 

aliado a mídia afirmar a existência de déficit previdenciário sobre a justificativa na 

mudança da estrutura etária da população brasileira, que ensejou a proposta de 

reforma conhecida como a PEC287/2016. No entanto no  trabalho se verifica que há 

uma manipulação de informações por parte do governo de modo a transparecer a 

existência de um déficit, ou seja , não existe o alardeado déficit da previdência, pois 

ele resulta de conta distorcida que considera apenas as contribuições sobre a folha 

de salários, como se esta fosse à única fonte de financiamento da Previdência, 

ignorando-se as demais fontes previstas na Constituição. 

A atual reforma da previdência em tramitação no Congresso Nacional através 

da PEC 287/2016 é perversa aos trabalhadores e ameaça o Estado de Bem-Estar 

Social, pois como colocado por vários doutrinadores e instituições as regras trazidas 

nesta proposta mostram uma incoerência com  a realidade vivida em nosso pais, 
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haja visto que os critérios usados para criação destas novas regras se basearam nos 

países da OCDE que possuem características bem diferentes da realidade brasileira. 

Diante da proposta PEC 287/16 se vê que o governo quer reduzir gastos 

prejudicando de forma severa a população, de modo que as regiões mais carentes 

serão mais atingidas, aonde grande parte da sociedade carente não chegara a lograr 

os benefícios concedidos pela previdência social devido as regras estapafúrdias 

exigidas para concessão dos benefícios. 

O discurso propagado pelo governo quanto ao déficit para alcançar a 

aprovação da PEC é inconsistente diante de dezenas de bilhões de reais subtraídos 

pela seguridade social anualmente através da DRU (Desvinculação de Receitas da 

União), instrumento utilizado pelo governo para desviar os recursos da seguridade, 

deste modo a DRU incide diretamente sobre as contribuições sociais, apresentando 

se como instrumento que esvazia o financiamento da seguridade social. 

Os cálculos apresentados pelo governo são incoerentes para sustentar o 

discurso do déficit da previdência, visto que os técnicos do governo não apresentam 

os cálculos detalhados e ainda excluem as perdas decorrentes de renuncias e 

desonerações fiscais. Deste modo conforme dados e relatórios das instituições 

ANFIP e FUNDAÇÃO ANFIP, TCU e CPIPREV a previdência social é superavitária, 

devendo ser afastado a aplicação da DRU e havendo mais rigor ao exigir o 

pagamento das empresas que devem milhões bem como acabar com as renuncias e 

desonerações fiscais. 

Não se afirma aqui que não deve haver uma “reforma na previdência”, afinal, 

além do falacioso argumento do déficit previdenciário, os motivos apontados na PEC 

287/2016 demostram a mudança na estrutura estaria da população, mas não se 

trata apenas do envelhecimento populacional, mas sim de um problema econômico, 

de “desvios” governamentais realizados por meio DRU. Portanto, é claro a 

necessidade do sistema previdenciário se adequar à nova realidade populacional 

para atender a todos os presentes e futuros beneficiários, mais a reforma que deve 

haver não é esta, com a retirada de direitos, mas sim, uma revisão de renúncias 

fiscais, desonerações e cobranças de dívidas daqueles que mais devem. 

 

 



88 
 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL E FUNDAÇÕES E FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS DA SEGURIDADE 
SOCIAL E TRIBUTARIA. Analise da Seguridade Social. 16ª. Ed. 2016. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. Reforma da previdência 
Social sob a visão da AMB. São Paulo, 2017. 

ARAUJO, Mara Paula de. Frases Juridicas. Disponivel em: 
<http://marapauladearaujo.blogspot.com/p/frases-juridicas.html> Acesso em 
20/09/18. 
 

BAGANÇA, Kerley Huback. Direito Previdenciário: Parte introdutória e Legislação 
de Benefícios. Doutrina, Jurisprudência e exercícios. Vol. 1. 7. Ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011. 

 

BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane Miziara. Série Concursos Públicos – Direito 
Previdenciário. 1ª. Ed. São Paulo: Método. 

 

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 de Marc. de 2018. 

 

Brasil. Lei 8.212/91 - Lei Orgânica da Seguridade Social. Dispõe sobre a 
organização da seguridade social, institui plano de custeio e da outras providencias. 
Acesso em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 07 de Maio de 2018. 

 

Brasil. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em 
<www.planalto.gov.br>.Acesso em 14 de Marc. de 2018. 

 

Brasil. Decreto 3048 de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência 
Social. Disponível em <www.planalto.gov.br>.Acesso em 10 de Abril de 2018. 

 

Brasil. LEI Nº 8.036, de 11 de Maio de 1990. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. Disponível em<www.planalto.gov.br>. Acesso em 20 de Abril de 
2018 

 

http://marapauladearaujo.blogspot.com/p/frases-juridicas.html


89 
 

 
 

CAMARANO, Ana Amélia; Kanso, Solang; FERNANDES, Daniele. Envelhecimento 
Populacional, Perda da Capacidade Laborativa e Políticas Públicas. Instituto de 
pesquisa econômica aplicada. 2013. Disponível em: 
www.ipea.gov.br/portal/imagens/stories/PDF/mercadodetrabalho/bmt54_envelhecim
ento.PDF. Acesso em 12/08/2018. 

 

CARMELO, Daiane. O Déficit na Previdência Social Brasileira. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Universidade de Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2012. 

 

CAMARGO, Paula Tendolin. Previdência Social no Brasil. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Unicamp. São Paulo, 2005. 

 

CRAIDE, Pedro Henrique de Melo. Desafio e Oportunidades para a Previdência 
Social no Futuro: uma analise com ênfase na demografia – Universidade Federal 
de Santa Catarina – Departamento de Ciências Econômicas. Florianópolis, 2015 

 

CASTRO, Carlos Alberto Pereira. Manual de Direito Previdenciário. 20ª. Ed. São 
Paulo: Forense, 2016. 

 

CASTRO, Carlos Alberto Perreira e Lazzari, João Batista. Manual de Direito 
Previdenciário. 21ª.Ed. São Paulo: Forense, 2017. 

 

CYSNE, Rubens Penha. Despesas e Receitas da Seguridade Social e da 
previdência. Disponível em: 
http://epge.fgv.br/users/rubens/wpcontent/uploads/2017/06/despesas-e-receitas-da-
seguridade-social-e-da-previd%C3%AAncia.pdf. Acesso em 01 de julho de 2018. 

 

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16°. Ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

 

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E ESTUDOS 
SOCIOECONOMICOS. DIESSE. PEC 287 A: A Reforma da previdência e da 
Assistência Social na Versão Aprovada pela Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados. Nota Técnica, n° 186, junho de 2017. 

 

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATISTICA E ESTUDOS 
SOCIOECONOMICOS. DIESSE.  A previdência Social Brasileira tem Déficit. 
Nota Técnica, n° 52, outubro de 2017. 

 

FELIX, Jorge. Economia da Longevidade: uma revisão da bibliografia brasileira 
sobre o envelhecimento populacional. Disponível em: 



90 
 

 
 

http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/45.pdf. Acesso 
em 30 de Agosto de 2018. 

 

FILHO, Abel Batista de Santana. A origem do Déficit da previdência e o 
consequente aviltamento da hermenêutica constitucional em perspectiva 
teológica. Monografia - Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Brasília, 
2017 

 

GABAS, Carlos Eduardo (Ministro da previdência Social). Disponível em: 
www.finafisco.org.br/vernoticias.aspx?IDnoticia=1638. Acesso em: 08/09/2018.  

 

GENTIL, Denise Lobato. A Falsa Crise do Sistema Seguridade Social no Brasil: 
uma analise financeira do período de 1990-2005. 

 

GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Claudia. Finanças Públicas –Teoria e Pratica no 
Brasil. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Elsiever, 2011. 

 

GIEMINIAK, Suzana Coelho. Crise Previdenciária no Brasil: o impacto da 
transição demográfica sobre o fluxo de caixa atual e potencial do RGPS ate 2060. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário de Brasília UNICEUB. 
Brasília, 2017. 

 

HARADA, Kiyoshi. Contribuições Sociais Doutrina e Pratica. São Paulo: Atlas, 
2015. 

 

IBRAHIM, Fábio Zambette. Desaposentação: O Caminho para uma Melhor 
Aposentadoria. 5ª. Ed. Niterói: Impetrus, 2011. 

 

JOSÉ, HÉLIO. Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal 
Destinada a Investigar a Contabilidade da Previdência Social, esclarecendo 
com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios 
de recursos (CPIPREV). 2017. 

 

KISZKA,IRACI DE OLIVEIRA; ABBAS, SANDRÉA ALVES. A Destinação das 
Contribuições Sociais. 

 

LOBATO, Valter de Souza. Contribuições Destinadas ao custeio da Seguridade 
Social: destinação específica das receitas e o desvio da finalidade na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2016/ 



91 
 

 
 

02/A-FINALIDADE-NAS-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-DESTINADASASEGURI 
DADE -SOCIAL-CONPEDI.pdf.  Acesso em 10/4/2018. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social: Custeio da Seguridade 
Social Benefícios – Acidente do Trabalho Assistência Social – Saúde. 28ª. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 

 

MARTINE, Wlademir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. São Paulo: 
LTR, 1983. 

 

MIRANDA, Andrey Luciano Fagundes. O Déficit na Previdência Social: analise 
comparativa entre as duas linhas metodológicas divergentes. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Universidade Federal de Santa Catarina –Departamento de Ciências 
Econômicas. Florianópolis, 2010. 

 

MORALES, Cláudio Rodrigues. O Direito Previdenciário Moderno e sua 
Aplicabilidade ante o princípio da segurança Jurídica. São Paulo: LTR, 2009. 

 

NACIONAL, Tesouro. Aspectos Fiscais da Seguridade Social no Brasil. 
Disponível em: 
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/0/Relat%C3%B3rio+da+Previd
%C3%AAncia+editado/. Acesso em 10 de junho de 2018. 

 

NEMER, Gabriel. O Brasil esta ficando mais velho e mais rápido do que 
Imaginávamos. Disponível em: <http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-
invisivel/> Acesso em 30/08/18. 

 

Nova formula de calculo de beneficiário previdenciário. Revista Jurídica Virtual, 
n°10, marc.2000. Site do Governo <www.planalto.gov.br> 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS BRASILEIROS. Carta Aberta Sobre a Reforma da 
previdência (PEC 287/2016). Brasília, 2017. 

 

PENA, Rodolfo F. Alves.  Pirâmide etária da população brasileira. Disponível em: 
<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/piramide-etaria-populacao-
brasileira.htm > Acesso em 30/08/18. 

 

http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-invisivel/
http://mercadopopular.org/2017/10/brasil-ameaca-invisivel/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/piramide-etaria-populacao-brasileira.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/piramide-etaria-populacao-brasileira.htm


92 
 

 
 

PRADO, Amanda Mattione. As Contribuições para a seguridade social e a 
problemática de seu desvio de finalidade através de  desvinculação de receitas 
da União (DRU) – Monografia – Universidade Federal de Santa Maria- Centro de 
Ciências Sociais e Humanas. Santa Maria, 2015. 

 

Proposta de Emenda a Constituição Federal nº 287/2016. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1535562&f
ilename=Avulso+-PEC+287/2016. Acesso em 15 de junho de 2018. 

 

RAMOS, Sara Afonso. Transição Demográfica e a previdência social no Brasil. 
Monografia – Universidade Federal de Ouro Preto – UFP – Instituto de Ciências 
Sociais Aplicadas. 

 

RIBEIRO, Natalia Nequeni. A Desvinculação de Receitas da União e a sua 
perspectiva no orçamento publico brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso – 
Universidade  Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2015. 

 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

REZENDE, Fernandes Antônio. Finanças Publicas. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Comentários à lei 
de benefícios da previdência social. 9ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 
Esmafe, 2009. 

 

SALVADOR, Erilasio. Quem Financia a Seguridade Social no Brasil? 

 

SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário. Vol. 25. 12°. Ed. São Paulo: 
Saraiva. 

 

SANTOS, Lilian Sueli. Analise e Perspectivas da previdência Social Brasileira no 
que se refere ao seu desequilíbrio financeiro. Trabalho de Conclusão de Curso- 
Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Ciências Econômicas. 
Florianópolis, 2006. 

 

SIMÃO, Edna. Déficit da Previdência aumenta para R$ 268,8 bilhões em 2017. 
Disponível em <https://www.valor.com.br/brasil/5272353/deficit-da-previdencia-
aumenta-para-r-2688-bilhoes-em-2017. > Acesso em 04/10/2018. 

 



93 
 

 
 

SIMÃO, Felipe Matheus Brandão. Análise da Evolução Institucional do Sistema 
Previdenciário brasileiro: um comparativo com reformas internacionais. Trabalho 
de Conclusão de Curso. Universidade de Brasília, Brasilia, 2016. 

 

STRAPAZZAN, Carlos Luiz. A dança dos números as contas da previdência e da 
seguridade social depois da auditoria do TCU de 2017. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId.  Acesso em 25 de 
julho de 2018. 

 

TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário: Regime Geral de Previdência 
Social e Regimes Próprios de Previdência Social. 10ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumen. 

 

TSEITEIJA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social. 4ª. Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

VAZ, Levi Rodrigues. Revista Direitos fundamentais e Democracia. Vol. 6. 
Unibrasil- Faculdades Integradas do Brasil, 2009. 

 

VIANA, João Ernesto Aragonés. Curso de Direito Previdenciário. 7°. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

 

WOLF, Guilherme Eidelwein. Custeio da Seguridade Social no Brasil: A 
previdência social é deficitária ou superavitária. Artigo -  Centro Universitário 
UNIVATES.  Lajeado, 2017. 

 


