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portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais e que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família (art. 20 da LOAS). Nos 
termos do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, “considera-se incapaz de prover a manutenção 
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. 

 
1.3. PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 A Previdência brasileira é formada por dois regimes básicos, de filiação obrigatória, que 
são o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos 
servidores públicos e militares. Há também o Regime de Previdência Complementar, ao qual o 
participante adere facultativamente. 
  

Regimes 
de 
Previdência 

 

Regimes 
Básicos 
(filiação 
obrigatória) 

 Regime Geral de Previdência Social 
  

 Regimes Próprios de Previdência 
Social 

    

 

Regime de 
Previdência 
Complementar 
(facultativo) 

 Quanto à 
natureza 
jurídica 

 Pública 
   

  Privada 
    
 Quanto à 

possibilidade 
de acesso 

 Aberta 
   

  Fechada 
 

O objetivo principal desta obra é o estudo do Regime Geral de Previdência Social. 
Todavia, os regimes próprios e a previdência complementar também serão, sinteticamente, 
analisados a seguir: 
 
1.3.1. REGIME GERAL DE PREVIDÊCIA SOCIAL 

Nos termos do art. 201 da Constituição Federal, o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) tem caráter contributivo e é de filiação obrigatória. Esse é o regime de previdência 
mais amplo, responsável pela proteção da grande maioria dos trabalhadores brasileiros. 

As regras aplicadas ao RGPS serão estudadas, de forma detalhada, nos capítulos 
seguintes. 

 
1.3.2. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS E 
MILITARES 
 Os Regimes Próprios de Previdência são os mantidos pela União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios em favor de seus servidores públicos e militares. 

Nos termos do art. 40 da Constituição Federal, “aos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”. 

A Lei 9.717/98 estabelece as regras gerais para a organização e o funcionamento 
desses regimes de previdência. 
Todos os militares, membros das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), são 
amparados por regime próprio de previdência. Já os servidores públicos civis, nem todos são 
amparados por regime próprio. Para que se descubram quais servidores são amparados por 
regime próprio, é necessário que se verifique como se organiza a administração pública: 
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Administração 
Pública 

 Direta   
    
 

Indireta 

 Autarquias 
   
  Fundações Públicas 
   

  Empresas Públicas 
   

  Sociedades de Economia 
Mista 

 
Não são amparadas por regime próprio as pessoas que trabalham em empresas 

públicas e sociedade de economia mista. Estas são seguradas do RGPS. 
 
Os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas podem 

ser: 
 

Servidor 
Público 

 Ocupante de cargo efetivo 
  

 Ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração 

  
 Contratado por tempo determinado 

  
 Ocupante de emprego público 

 
   Dentre esses, apenas os servidores ocupantes de cargo efetivo podem ser amparados 
por regime próprio. Os demais são segurados obrigatórios do RGPS. 
 

Dentre os ocupantes de cargo efetivos, ainda podemos fazer a seguinte divisão: 
 

Servidor 
ocupante de 
cargo efetivo 

 Da união 
  
 Dos Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

 
Os ocupantes de cargo efetivo da União são amparados por regime próprio, portanto 

não são segurados do RGPS. 
Os ocupantes de cargo efetivo dos Estados, Distrito Federal e Municípios podem ou não 

ser amparados por regime próprio. Isso ocorre porque os Estados, Distrito Federal e Municípios 
não estão obrigados a instituir regimes próprios para seus servidores. Vai depender da vontade 
do Estado, Distrito Federal ou Município instituir, mediante lei,  esse regime. Se o Ente 
Federativo institui o regime próprio, os servidores ocupantes de cargo efetivo ficam excluídos 
do RGPS. Caso contrário, esses servidores serão segurados obrigatórios do RGPS. 

No entanto, se o servidor público, amparado por regime próprio de previdência social, 
vier a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-á 
segurado obrigatório do RGPS em relação a essas atividades. Nessa situação, passará a ser 
filiado aos dois regimes de previdência (geral e próprio) e, caso cumpra os requisitos previstos 
em lei, poderá vir a ter duas aposentadorias: uma concedia pelo RGPS e outra pelo regime 
próprio. 

O regime próprio de previdência social, para ser considerado como tal, terá que garantir 
aos seus segurados, no mínimo, as aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da 
Constituição Federal. Assim, os regimes próprios devem garantir, no mínimo, os seguintes 
benefícios: 
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Benefícios que 
os regimes 
próprios são 
obrigados a 
oferecer aos 
seus segurados 

 Aposentadoria por invalidez 
  
 Aposentadoria por tempo de contribuição 

  
 Aposentadoria por idade 

  
 Aposentadoria compulsória 

  
 Pensão por morte 

 
1.3.3. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 O regime de previdência complementar é facultativo. A pessoa tem a possibilidade de 
entrar no sistema, de nele permanecer e dele retirar-se, dependendo de sua vontade.2  Trata-
se de uma faculdade dada à sociedade de ampliar seus rendimentos quando da aposentação.3 
No entanto, a adesão a este regime não exclui a obrigatoriedade da filiação ao RGPS ou, no 
caso de militar ou servidor titular de cargo efetivo, ao regime próprio. 

Quanto à possibilidade de acesso ao regime, as entidades de previdência complementar 
são classificadas em abertas e fechadas. 

As entidades abertas são acessíveis a quaisquer pessoas físicas; as entidades 
fechadas são aquelas acessíveis somente aos empregados de uma empresa ou grupo de 
empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou aos 
associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 

A pessoa física que adere ao regime de previdência complementar denomina-se 
participante. 

O participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada 
chama-se assistido. 

As empresas e os Entes Federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), que 
instituam entidades fechadas de previdência complementar, em benefícios de seus 
empregados ou servidores, recebem o nome de patrocinadores. 

As mais conhecidas entidades de previdência complementar fechada são a PREVI (dos 
empregados do Banco do Brasil) e a PETRUS (dos empregados da PETROBRAS). Nesses dois 
exemplos, o Banco do Brasil e a PETROBRAS são os patrocinadores; os seus empregados são 
os participantes. 

As pessoas jurídicas de caráter profissional, que instituam entidades fechadas de 
previdência complementar, são denominadas de instituidoras. 

As entidades de previdência complementar podem ter natureza jurídica pública ou 
privada. 

As de natureza pública, previstas na CF/88, art. 40, §§ 14 a 16, são entidades 
fechadas de previdência complementar, que podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, restritas aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo que sejam 
vinculados a regime próprio de previdência. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de 
previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
próprio, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (CF/88, art. 40, § 14). 

No entanto, somente mediante sua prévia e expressa opção, o teto do RGPS poderá ser 
aplicado ao servidor titular de cargo efetivo que tiver ingressado no serviço público até a data 
da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar 
(CF/88, art. 40, § 16). 

A entidade de previdência complementar privada, prevista no art. 202 da 
Constituição Federal, pode ser aberta ou fechada. Esse regime tem como objetivo 
complementar a renda mensal dos benefícios concedidos pelo RGPS. 
 O quadro a seguir resume o aqui estudado a respeito da previdência complementar: 
 
                                                              
2 Cf. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 17ª ed.São Paulo: Atlas, 2002. p. 471. 
3 Cf. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 18.  
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Previdência 
Complementar 

(caráter 
facultativo) 

 
Privada (CF, art. 202) 

 Aberta 
   

  Fechada 
    

 Pública (CF, art. 40, §§ 
14, 15 e 16) 

 Fechada 

 

2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
De acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, “princípio é, por definição, 

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 
irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos 
princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há 
por nome sistema jurídico positivo”. 4  

Os princípios da seguridade social encontram-se em vários dispositivos da Constituição 
Federal. É, porém, no parágrafo único do art. 194 da Constituição onde estão inseridos a 
maioria desses princípios. Embora esse dispositivo constitucional utilize a expressão 
“objetivos”, na verdade, estão enumerados ali verdadeiros princípios constitucionais; tanto é 
assim que a Lei 8.212/91, art. 1º, parágrafo único, denomina-os de “princípios e diretrizes”. 
Abaixo, transcrevo o dispositivo constitucional em questão: 
 
CF - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados.  
 A respeito deste item do programa, também é importante o estudo do art. 195 da 
Constituição Federal, a saber: 
 
CF - Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: 
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. 

                                                              
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 841-842. 
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§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 
§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos 
órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,      assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos. 
§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em 
lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios. 
§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 
§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes 
aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 
sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de 
uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos 
termos da lei. 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas 
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de 
mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e 
ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos 
Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os 
incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei 
complementar. 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes 
na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. 
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou 
parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o 
faturamento.  
CF - Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;  
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no § 2º. 
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de 
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei 
complementar. 
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão 
devidamente atualizados, na forma da lei. 
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 
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§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. 
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 
proventos do mês de dezembro de cada ano. 
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 
obedecidas as seguintes condições: 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 
em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o 
garimpeiro e o pescador artesanal. 
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco 
anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que 
os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei. 
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida 
concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. 
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para 
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na 
forma da lei. 
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a 
trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. 
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá 
alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de 
previdência social.  
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CAPÍTULO II ‐ BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Beneficiários 
do Regime 
Geral de 
Previdência 
Social 

 Segurados 
 Obrigatórios 

 Empregado 
  

 Empregado Doméstico 
  

 Contribuinte Individual 
  

 Trabalhador Avulso 
  

 Especial 
    

 Facultativo   
      

 Dependentes 

 Classe I  

Cônjuge, 
companheiro(a) e  
filho(a) não emancipado 
de qualquer condição, 
menor de 21 anos de 
idade ou inválido.  

    
 Classe II  Os pais 

    

 Classe III  

O irmão não 
emancipado, de 
qualquer condição, 
menor de 21 anos ou 
inválido. 

 

1. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS 
 
 Segurados obrigatórios são aqueles que a filiação ao RGPS não depende de suas 
vontades: a lei é que os obriga a se filiarem. Há as seguintes espécies de segurados 
obrigatórios: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e 
segurado especial.  
 
1.1. SEGURADO EMPREGADO  
 A Legislação Previdenciária define o segurado empregado utilizando, a princípio, uma 
definição genérica, enquadrando-o inicialmente conforme conceito semelhante ao da 
Legislação Trabalhista (art. 3º. da CLT), para, a seguir, especificar situações casuísticas em 
relação às quais a previdência confere o mesmo efeito jurídico.5 

De acordo com o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.213/91, filia-se obrigatoriamente ao 
RGPS, na qualidade de segurado empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal 
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; 

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 

                                                              
5 Cf. TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 57. 
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d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de 
carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e 
repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro 
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição 
consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais 
brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio; 

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a 
empresa brasileira de capital nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais; 

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social ; (Incluída pela Lei nº 9.506/97) 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no 
Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social; 

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887/2004). 
 
1.2. SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO 

É aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou 
família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos (Lei nº 8.213/91, art. 11, 
II). 
 
1.3. SEGURADO TRABALHADOR AVULSO 

É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviços de natureza urbana ou rural, sem 
vínculo empregatício, a diversas empresas, com a intermediação obrigatória do sindicato da 
categoria ou, quando se tratar de atividade portuária, do órgão gestor de mão-de-obra 
(OGMO), assim considerados:  
a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de 
carga, vigilância de embarcação e bloco; 
b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério; 
c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios); 
d) o amarrador de embarcação; 
e) o ensacador de café, cacau, sal e similares; 
f) o trabalhador na indústria de extração de sal; 
g) o carregador de bagagem em porto; 
h) o prático de barra em porto; 
i) o guindasteiro; e 
j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos; 
 
1.4. SEGURADO ESPECIAL 

É o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e seus 
assemelhados, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia 
familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou 
companheiros e filhos maiores de 16 anos de idade ou a eles equiparados, desde que 
trabalhem comprovadamente com o grupo familiar respectivo. 
 

Segurado 
Especial 

 

Trabalhador 
Rural 

 Produtor  Esses trabalhadores 
exercem suas 
atividades 
individualmente ou 
em regime de 
economia familiar, 
com ou sem auxílio 
eventual de terceiros. 

    
  Parceiro  
    

  Meeiro  
    
  Arrendatário  
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 Pescador 
Artesanal    

 
Para efeito da caracterização do segurado especial, entende-se por: 

I - Regime de economia familiar: É a atividade em que o trabalho dos membros da 
família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 
dependência e colaboração, sem utilização de empregado. 

II - Auxílio eventual de terceiros: É exercido ocasionalmente, em condições de 
mútua colaboração, não existindo remuneração nem subordinação entre as partes. 

III - produtor: aquele que, proprietário ou não, desenvolve atividade agrícola, pastoril 
ou hortifrutigranjeira, por conta própria, individualmente ou em regime de economia 
familiar; 

IV - parceiro: aquele que tem contrato, escrito ou verbal, de parceria com o 
proprietário da terra ou detentor da posse e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou 
hortifrutigranjeira, partilhando lucros ou prejuízos; 

V - meeiro: aquele que tem contrato, escrito ou verbal, com o proprietário da terra ou 
detentor da posse e da mesma forma exerce atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, 
partilhando rendimentos ou custos;  
 VI - arrendatário: aquele que, comprovadamente, utiliza a terra, mediante 
pagamento de aluguel, em espécie ou in natura, ao proprietário do imóvel rural, para 
desenvolver atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individualmente ou em regime 
de economia familiar, sem utilização de mão-de-obra assalariada de qualquer espécie; 

VII - pescador artesanal: aquele que, individualmente ou em regime de economia 
familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que: 

a) Não utilize embarcação; 
b) Utilize embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de 

parceiro; 
c) Na condição exclusiva de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 10 toneladas 

de arqueação bruta. 
VIII - Assemelhados a pescador artesanal: são, entre outros, o mariscador, o 

caranguejeiro, o eviscerador (limpador de pescado), o observador de cardumes, o pescador de 
tartarugas e o catador de algas. 

IX - Tonelagem de arqueação bruta: a expressão da capacidade total da 
embarcação constante da respectiva certificação fornecida pelo órgão competente. 
 Para o trabalhador rural ser considerado segurado especial, não há restrição quanto à 
área do imóvel rural. O que importa é que exerça a atividade rural individualmente ou em 
regime de economia familiar. Já para o pescador ser considerado pescador artesanal e, por 
conseguinte, segurado especial, além de exercer a atividade pesqueira individualmente ou em 
regime de economia familiar, a capacidade de sua embarcação não pode superar os limites 
previstos na legislação. 

O quadro a seguir facilitará o entendimento da situação previdenciária do pescador que 
exerce sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar: 

FORMA DE 
TRABALHO 

CAPACIDADE DA 
EMBARCAÇÃO 

ESPÉCIE DE 
SEGURADO 

Por conta 
própria 

Sem embarcação Especial 
Até 6 toneladas Especial 

Mais de 6 toneladas Contribuinte 
Individual 

Com contrato 
de parceria ou 
meação 

Até 6 toneladas Outorgante Especial (obs.) 
Outorgado Especial 

Mais de 6 até 10 
toneladas 

Outorgante Contribuinte 
Individual 

Outorgado Especial 

Mais de 10 
toneladas 

Outorgante Contribuinte 
Individual 

Outorgado Contribuinte 
Individual 
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Observação: Na tabela acima, o parceiro outorgante que é considerado segurado especial 
(embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta) não explora a atividade pesqueira por 
intermédio do parceiro outorgado, mas sim, com o auxílio do parceiro outorgado. 
 

Não é considerado segurado especial: 
I - O membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, qualquer que 

seja a sua natureza, ressalvados os casos em que esse rendimento seja: (a) a remuneração 
paga ao dirigente sindical pelo sindicato, pois o dirigente sindical mantém o mesmo 
enquadramento perante o Regime Geral de Previdência Social de antes da investidura no 
cargo; (b) uma pensão por morte deixada por segurado especial; (c) auxílio-acidente, auxílio-
reclusão e pensão por morte, cujo valor seja inferior ou igual ao menor benefício de prestação 
continuada (hoje, R$ 380,00). 

II - Aquele que, em determinado período, utilizar mão-de-obra assalariada, sendo 
considerado, nesse período, segurado contribuinte individual. 

III - A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou 
pesqueira através de preposto (parceiro ou meeiro outorgado), com ou sem o auxílio de 
empregados. 

Entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade através de 
prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade 
agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meeiros. 

No entanto, não descaracteriza a condição de segurado especial a outorga de até 50% 
de imóvel rural, cuja área total seja de no máximo quatro módulos fiscais, por meio de 
contrato de parceria ou meação, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a 
respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar (RPS, art. 9º, § 18). 
 
1.5. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
 Contribuinte individual é categoria de segurado criada pela Lei 9.876/99, reunindo as 
antigas espécies de segurados empresário, autônomo e equiparado a autônomo. 

De acordo com o inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213/91, filia-se obrigatoriamente ao 
RGPS, na qualidade de contribuinte individual: 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou 
pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos 
e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - 
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, 
com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não 
contínua; 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa; 

d) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual 

o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por 
regime próprio de previdência social; 

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de 
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o 
sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em 
empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego; 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não. 
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2. SEGURADO FACULTATIVO 
O segurado facultativo é uma espécie de segurado cuja filiação ao RGPS depende 

exclusivamente de sua vontade. A lei não o obriga a se filiar. 
Pode filiar-se ao RGPS como segurado facultativo, mediante contribuição, a pessoa 

física maior de dezesseis anos de idade, desde que não esteja exercendo atividade 
remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime de previdência social no País. 

É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa 
participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem 
vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime 
próprio. 

A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito 
somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento. 

A inscrição do segurado facultativo não pode retroagir. Não é permitido o pagamento de 
contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. No entanto, caso o 
salário-de-contribuição do segurado facultativo seja igual ao valor do salário mínimo, ele 
poderá optar pelo recolhimento trimestral. Nesse caso, as contribuições relativas ao trimestre 
em que se inscreveu terão vencimento no dia 15 do mês seguinte ao trimestre civil. Assim, se, 
por exemplo, o segurado se inscrever no dia 24/09/2004, poderá recolher as contribuições 
relativas às competências julho, agosto e setembro de 2004 até o dia 15/10/2004. Desta 
forma, estará recolhendo contribuições relativas a competências anteriores à data de sua 
inscrição. Porém, trata-se aqui de uma exceção à regra. 

Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em 
atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado. 
 O Regulamento da Previdência Social (art. 11, § 1º) apresenta uma lista de pessoas 
que podem filiar-se na qualidade de segurado facultativo: 
I - a dona-de-casa; 
II - o síndico de condomínio, quando não remunerado; 
III - o estudante;  
IV - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior; 
V - aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social; 
VI - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei 8.069/90, quando não esteja 
vinculado a qualquer regime de previdência social; 
VII - o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei 6.494/77;  
VIII - o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-
graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social; 
IX - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social; e 
X - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de 
país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional. 
 Cabe ressaltar que a lista de pessoas supracitadas é meramente exemplificativa. Na 
verdade, para a pessoa física poder filiar-se como segurado facultativo, basta cumprir dois 
requisitos: 

I – Ser maior de dezesseis anos de idade; e 
II - Não estar exercendo atividade remunerada que implique filiação obrigatória a 

qualquer regime de previdência social no País. 
  

3. DEPENDENTES 
 

Os dependentes do segurado, considerados beneficiários do RGPS, dividem-se em três 
classes: 
 

Classe I: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido; 

Classe II: os pais; 
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Classe III: o irmão, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 
inválido. 
 

Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições, ou seja, 
o benefício (pensão por morte ou auxílio reclusão) será dividido em cotas iguais. Quando o 
direito de um dependente cessar, a sua cota reverterá em favor daqueles que permanecerem 
com o direito. 

A existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os 
da classe seguinte. Por exemplo: Marcos, segurado do RGPS, faleceu e deixou, ainda vivos, 
sua esposa, dois filhos não emancipados menores de 21 anos, e sua mãe, que dele dependia 
economicamente. A pensão por morte deixada por Marcos será dividida, em partes iguais, 
entre sua esposa e os dois filhos. Pelo fato de pertencer à classe II, a mãe de Marcos não terá 
direito à pensão por morte, pois existem dependentes da classe I. Se não existissem 
dependentes da classe I, a mãe de Marcos seria a única pensionista. 

Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do segurado, comprovada a 
dependência econômica, o enteado e o menor sob tutela, desde que não possuam bens 
suficientes para o próprio sustento e educação. 

Confusão freqüente sobre o filho dependente diz respeito aos filhos maiores de 21 até 24 
anos de idade que sejam universitários ou estejam cursando escola técnica de 2º grau. Para 
fins de imposto de renda, o contribuinte pode incluir estes filhos em sua declaração como 
sendo seus dependentes. Todavia, para efeitos previdenciários, este fato é irrelevante: 
qualquer filho maior de 21 anos somente manterá a condição de dependente se for inválido.  

De acordo com o disposto no art. 5º do novo Código Civil, “a menoridade cessa aos 18 
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 
Apesar disso, para fins previdenciários, os filhos, as pessoas a eles equiparados e os irmãos 
que não se emanciparem continuam sendo dependentes do segurado até os 21 anos de idade. 
A redução promovida pelo novo Código Civil da maioridade de 21 para 18 anos (aquisição da 
plena capacidade civil), em nada altera a situação dos dependentes previdenciários (filhos, 
equiparados a filhos e irmãos). Isto porque o art. 16 da Lei 8.213/91 não fala em capacidade, 
mas em “menor de 21 anos”, não tendo sido revogado pelo Código Civil neste particular.6 

No caso de filho inválido, mesmo que seja maior de 21 anos, continua sendo 
dependente do segurado, desde que não seja emancipado. Todavia, se a emancipação ocorrer 
por motivo de colação de grau em curso superior, o filho inválido não perde a condição de 
dependente.  

Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 2000.71.00.009347-0, o 
companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito no RGPS passa a integrar o 
rol dos dependentes. Com base nessa decisão judicial, o INSS, por meio da Instrução 
Normativa nº 11, de 20/09/2006, regulamentou a situação dos companheiros homossexuais. 
De acordo com art. 30 da IN 11/2006, o companheiro ou a companheira homossexual de 
segurado inscrito no RGPS passa a integrar o rol dos dependentes e, desde que comprovada a 
vida em comum, concorre, para fins de pensão por morte e de auxílio-reclusão, com os 
dependentes preferenciais (classe I). 

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebe pensão de 
alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes da classe I (Lei nº 
8.213/91, art. 76, § 2º). De acordo com o entendimento do STJ, “a mulher que renunciou aos 
alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, 
comprovada a necessidade econômica superveniente” (Súmula 336 do STJ). 

A dependência econômica do cônjuge, companheiro(a) e do filho não emancipado de 
qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido é presumida e a dos demais 
dependentes deve ser comprovada. 
 

                                                              
6 SETTE, André Luiz Menezes Azevedo. Direito Previdenciário Avançado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 
185. 
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4. TRABALHADORES EXCLUÍDOS DO RGPS 
 O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são 
excluídos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, desde que amparados por 
regime próprio de previdência Social. 
 Na hipótese de o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência 
social, serem requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não 
permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas 
as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. A título de exemplo, 
imaginemos que um servidor ocupante de cargo efetivo da União seja cedido para um órgão 
estadual, ocupando neste um cargo em comissão; nessa situação, esse servidor continua 
vinculado ao regime próprio de previdência da União. 
 Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio, venham a exercer, 
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-ão segurado 
obrigatório do RGPS em relação a estas atividades. Nesta situação, será segurado dos dois 
regimes (próprio e geral). 
 Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as 
aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal. 
 

5. MANUTENÇÃO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO 
 
 A manutenção e perda da qualidade de segurado são disciplinadas pelo art. 15 da Lei nº 
8.213/91, conforme abaixo transcrito: 
 
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 
remuneração; 
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de 
segregação compulsória; 
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 
prestar serviço militar;  
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já 
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a 
perda da qualidade de segurado. 
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado 
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a 
Previdência Social. 
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado 
no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês 
imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. 
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CAPÍTULO III ‐ EMPRESA E EMPREGADOR DOMÉSTICO: CONCEITO PREVIDENCIÁRIO 
 

1. EMPRESA 
O conceito de empresa, para a previdência social, é mais amplo do que o previsto em 

outros ramos do Direito (como, por exemplo, o Direito Comercial, Tributário, Civil e 
Trabalhista). Para o Direito Previdenciário, o importante é a existência de vínculo de prestação 
de serviço, empregatício ou não, com os segurados obrigatórios. Assim, até as pessoas 
jurídicas de direito público estão incluídas no conceito de empresa.7 

O art. 12, I, do RPS conceitua empresa nos seguintes termos: 
 I – empresa é: a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da 
administração pública direta, indireta e fundacional. 
 Nos termos do parágrafo único do art. 12 do RPS,  equiparam-se a empresa:  
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço;  
II - a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a 
missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras;  
III - o operador portuário e o órgão gestor de mão-de-obra de que trata a Lei 8.630/93;8 e 
IV - o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a 
segurado que lhe presta serviço. 
  

2. EMPREGADOR DOMÉSTICO 
 O art. 12, II, do RPS conceitua empregador doméstico nos seguintes termos: 
 “II - empregador doméstico - aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, 
sem finalidade lucrativa, empregado doméstico.” 
 O empregador doméstico é necessariamente pessoa física, pois a pessoa jurídica não 
possui empregado doméstico. 

É importante salientar que o empregador doméstico, perante a previdência social, não é 
equiparado a empresa. 

A atividade exercida pelo empregado doméstico não pode gerar lucro para o 
empregador. Além disso, o serviço tem que ser prestado no âmbito residencial do empregador 
doméstico. 

                                                              
7 Cf. TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 85.  
8 A Lei nº 8.630/93 dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e 
dá outras providências. 
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CAPÍTULO IV ‐ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
 

De acordo com o disposto no caput do art. 195 da Constituição federal, 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 contribuições sociais.  
 No âmbito federal, o orçamento da seguridade social é composto das seguintes 
receitas: da União, das contribuições sociais e de outras fontes (Lei 8.212/91, art. 11). 
 As contribuições sociais destinadas à seguridade social são as seguintes: 

 
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a 

seu serviço; 
b) as dos empregadores domésticos; 
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; 
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos; 
f) as do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar 

(CF, art. 195, IV);  
 
Os recursos provenientes das contribuições sociais previstas acima nas alíneas “a”, “b” 

e “c” só podem ser utilizados para pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social (CF, art. 167, XI). Por isso, podemos denominá-las de “contribuições previdenciárias”. 

Os recursos provenientes das contribuições sociais descritas nos itens “d” a “f” podem 
ser aplicados em qualquer área da Seguridade Social (saúde, assistência social ou previdência 
social). 

No quadro abaixo, resumiremos as informações básicas a respeitos das receitas da 
Seguridade Social no âmbito federal: 

 

Receitas 
da 
Seguridade 
Social 
(no âmbito 
federal) 

 Da União     
      

 
Das 
Contribuições 
Sociais 

 
Contribuições 
Sociais 
Previdenciárias 

 Dos segurados 
  

 Das empresas 
  

 Dos empregadores 
domésticos 

    

 
Outras 
Contribuições 
Sociais 

 Das empresas, incidentes 
sobre faturamento e lucro 

  

 sobre a receita de 
concursos de prognósticos 

  

 do importador de bens ou 
serviços do exterior 

      

 De outras 
fontes     

   
 Passemos, agora, ao estudo de cada uma das receitas da Seguridade Social. 
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1. RECEITAS DA UNIÃO 
 
A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, 

fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual (art. 16 da Lei 8.212/91). 
A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da 

Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada 
da previdência social, na forma da Lei Orçamentária Anual (Lei 8.212/91, art. 16, parágrafo 
único). 

O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições 
incidentes sobre o faturamento e o lucro das empresas e sobre a receita de concursos de 
prognósticos, destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social (Lei 8.21/91, art. 
19). 
 As contribuições previdenciárias são insuficientes para o pagamento de todos os 
benefícios do RGPS. Por isso, a União repassa mensalmente ao INSS recursos provenientes 
das contribuições sociais incidentes sobre o faturamento e o lucro e sobre receita de concursos 
de prognósticos para que aquela autarquia pague a todos os beneficiários (segurados e 
dependentes) do RGPS. A União também repassará recursos provenientes destas contribuições 
sociais para os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da assistência social. 

Os recursos provenientes das contribuições das empresas incidentes sobre o 
faturamento e o lucro também podem ser utilizados para pagamento dos encargos 
previdenciários da União (Lei 8.212/91, art. 17) e para custear despesas com pessoal e 
administração geral do INSS (Lei 8.212/91, art. 18). 

De acordo com o disposto no art. 18 da Lei 8.212/91, os recursos provenientes das 
contribuições previdenciárias também poderiam ser utilizados para custear despesas com 
pessoal e administração geral do INSS. Todavia, em razão da vedação prevista no art. 167, XI, 
da Constituição Federal, tais recursos só podem ser utilizados para pagamento dos benefícios 
do RGPS.  
        

2. RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
 
De acordo com o parágrafo único do art. 195 do RPS, constituem contribuições sociais: 
I - as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos 

segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
II - as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário-de-contribuição dos 

empregados domésticos a seu serviço; 
III - as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário-de-contribuição; 
IV - as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, 

incidentes sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em 
todo território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e 
de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 

V - as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção 
rural; 

VI - as das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro; e 
VII - as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 Para fins didáticos, vamos separar as contribuições destinadas ao pagamento dos 
benefícios do RGPS (contribuições previdenciárias, descritas acima nos itens I a V) das demais 
contribuições para a Seguridade Social (descritas nos itens VI e VII). 
 
 
2.1. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
  

Estão obrigados ao pagamento destas contribuições os segurados do RGPS, a empresa, 
a entidade equiparada à empresa na forma da lei e o empregador doméstico. 
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2.1.1. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 
  

A base de cálculo da contribuição do segurado é, em regra, o seu salário-de-
contribuição. O segurado especial é a exceção: a base de cálculo da contribuição do segurado 
especial é a receita bruta da comercialização de sua produção rural. 
 
2.1.1.1. EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO 

 
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 (Lei 8.212/91, art. 20). Em valores atualizados, a partir de 
1º/01/2008, a tabela de contribuição destes segurados é a seguinte: 

 
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)9 ALÍQUOTA 

até 868,29 8% 
de 868,30 até 1.447,14 9% 

de 1.447,15 até 2.894,28 11% 
 
Os valores dos salários-de-contribuição, constantes da tabela acima, serão reajustados 

na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de 
prestação continuada da Previdência Social (Lei. 8.212/91, art. 20, § 1º). 

A contribuição do segurado só incide até o teto do salário-de-contribuição (que 
atualmente é R$2.894,28). Sobre o valor da remuneração que ultrapassar R$2.894,28, o 
segurado não paga nada. Todavia, a contribuição da empresa (que será estudada mais 
adiante) incide sobre a remuneração integral. Exemplo: o empregado cuja remuneração 
mensal é de R$ 3.000,00 terá descontado de sua remuneração a contribuição previdenciária de 
R$ 318,37 (que é o equivalente a 11% de R$ 2.894,28). Mas a contribuição da empresa 
incidirá sobre R$ 3.000,00. 

Sempre que ocorrer mais de um vínculo empregatício para os segurados empregado 
e empregado doméstico, as remunerações deverão ser somadas para o correto 
enquadramento na tabela acima, respeitando-se o limite máximo do salário-de-contribuição. 
Esta mesma regra aplica-se às remunerações do trabalhador avulso. 

O desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação 
natalina (13º salário) é devido quando do pagamento ou crédito da última parcela e deverá ser 
calculado em separado e recolhido, juntamente com a contribuição a cargo da empresa, até o 
dia 20 de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior se 
não houver expediente bancário no dia 20 (RPS, art. 216, § 1º). 

A contribuição do segurado empregado é descontada do seu salário bruto e recolhida, 
até o dia 10 do mês seguinte, pela empresa para a qual ele presta serviço. 

A contribuição do trabalhador avulso portuário é descontada de sua remuneração e 
recolhida, até o dia 10 do mês seguinte, pelo órgão gestor de mão-de-obra. A contribuição do 
trabalhador avulso não-portuário é descontada de sua remuneração e recolhida, até o dia 10 
do mês seguinte, pela empresa ou pessoa equiparada a empresa tomadora dos serviços. 

A contribuição do empregado doméstico é descontada de sua remuneração mensal e 
recolhida até o dia 15 do mês seguinte pelo empregador doméstico. 

O desconto da contribuição sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela 
empresa, pelo empregador doméstico e pelo órgão gestor de mão-de-obra a isso obrigados, 
não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os 
mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem 
descontado em desacordo com a legislação (RPS, art. 216, § 5º). 

Se efetuado o desconto e o responsável não realizar o recolhimento do valor 
descontado, ficará configurado o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). 

 

                                                              
9 Valores válidos a partir de 1º/4/2007, de acordo com a Portaria MPS 142, de 11/4/2007.  
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2.1.1.2. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
  

Em regra, a alíquota de contribuição do contribuinte individual será de 20% sobre o 
salário-de-contribuição (Lei nº 8.212/91, art. 21, caput). Há, porém, algumas situações em 
que a alíquota é reduzida para 11%. Passemos ao estudo das várias situações: 

 
Contribuição do contribuinte individual 

Quando o contribuinte 
individual presta serviço: 

O tomador do 
serviço 

desconta a 
contribuição? 

Alíquota 
Vencimento 

(no mês 
seguinte) 

a) a pessoa física; ou 
b) quando exerce atividade 
econômica por conta própria; ou 
c) quando tratar-se de brasileiro 
civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do 
qual o Brasil seja membro efetivo. 

Não 20% Dia 15 

A empresa em geral Sim 11% Dia 10 
A entidade beneficente de 
assistência social isenta das 
contribuições sociais. 

Sim 20% Dia 10 

A empresa em geral, por 
intermédio de cooperativa de 
trabalho. 

Sim  
(quem desconta 
é a cooperativa) 

11% Dia 15 

A pessoa física, por intermédio de 
cooperativa de trabalho. 

Sim  
(quem desconta 
é a cooperativa) 

20% Dia 15 

A entidade beneficente em gozo 
de isenção, por intermédio de 
cooperativa de trabalho. 

Sim  
(quem desconta 
é a cooperativa) 

20% Dia 15 

A cooperativa de produção 
(mesmo que seja associado à 
cooperativa). 

Sim 11% Dia 10 

a)  a outro contribuinte individual 
equiparado a empresa; ou 
b) a produtor rural pessoa física; 
ou 
c) a missão diplomática e 
repartição consular de carreira 
estrangeiras. 

Não 

20% (mas pode 
deduzir, da sua 
contribuição, 

45% da 
contribuição do 

contratante, 
limitada a 9% do 

salário-de-
contribuição). 

Dia 15 

Quando trabalha por conta 
própria, sem relação de trabalho 
com empresa ou equiparado e 
optar pela exclusão do direito ao 
benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição. 

Não 11% sobre o 
salário mínimo. Dia 15 

Quando for sócio de sociedade 
empresária que tenha tido receita 
bruta anual, no ano-calendário 
anterior, de até R$ 36.000,00 e 
optar pela exclusão do direito ao 
benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição. 

Sim 11% sobre o 
salário mínimo. Dia 10 

 
A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao 

auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de 
passageiros, realizado por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto (RPS, art. 
201, § 4º). Por exemplo, se o valor total do frete (rendimento bruto) é R$ 1.500,00, 
considera-se como remuneração do condutor, o valor de R$ 300,00 (20% de 1.500,00) que no 
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caso, será a base de cálculo de sua contribuição. Assim, neste caso, a contribuição 
previdenciária incidirá sobre R$ 300,00. 

No mês em que não for paga nem creditada remuneração, ou não houver retribuição 
financeira pela prestação de serviço, os segurados contribuintes individuais poderão, por ato 
volitivo, contribuir para a Previdência Social na qualidade de segurados facultativos (IN 
3/2005, art. 9º, § 2º). 

  
2.1.1.3. SEGURADO ESPECIAL 
  

Contribuição  Alíquota Base de cálculo  

Para a Seguridade Social 2% Receita bruta da comercialização da produção 
rural. 

Para o RAT 0,1% Receita bruta da comercialização da produção 
rural. 

Além destas contribuições, o segurado especial poderá contribuir, facultativamente, 
com a alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição, para fazer jus a benefícios com valores 
superiores a um salário mínimo (Lei 8.212/91, art. 25, § 1º). Obviamente, só terá benefício 
com renda mensal superior ao salário mínimo se contribuir sobre salário-de-contribuição 
superior a um salário mínimo. 

Sempre que o segurado especial vender sua produção rural à adquirente pessoa 
jurídica, esta ficará sub-rogada na obrigação de descontar a contribuição previdenciária do 
segurado e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 10 do mês seguinte (RPS, art. 200, § 
7º, I e art. 216, III). 

A pessoa física não produtor rural que adquire a produção rural do segurado especial 
para vender, no varejo, a consumidor pessoa física, também ficará sub-rogada no 
cumprimento da obrigação de descontar a contribuição previdenciária do segurado e efetuar o 
respectivo recolhimento até o dia 10 do mês seguinte (RPS, art. 200, § 7º, II e art. 216, VI).  

O segurado especial é obrigado a recolher, por iniciativa própria, as contribuições 
incidentes sobre a comercialização da produção rural quando comercialize com adquirente 
domiciliado no exterior, diretamente no varejo a consumidor pessoa física, a outro segurado 
especial ou a produtor rural pessoa física (RPS, art. 200, § 7º, III). 
 
2.1.1.4. SEGURADO FACULTATIVO 
 

Direito à Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição 

Base de cálculo Alíquota 

Com direito Salário-de-contribuição, respeitados os 
limites de R$380,00 a R$2.894,28.10 20% 

Sem direito Um salário mínimo. 11% 
 
Se o segurado facultativo desejar ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, 

a sua contribuição será de 20% sobre o seu salário-de-contribuição. Para o segurado 
facultativo, o salário-de-contribuição é o valor por ele declarado, observado o limite máximo 
de R$ 2.894,28 e o limite mínimo de um salário mínimo mensal (atualmente, R$ 380,00). 

É de 11% sobre o valor do salário mínimo a alíquota de contribuição do segurado 
facultativo que optar pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição (Lei nº 8.212/91, art. 21, § 2º). 

O segurado facultativo que tenha contribuído com 11% sobre o salário mínimo e, no 
futuro, pretenda contar o tempo para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de 
contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da 
Lei no 8.213/91, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 
9%, acrescido de juros SELIC e multa de mora (o percentual dos juros relativos aos meses de 
vencimento e de pagamento das contribuições corresponderá a um por cento). 
  

                                                              
10 Valor atualizado, a partir de 1º/04/2007, pela Portaria MPS nº 142, de 11/04/2007. 
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2.1.2. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E EQUIPARADOS 
 

CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA A SEGURIDADE SOCIAL 

Base de 
cálculo 

Alíquota 

Empresa 
em 

Geral 

Institu- 
ições 
Finan-
ceiras 

Produtor 
rural – 
pessoa 
física 

Produtor 
rural – 
pessoa 
jurídica 

Agroin-
dústria 

Associação 
desportiva 

que 
mantém 

equipe de 
futebol 

profissional 
Remuneração 
paga, devida ou 
creditada aos 
segurados 
empregados e 
trabalhadores 
avulsos. 

20%  22,5% _ _ _ _ 

Remuneração 
paga ou 
creditada aos 
contribuintes 
individuais. 

20% 22,5% 20% 20% 20% 20% 

Valor bruto da 
nota fiscal ou 
fatura de 
serviço 
prestado por 
cooperados por 
intermédio de 
cooperativa de 
trabalho. 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Receita bruta 
da 
comercialização 
da produção 
rural. 

_ _ 2% 2,5% _ _ 

Receita bruta 
da 
comercialização 
da produção.  

_ _ _ _ 2,5% _ 

Receita bruta 
de espetáculo 
desportivo, 
patrocínio, 
licenciamento 
de uso de 
marcas, 
propaganda, 
publicidade e 
transmissão de 
espetáculos 
desportivos. 

- - - - - 5% 
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CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PARA O RAT 

Base de cálculo 

Empresa 
em Geral 
(inclusive, 
instituições 
financeiras) 

Produtor 
rural – 
pessoa 
física 

Produtor 
rural – 
pessoa 
jurídica 

Agroin-
dústria 

Associação 
desportiva 

que 
mantém 

equipe de 
futebol 

profissional 
Remuneração paga, 
devida ou creditada aos 
segurados empregados e 
trabalhadores avulsos. 

1% - Leve 
2% - Médio 
3% - Grave 

- - - - 

Receita bruta da 
comercialização da 
produção rural. 

- 0,1% 0,1% - - 

Receita bruta da 
comercialização da 
produção.  

- - - 0,1% - 

 
Observações: 

1) As empresas optantes pelo SIMPLES contribuem com uma alíquota incidente sobre 
seu faturamento em substituição às contribuições patronais (contribuições a cargo da  
empresa). 

2) As entidades beneficente e de assistência social são isentas das contribuições 
patronais (contribuições a cargo da empresa). 

3) RAT: Contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos 
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho. 

4) As alíquotas do RAT serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, em 
razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator 
Acidentário de Prevenção – FAP (RPS, art. 202-A). 

5) O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinqüenta 
centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais casas decimais, a ser 
aplicado à respectiva alíquota (RPS, art. 202-A, § 1º). 

6) O enquadramento da empresa para fins de recolhimento do RAT é feito em virtude 
da atividade preponderante da empresa. 

7) Atividade preponderante é aquela que ocupa, na empresa, o maior número de 
segurados empregados e trabalhadores avulsos. 

8) As alíquotas de RAT serão acrescidas de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a 
atividade exercida pelo segurado empregado ou trabalhador avulso a serviço da empresa 
ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. 

9) Será devida contribuição adicional de 9%, 7% ou 5%, a cargo da empresa tomadora 
de serviços de cooperado filiado a cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto 
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo 
cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos 
respectivamente. 

10) A cooperativa de trabalho, em relação aos trabalhadores cooperados, é isenta 
de contribuições.  Esta contribuição fica a cargo da empresa tomadora dos serviços (15% 
sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pela cooperativa à empresa). Em relação aos 
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, a cooperativa 
contribui normalmente como empresa em geral. 

11) A cooperativa de produção contribui com 20% sobre as importâncias por ela 
pagas, distribuídas ou creditadas aos respectivos cooperados. Será devida contribuição 
adicional de 12%, 9% ou 6%, a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a 
remuneração paga devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de 
atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de 
contribuição, respectivamente. 
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12) Quando o contribuinte individual for um transportador rodoviário autônomo, a base 
de cálculo da contribuição da empresa será de 20% do valor do frete. 
 
2.1.3. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO 
 

Base de cálculo  Alíquota 
Salário-de-contribuição do empregado doméstico a serviço 

do empregador doméstico. 12% 

 
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador doméstico, 

que ficará com a obrigação de descontar e recolher a parcela do segurado, juntamente com a 
sua. 

Quando a empregada doméstica estiver em gozo de salário-maternidade, o empregador 
ficará com a obrigação do recolhimento apenas de sua cota patronal, ou seja, os 12% 
incidentes sobre o salário-de-contribuição. 

Quando o salário-de-contribuição do empregado doméstico for igual a um salário 
mínimo, o empregador doméstico pode optar pelo recolhimento trimestral das contribuições 
previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, 
prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente 
bancário no dia 15. 

 
2.2. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL 

O produto da arrecadação das contribuições sociais que estudaremos neste tópico será 
destinado ao financiamento de qualquer uma das áreas da Seguridade Social. Assim, o produto 
da arrecadação dessas contribuições sociais poderá ser utilizado para financiar a saúde, a 
assistência social e a previdência social. 

 
Contribuição Base de cálculo Alíquota 

COFINS Faturamento variável 
CSLL Lucro Líquido 9% 

 
As empresas optantes pelo SIMPLES ficam desobrigadas de recolher de forma específica 

a COFINS e a CSLL, pois essas contribuições estão incluídas entre os tributos pagos de forma 
unificada pelo optante do SIMPLES. As entidades beneficentes de assistência social, que 
cumpram os requisitos previstos em lei, são isentas do pagamento da COFINS e da CSLL. 
 
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 

Contribuição Alíquota Base de cálculo 
Para a 

Seguridade 
Social, 

excetuando-se os 
valores 

destinados ao 
Programa de 

Crédito 
Educativo. 

100% Renda líquida dos concursos de prognósticos 
realizados pelos órgãos do Poder Público.  

5% Movimento global de apostas em prado de 
corrida. 

5% Movimento global de sorteios de números ou 
de quaisquer modalidade de símbolos. 

 
Consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de 

números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do Poder Público ou 
por sociedades comerciais ou civis (RPS, art. 212, § 1º). 

De acordo com o disposto no § 3º do art. 212 do RPS, entende-se como: 
I - renda líquida - o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao 

pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com administração; 
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II - movimento global das apostas - total das importâncias relativas às várias 
modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no prado de 
corrida, subsede ou outra dependência da entidade; e 

III - movimento global de sorteio de números - o total da receita bruta, apurada 
com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em 
qualquer condição.  
 

3. RECEITAS DE OUTRAS FONTES 
De acordo com o disposto no art. 27 da Lei 8.212/91, constituem outras receitas da 

seguridade social: 
I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios; 
II - a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e 

cobrança prestados a terceiros;11 
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% da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição 

Federal, repassados pelo INSS aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a 
ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins; 

Nota: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único: 
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições 
e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e 
custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de 
tráfico dessas substâncias.” 
VII - 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil;  
VIII - 50% do valor total do prêmio recolhido pelas companhias seguradoras que 

mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres (Seguro DPVAT). Este valor deve ser destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
para o custeio da assistência médico-hospitalar aos segurados vitimados em acidentes de 
trânsito; 

Nota: apesar da Lei 8.212/91 (art. 27, parágrafo único) determinar que 50% do DPVAT 
sejam destinados à Seguridade Social, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), 
art. 78, parágrafo único, determina que 10% dos valores destinados à Seguridade 
Social, relativos ao DPVAT, sejam repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema 
Nacional de Trânsito, para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de 
acidentes de trânsito. Assim, na verdade, só 45% do DPVAT são destinados à 
Seguridade Social, pois 5% do DPVAT (10% dos 50% que cabem à Seguridade Social) 
destinam-se a programas educacionais de prevenção de acidentes de trânsito, que não 
dizem respeito à Seguridade Social. 
IX - outras receitas previstas em legislação específica. 

 
 

                                                              
11 “A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá arrecadar, fiscalizar e cobrar, mediante remuneração de 3,5% do 
montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, desde que 
provenha de contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou 
creditada a segurados do RGPS ou instituídas sobre outras bases a título de substituição (Lei nº 11.457/2007, art. 3º). 
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4. SALÁRIO‐DE‐CONTRIBUICÃO 
 
 Quando o fato gerador da contribuição previdenciária é o valor pago, devido ou 
creditado aos segurados, pela contraprestação do trabalho efetuado, há a contribuição de dois 
contribuintes: a empresa e o segurado. 
 Em relação à empresa, a base de cálculo da contribuição é a remuneração (ou 
retribuição pelo trabalho). Em relação ao segurado, a base de cálculo da contribuição é o 
salário-de-contribuição. 

Base de cálculo da contribuição previdenciária é o valor sobre o qual incide uma 
alíquota definida em lei para determinar o montante da contribuição devida. 

Remuneração e salário-de-contribuição, embora parecidos, não têm o mesmo 
significado. O salário-de-contribuição está sujeito a limites mínimo e máximo. Já a 
remuneração não se sujeita a estes mesmos limites. 
 Fugindo a regra acima exposta, no caso de trabalho doméstico, a base de cálculo, tanto 
do empregador como do segurado é a mesma: o salário-de-contribuição. A contribuição do 
segurado especial também não obedece à regra geral, pois a base de cálculo de sua 
contribuição não é o salário-de-contribuição: a contribuição deste segurado incide sobre a 
receita bruta da comercialização de sua produção rural. 
 Assim, conclui-se que o salário-de-contribuição é a base de cálculo da contribuição do 
empregador doméstico e da contribuição dos segurados, exceto a do segurado especial. O 
salário-de-contribuição também é base para o cálculo do salário-de-benefício (ver capítulo 
referente aos benefícios do RGPS). 
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4.1. CONCEITO 

SEGURADO CONCEITO DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO 

LIMITES 
MÍNIMO MÁXIMO 

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 lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de 
trabalho ou sentença normativa; 

O piso 
salarial legal 
ou normativo 
da categoria 
ou, inexistido 
piso salarial, 

o salário 
mínimo, 

tomado no 
seu valor 
mensal, 
diário ou 
horário, 

conforme o 
ajustado e o 

tempo de 
trabalho 
efetivo 

durante o 
mês. 

R$ 
2.894,2812 

Empregado 
doméstico. 

A remuneração registrada na 
carteira profissional e/ou na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social. 

Contribuinte 
individual 

A remuneração auferida em uma ou 
mais empresas ou pelo exercício de 
sua atividade por conta própria, 
durante o mês.  

O salário 
mínimo 
mensal 

(atualmente, 
R$ 380,00) Facultativo O valor por ele declarado. 

 
O salário-de-contribuição para o dirigente sindical é considerado da seguinte forma:  
a) Na qualidade de empregado: a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade 

sindical, pela empresa ou por ambas; 
b) Na qualidade de trabalhador avulso: a remuneração paga, devida ou creditada pela 

entidade sindical. 
O segurado especial, em regra, não contribui com base no salário-de-contribuição; por 

isso, não consta da tabela acima. Todavia, a Lei 8.212/91 (art. 25, § 1º) permite que este 
segurado, além da contribuição obrigatória sobre a comercialização da produção rural, também 
contribua, facultativamente, com alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição. Neste caso 
específico, o salário-de-contribuição do segurado especial será o valor por ele declarado. 

O limite máximo do salário-de-contribuição é reajustado na mesma época e com os 
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social (Lei 8.212/91, art. 28, § 5º). 
 
4.2. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO-INTEGRANTES 

Integram o salário-de-contribuição todas as parcelas de natureza remuneratória, ou 
seja, aquelas pagas em retribuição aos serviços prestados pelo trabalhador. As parcelas 
relativas à indenização e ao ressarcimento, em geral, não estão incluídas nos conceitos de 
salário-de-contribuição e de remuneração. 

Indenização é a reparação de danos causados a uma pessoa. 
Ressarcimento é o reembolso de despesas pagas pelo trabalhador em decorrência da 

execução de alguma atividade de interesse da empresa. 
Remuneração é a retribuição pelos serviços prestados. De acordo com o disposto no 

art. 457 da CLT, “compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 

                                                              
12 Valor atualizado, a partir de 1º/04/2007, pela Portaria MPS nº 142, de 11/04/2007. 
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legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as gorjetas que receber”. Assim, remuneração = salário + gorjeta. 

Salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador. Já as gorjetas são 
sempre pagas por terceiros. 

Os valores pagos pelo trabalho integram o salário-de-contribuição. 
Os valores pagos para o trabalho não integram o salário-de-contribuição. 
Valor pago pelo trabalho – é destinado a retribuir o trabalho. 
Valor pago para o trabalho – é a parcela paga ou fornecida, em dinheiro ou em 

utilidades, ao trabalhador com o objetivo de dar condições ou facilitar a execução do trabalho. 
De acordo como o disposto no § 2º do art. 22 da Lei 8.212/91, as parcelas que não 

integram o salário-de-contribuição também não integram a remuneração. Assim, podemos 
afirmar que todas as parcelas que integram a base de cálculo da contribuição do segurado 
também integram a base de cálculo da contribuição da empresa. A diferença é que, em relação 
aos segurados, a base de calculo respeita os limites (mínimo e máximo) do salário-de-
contribuição. A base de cálculo da contribuição da empresa não respeita esses limites: incide 
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada ao segurado. 

Portanto, todas as observações que serão feitas nos tópicos seguintes, a respeito das 
parcelas integrantes e não-integrantes do salário-de-contribuição, também são válidas para a 
quantificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias das empresas. 
 
4.2.1. PARCELAS INTEGRANTES DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 
 Dizer que um determinado valor que o segurado receba da empresa integra o salário-
de-contribuição significa dizer que sobre este valor vai incidir contribuição previdenciária, ou 
seja, esse valor vai compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. 

A legislação previdenciária (Lei 8.212, art. 28, § 9º e RPS, art. 214, § 9º) relaciona 
apenas as parcelas que não integram o salário-de-contribuição. Por exclusão, as parcelas que 
não constarem dessa relação integram o salário-de-contribuição. A título de exemplo, 
enumeramos abaixo algumas parcelas que integram o salário-de-contribuição: 
 
I – Salário 
II - Saldo de salário pago na rescisão do contrato de trabalho 
III - Salário-maternidade 
IV - Férias gozadas 
V - 1/3 de férias gozadas (CF, art. 7º, XVII) 
VI - 13º salário 
VII - Horas extras 
VIII - O valor total das diárias para viagem, quando excederem a 50% da remuneração mensal 
do empregado. 
IX – Gorjetas (espontâneas ou compulsórias) 
X - Comissões e percentagens 
XI - Salário pago sob a forma de utilidades (salário in natura) 
XII - Remuneração do aposentado que retornar ao trabalho 
XIII – Aviso prévio. 
 
4.2.2. PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 

Não integram o salário-de-contribuição exclusivamente as parcelas previstas no § 
9º do art. 28 da Lei 8.212/91, abaixo transcrito: 
 
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; 
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 
5.929/73; 
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321/76; 
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, 
inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da 
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; 
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e) as importâncias: 
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(indenização de 40% do montante depositado no FGTS, nos casos de despedida sem justa 
causa); 
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do 
empregado não optante pelo FGTS; 
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT (indenização por despedida 
sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado); 
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973 (indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato); 
5. recebidas a título de incentivo à demissão; 
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; 
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do 
salário; 
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; 
9  recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 
1984 (indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a 
correção salarial); 
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria; 
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança 
de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; 
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal; 
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, 
quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977; 
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo 
com lei específica; 
l) o abono do PIS e do PASEP; 
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa 
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em 
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, 
observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; 
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, 
desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; 
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que 
trata o art. 36 da Lei nº 4.870/65; 
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de 
previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus 
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT; 
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da 
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, 
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a 
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; 
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao 
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços; 
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago 
em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de 
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; 
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei 
nº 9.394/96, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades 
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e 
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; 
u) Revogado. 
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; 
x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT (multa paga ao empregado em 
decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do 
contrato de trabalho). 
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Observação: 
As parcelas definidas como não-integrantes do salário-de-contribuição, quando 

pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, passam a integrá-lo para 
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. 
 
4.3. PROPORCIONALIDADE 

 
Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o 

doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao número de 
dias efetivamente trabalhados (RPS, art. 214, § 1º). 

Assim, poderá haver, nestes casos, salário-de-contribuição inferior ao salário mínimo 
mensal, ou seja, será calculado o salário mínimo no seu valor diário ou horário. 
O salário mínimo é estabelecido em valor mensal, diário e horário. De acordo com a Lei 
11.321/2006, art. 1º, “a partir de 1º/4/2006, após a aplicação do percentual correspondente à 
variação do INPC, ocorrido de 1º/5/2005 a 31/3/2006, a título de reajuste, e de percentual a 
título de aumento real, sobre o valor de R$ 300,00, o salário mínimo será de R$ 350,00”. O 
parágrafo único do art. 1º determina que “em virtude do disposto no caput, o valor diário do 
salário mínimo corresponderá a R$ 11,67 e o seu valor horário a R$ 1,59”. 
 

5. ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL 
 Atualmente, todas as contribuições sociais destinadas à seguridade social são 
arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei nº 11.457/2007, 
art. 2º). 
 

6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA E DEMAIS CONTRIBUINTES 
 
6.1. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

 
Após termos estudado as contribuições sociais, é de suma importância a análise da 

arrecadação e recolhimento destas (obrigação tributária principal). 
 

Em relação à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais, as empresas (e 
as pessoas ou entidades equiparadas a empresa) têm as seguintes obrigações: 

a) Arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolher o 
produto arrecadado até o dia 10 do mês seguinte, prorrogando-se o vencimento para o dia útil 
subseqüente quando não houver expediente bancário no dia 10 (RPS, art. 216, I); 

b) Recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, 
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregado, contribuinte individual e 
trabalhador avulso a seu serviço, até o dia 10 do mês seguinte, prorrogando-se o vencimento 
para o dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário no dia 10 (RPS, art. 216, 
I). 

c) Recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou 
fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenha sido prestados por cooperados, por 
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia 10 do mês seguinte, prorrogando-se o 
vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário no dia 10 
(RPS, art. 216, I). 

d)  A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de 
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da 
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome 
da empresa contratada, até o dia 10 do mês seguinte, prorrogando-se o vencimento para o dia 
útil subseqüente quando não houver expediente bancário no dia 10 (RPS, art. 219); 

e) Recolher as contribuições a cargo da empresa, provenientes do faturamento e do 
lucro (COFINS E CSLL), na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal (RPS, art. 
216, I); 
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f) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas 
a recolher a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural do produtor rural 
pessoa física e do segurado especial, até o dia 10 do mês subseqüente ao da operação de 
venda ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido 
realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física (RPS, art. 216, 
III); 

g) O produtor rural pessoa jurídica é obrigado a recolher a contribuição incidente sobre 
a receita bruta proveniente de comercialização de sua produção rural, até o dia 10 do mês 
seguinte, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver 
expediente bancário no dia 10 (RPS, art. 216, VII); 

h) A empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente 
sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo (RPS, 
art. 216, IX); 

i) A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado 
empregado, licenciado da empresa, ou trabalhador avulso é obrigada a recolher a contribuição 
destes, bem como as parcelas a seu cargo (RPS, art. 216, X); 

j) A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado 
contribuinte individual é obrigada a recolher a contribuição a contribuição deste, bem como as 
parcelas a seu cargo (RPS, art. 216, XI).  
 
6.2. OBRIGAÇÃO DOS DEMAIS CONTRIBUINTES 
 

O segurado contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta 
própria ou prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural 
pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando 
tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual 
o Brasil seja membro efetivo, e o segurado facultativo estão obrigados a recolher sua 
contribuição, por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as 
contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando 
não houver expediente bancário no dia quinze (RPS, art. 216, II). 

O produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher a 
contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural, caso 
comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente, no varejo, 
a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial 
(RPS, art. 216, IV). Esta contribuição deve ser recolhida até o dia 10 do mês seguinte, 
prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente 
bancário no dia 10. 

A pessoa física não produtor rural que adquire a produção rural de segurado especial ou 
de produtor rural pessoa física, para vender, no varejo, a consumidor pessoa física, é obrigada 
a descontar a contribuição do segurado especial ou do produtor rural pessoa física, incidente 
sobre a receita bruta da comercialização produção rural, e recolhê-la até o dia 10 do mês 
seguinte (RPS, art. 216, VI). 

O empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado 
doméstico a seu serviço e recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, cabendo-lhe durante 
o período da licença-maternidade da empregada doméstica apenas o recolhimento da 
contribuição a seu cargo (RPS, art. 216, VIII). Estas contribuições devem ser recolhidas até o 
dia quinze do mês seguinte, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando 
não houver expediente bancário no dia quinze. 

É facultado aos segurados contribuinte individual e facultativo, cujos salários-de-
contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral 
das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia quinze do mês seguinte ao de cada 
trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver 
expediente bancário no dia quinze (RPS, art. 216, § 15). Esta faculdade também é dada ao 
empregador doméstico relativamente aos empregados domésticos que lhes prestam serviço, 
cujos salários-de-contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, ou inferiores nos 
casos de admissão, dispensa ou fração do salário em razão de gozo de benefício (RPS, art. 
216, § 16). 
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7. PRAZO DE RECOLHIMENTO 
 

PRAZO DE 
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES 

Dia 15 do mês 
seguinte ao da 
competência, 
prorrogando-se para o 
dia útil subseqüente 
quando não houver 
expediente bancário. 

a) As contribuições do contribuinte individual, quando 
recolhidas pelo próprio segurado; 
b) As contribuições do contribuinte individual (cooperado) 
quando descontadas e recolhidas por cooperativa de 
trabalho; 
c) As contribuições do segurado facultativo; 
d) As contribuições descontadas do segurado empregado 
doméstico; 
e) As contribuições a cargo do empregador doméstico; 

Dia 20 de 
dezembro, 
antecipando-se para o 
dia útil imediatamente 
anterior quando não 
houver expediente 
bancário. 

Contribuição incidente sobre o valor do 13º salário. 
Obs.: No caso de Rescisão de contrato de trabalho, as 
contribuições devidas serão recolhidas no dia 10 do mês 
seguinte ao da rescisão, computando-se em separado a 
parcela referente ao 13º salário. 

Até 2 dias úteis 
após a realização do 
evento 

A contribuição de 5% incidente sobre a receita bruta de 
espetáculos desportivos. 

Dia 10 do mês 
seguinte ao da 
competência, 
prorrogando-se o 
vencimento para o dia 
útil subseqüente 
quando não houver 
expediente bancário 
no dia 10. 

a) As contribuições descontadas dos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos; 
b) As contribuições descontadas do contribuinte individual 
(exceto quando for cooperado e prestar serviço por 
intermédio de cooperativa de trabalho); 
c) As contribuições da empresa incidentes sobre a 
remuneração de segurados empregado, trabalhador 
avulso e contribuinte individual; 
d) As contribuições da empresa (15%) incidentes sobre o 
valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a 
serviços que lhe tenha sido prestados por cooperados, por 
intermédio de cooperativas de trabalho; 
e) As retenções de 11% sobre o valor dos serviços 
contidos em nota fiscal prestados mediante cessão de 
mão-de-obra ou empreitada; 
f) As contribuições incidentes sobre a comercialização da 
produção rural; 
g) A contribuição de 5% incidentes sobre patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos. 

 

8. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO 
 

As contribuições sociais previdenciárias, incluídas ou não em notificação fiscal de 
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a: 

a) Atualização Monetária; 
b) Juros de mora; e 
c) Multa 
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8.1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
É a recomposição do valor da contribuição devida à época, em valor atualizado quando 

do seu recolhimento. Para a legislação previdenciária, a atualização monetária é exigida para 
débitos relativos à competências até dezembro de 1994 (inclusive). 

A atualização monetária foi extinta, a partir de janeiro de 1995, pela Lei 8.981/95, 
porém ainda é aplicável para contribuições em atraso, desde que sejam referentes a 
competências anteriores a esta data. 
 
8.2. JUROS DE MORA 

 
Sobre as contribuições previdenciárias pagas após o vencimento, incidirão juros, de 

caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a: 
a) 1% no mês de vencimento; 
b) Taxa referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) nos meses 

intermediários; e 
c) 1% no mês de pagamento.  

 
8.3. MULTA 

 
As contribuições previdenciárias pagas com atraso, ficam sujeitas a multa variável, de 

caráter irrelevável, nos seguintes percentuais: 
 
 
SITUAÇÕES MULTA 
Para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em 
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD): 
Dentro do mês de vencimento 8% 
No mês seguinte; 14% 
A partir do 2º mês seguinte ao do vencimento da obrigação. 20% 
Para pagamento de obrigação incluída em Notificação Fiscal de 
Lançamento de Débito (NFLD): 
Até 15 dias do recebimento da notificação; 24% 
Após o 15º dia do recebimento da notificação; 30% 
Após apresentação de recurso desde que antecedido de impugnação, 
sendo ambos tempestivos, até 15 dias da ciência da decisão do 
Conselho de Recursos da Previdência Social; 

40% 

Após o 15º dia da ciência da decisão do CRPS, enquanto não inscrita 
em dívida ativa. 50% 

Para pagamento de crédito inscrito em dívida ativa: 
Quando não tenha sido objeto de parcelamento; 60% 
Se houver parcelamento; 70% 
Para pagamento de créditos que já estão sendo cobrados judicialmente: 
Após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda 
não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento; 80% 

Após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda 
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. 100% 

 
Observações: 

a) Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas em GFIP, ou quando se tratar 
de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado 
documento, a multa de mora será reduzida em 50% (RPS, art. 239, § 11). É o caso, por 
exemplo, dos recolhimentos dos segurados facultativos, dos contribuintes individuais sem 
outros segurados prestando-lhes serviço. Nesta condição, o segurado está dispensado de 
elaborar GFIP e, portanto, pagará a multa reduzida pela metade. 
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b) Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de 20% 
sobre a multa de mora (RPS, art. 239, § 2º). Assim, por exemplo, a multa que seria de 20% 
passaria a ser de 24%. 

c)  Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por 
motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas 
pecuniárias, às massas falidas de que trata o art. 192 da Lei no 11.101/2005, e às missões 
diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a 
isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e o Brasil sejam partes (RPS, art. 239, § 9º). 
 
Exemplo prático: 
Competência: 03/2005 
Valor da contribuição: R$ 100.000,00 
Vencimento: 04/04/2005 (dia 02/04/2005 foi um sábado) 
Data do Pagamento: 01/08/2005 
Contribuição declarada em GFIP. 
Contribuição não incluída em NFLD. 
 

TABELA DE JUROS SELIC 
Competência Juros 

05/2005 1,50% 
06/2005 1,59% 
07/2005 1,51% 

 
Multa de mora: A partir do 2º mês seguinte ao do vencimento da obrigação, para débitos não 
incluídos em NFLD, a multa é de 20%. Todavia, como o valor foi declarado em GFIP, a multa é 
reduzida pela metade. Nessa situação, a multa de mora a ser aplicada será de 10%. 
 
Juros de mora: 
Referente ao mês do vencimento (04/2005): 1% 
Referente ao mês 05/2005: 1,50% 
Referente ao mês 06/2005: 1,59% 
Referente ao mês 07/2005: 1,51%% 
Referente ao mês do pagamento (08/2005): 1% 
Total dos juros: 6,6% 
 

RESUMO DO RECOLHIMENTO 
Competência 03/2005 
Data do pagamento 01/08/2005 
Valor da contribuição R$ 100.000,00 
Juros de mora R$ 6.600,00 
Multa de mora R$ 10.000,00 
Total recolhido R$ 116.600,00 

 
Observação: O contribuinte recolheu R$ 116.600,00 no dia 01/08/2005. Se tivesse 

deixado para recolher no dia 31/08/2005, teria pago o mesmo valor. 



 
      

35      

 

CAPÍTULO V ‐ PRESTAÇÕES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
O RGPS compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços: 

 

Prestações 
do RGPS 

 Benefícios 

 Quanto ao 
segurado 

 Aposentadoria por 
invalidez 

  
 Aposentadoria por idade 

  

 Aposentadoria por tempo 
de contribuição 

  
 Aposentadoria especial 

  
 Auxílio-doença 

  
 Auxílio-acidente 

  
 Salário-família 

  
 Salário-maternidade 

    

 
Quanto ao 
dependent
e 

 Pensão por morte 
  

 Auxílio-reclusão 
      

 Serviços  

Quanto ao 
segurado e 
dependent
e 

 Reabilitação profissional 
  

 Serviço social 

 
Observações: 
• Prestação é o gênero; benefício e serviço são as espécies. 
• Benefícios são prestações pecuniárias, ou seja, são pagas em dinheiro. 
• Serviços são bens imateriais postos à disposição dos beneficiários. 
• Os benefícios de pensão por morte e auxílio-reclusão são direitos dos dependentes do 

segurado. Os demais benefícios são direitos do segurado. 
• A reabilitação profissional e o serviço social são serviços prestados tanto ao segurado como 

aos seus dependentes. 
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Distribuição dos benefícios e serviços, segundo a categoria dos beneficiários: 
 

PRESTAÇÃO 

Segurado 

Dependente 
Empregado 

e 
Trabalhador 

Avulso 

Contribuinte 
individual, 

Doméstico e 
Facultativo. 

Especial 

Benefícios 
Aposentadoria por 
invalidez Sim Sim Sim Não 

Aposentadoria por 
idade Sim Sim Sim Não 

Aposentadoria por 
tempo de 
contribuição 

Sim Sim (Obs. 1) Obs. 2 Não 

Aposentadoria 
Especial Sim Não (Obs. 3) Não Não 

Auxílio-doença Sim Sim Sim Não 
Auxílio-acidente Sim Não Sim Não 
Salário-família Sim Não Não Não 
Salário-maternidade Sim Sim Sim Não 
Pensão por morte Não Não Não Sim 
Auxílio-reclusão Não Não Não Sim 
Serviços 
Reabilitação 
profissional Sim Sim Sim Sim 

Serviço Social Sim Sim Sim Sim 
 
Observações: 

1) O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de 
trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam com a alíquota 
de 11% sobre um salário mínimo, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição 
(Lei nº 8.213/91, art. 18, § 3º). 

2) O segurado especial somente terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição 
se contribuir, facultativamente, com alíquota de 20% sobre o salário-de-contribuição. 

3) A pessoa física filiada à cooperativa de trabalho ou de produção, mesmo sendo 
considerado contribuinte individual, faz jus ao benefício da aposentadoria especial. 
 

1. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 
 Antes de adentrarmos no estudo de cada uma das prestações do RGPS, é necessário 
que conheçamos alguns conceitos introdutórios. 
 
1.1. CARÊNCIA 

Nos termos do art. 24 da Lei 8.213/91, “período de carência é o número mínimo de 
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 
consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. 
 Assim, enquanto não se completar o período de carência de determinado benefício o 
segurado não terá direito ao seu recebimento, por ser uma das condições para seu 
deferimento. 
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1.1.1. CONTAGEM DO PERÍODO DE CARÊNCIA 
 

SEGURADO DATA DE INÍCIO DA CONTAGEM DA 
CARÊNCIA 

Empregado e trabalhador avulso. Data de filiação ao RGPS 
Empregado doméstico, 
contribuinte individual e 
facultativo, inclusive o segurado 
especial que contribui, 
facultativamente, com 20% sobre 
o salário-de-contribuição. 

Data do efetivo recolhimento da primeira 
contribuição sem atraso, não sendo 
consideradas para efeito de carência as 
contribuições recolhidas com atraso 
referentes a competências anteriores a essa 
data. 

Segurado especial que não 
contribui, facultativamente, com 
20% sobre o salário-de-
contribuição. 

A partir do efetivo exercício da atividade 
rural, devidamente comprovada. 

 
1.1.2. REGRA DE TRANSIÇÃO 
 No caso das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, a 
carência será de 180 contribuições mensais para os segurados inscritos depois da vigência da 
Lei 8.213, de 24/07/91. Todavia, para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 
24/07/91, bem como para os trabalhadores e empregadores rurais antes amparados pela 
Previdência Social Rural, observa-se a regra de transição prevista no art. 142 da Lei 
8.213/91. A regra de transição levará em conta o ano em que o segurado implementar todas 
as condições necessárias à obtenção do benefício, de acordo com a seguinte tabela: 

Carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e 
especial para os segurados inscritos até 24/7/91: 

Ano de implementação das 
condições Meses de contribuição exigidos 

1991 60 meses 
1992 60 meses 
1993 66 meses 
1994 72 meses 
1995 78 meses 
1996 90 meses 
1997 96 meses 
1998 102 meses 
1999 108 meses 
2000 114 meses 
2001 120 meses 
2002 126 meses 
2003 132 meses 
2004 138 meses 
2005 144 meses 
2006 150 meses 
2007 156 meses 
2008 162 meses 
2009 168 meses 
2010 174 meses 
2011 180 meses 

 
1.2. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO (SB) 

Salário-de-benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal inicial dos 
benefícios, exceto o salário-família, a pensão por morte, o salário-maternidade e auxílio-
reclusão. 

Em outras palavras, o salário-de-benefício é a base de cálculo das aposentadorias, do 
auxílio-doença e do auxílio-acidente. A partir dessa base é que será calculado o valor da renda 
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mensal inicial desses benefícios, por meio de aplicação de percentuais previstos em lei. Por 
exemplo: a renda mensal inicial do auxílio-doença corresponde a 91% do salário-de-benefício. 
Assim, se o salário-de-benefício calculado for o equivalente a R$1.000,00, a renda mensal 
inicial do auxílio-doença será de R$910,00. 

O salário-maternidade e o salário-família não são calculados com base no salário-de-
benefício. Têm uma forma de cálculo diferenciada, que será estudada no tópico específico. 

No tocante à pensão por morte e ao auxílio reclusão, a legislação previdenciária não 
vinculou a forma de cálculo destes benefícios diretamente ao salário-de-benefício. Mas, como 
veremos mais adiante, indiretamente, seus valores estão relacionados com o salário-de-
benefício. 
 
1.2.1. CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO 

BENEFÍCIO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO (SB) 

Aposentadoria por 
idade e aposentadoria 
por tempo de 
contribuição. 

Média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a 80% de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 
O fator previdenciário é obrigatório na aposentadoria por 
tempo de contribuição e facultativo na aposentadoria por 
idade. 

Aposentadoria por 
invalidez, 
aposentadoria especial, 
auxílio-doença e 
auxílio-acidente. 

Média aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a 80% de todo o período 
contributivo. 

Observação: Para o segurado filiado à Previdência Social até 28/11/99, véspera 
da publicação da Lei 9.876/99, só serão considerados para o cálculo do SB os 
salários-de-contribuição referentes às competências de julho de 1994 em diante. 

 Salário-de-contribuição é a base de cálculo da contribuição previdenciária do 
segurado, sobre a qual incidirá a alíquota estabelecida em lei para determinar o valor de sua 
contribuição mensal. 

Todos os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do salário-de-benefício serão 
reajustados, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), referente ao período decorrido a partir da primeira competência do 
salário-de-contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início 
do benefício, de modo a preservar os seus valores reais (RPS, art. 33). 
 Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o 
segurado com menos de 144 contribuições mensais no período contributivo, o salário-de-
benefício corresponderá à soma dos salários-de-contribuição dividido pelo número de 
contribuições apurado. Nesses casos, o salário-de-benefício será a média aritmética de todos 
os salários-de-contribuição. 
 O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior 
ao limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.  
 Para fins de apuração do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria precedida de 
auxílio-acidente, o valor mensal deste será somado ao salário-de-contribuição antes da 
aplicação da correção, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário-
de-contribuição. No caso de segurado especial que não contribui, facultativamente, com 20% 
sobre o salário-de-contribuição, o valor da aposentadoria será: um salário mínimo somado ao 
valor do auxílio-acidente vigente na data de início da referida aposentadoria. 
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1.2.2. FATOR PREVIDENCIÁRIO 
 O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de 
sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, mediante a fórmula:  
 

     
    1  

   
100  

        onde: 
        f = fator previdenciário; 
        Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 
        Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 
        Id = idade no momento da aposentadoria; e 
        a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 
 A expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir 
da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única 
para ambos os sexos. Apenas para termos uma idéia a respeito dessa tábua, abaixo, 
relacionamos algumas idades com suas respectivas expectativas de sobrevida: 

Tábua de expectativa de vida – IBGE 2005 – ambos os sexos 
Idade 
exata 

Expectativa de 
vida 

 Idade 
exata 

Expectativa de 
vida 

45 anos 32,6 anos  56 anos 23,8 anos 
46 anos 31,8 anos  57 anos 23 anos 
47 anos 30,9 anos  58 anos 22,3 anos 
48 anos 30,1 anos  59 anos 21,5 anos 
49 anos 29,3 anos  60 anos 20,8 anos 
50 anos 28,5 anos  61 anos 20,1 anos 
51 anos 27,7 anos  62 anos 19,4 anos 
52 anos 26,9 anos  63 anos 18,7 anos 
53 anos 26,1 anos  64 anos 18,1 anos 
54 anos 25,3 anos  65 anos 17,4 anos 
55 anos 24,5 anos  66 anos 16,7 anos 

 
Para efeito de cálculo do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado 

serão adicionados:  
 I - cinco anos, quando se tratar de mulher; ou 

II - cinco ou dez anos, quando se tratar, respectivamente, de professor ou professora, 
que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
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2. BENEFÍCIOS DO RGPS 
 

Aposentadoria por Invalidez 

Fato gerador 
Incapacidade permanente e total para o trabalho e insuscetível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência. 

Beneficiários Todos os segurados. 

Carência 
Em regra, 12 contribuições mensais. Todavia, quando a invalidez 
for decorrente de acidente ou de alguma doença especificada em 
lista do MPS, não será exigida a carência. 

Renda 
mensal 
inicial 

I – Não-precedida de auxílio-doença – 100% do SB.  
II - Precedia de auxílio-doença – 100% do SB que serviu de 
base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, 
reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em 
geral. 
Será acrescido de 25%, se o segurado necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa. Nesse caso, poderá ultrapassar o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  

Data do 
início do 
benefício 

I - Precedida de auxílio-doença – dia imediato ao da cessação 
do auxílio-doença. 
II – Não-precedida de auxílio-doença: 
a) Para o segurado empregado: a contar do 16º dia do 
afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do 
requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento 
decorrerem mais de 30 dias; e 
b) Para os demais segurados: a contar da data do início da 
incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de 30 dias. 

Cessação do 
benefício 

Retorno voluntário à atividade; 
Recuperação da capacidade laborativa; 
Transformação em aposentadoria por idade; e 
Morte do segurado. 
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Aposentadoria por Idade 

Fato gerador 

Idade de 65 anos, se homem, ou 60, se mulher. 
A idade será reduzida para 60 anos, se homem, ou 55, se mulher, 
para o trabalhador rural, bem como para o garimpeiro que trabalha 
em regime de economia familiar. 

Beneficiários Todos os segurados. 

Carência 
Em regra, 180 contribuições mensais. Para os segurados inscritos 
até 24/07/91, observa-se a regra de transição prevista no art. 142 
da Lei 8.213/91. 

Renda 
mensal 

70% do SB + 1% do SB para cada grupo de 12 contribuições 
mensais, não podendo superar 100% do SB. 

Início do 
benefício 

I – Para os segurados empregado e empregado doméstico: 
a) A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido 
no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento; ou  
b) A partir da data do requerimento, quando não houver 
desligamento do emprego ou quando for requerida depois de 90 
dias, contados da data do desligamento;  
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. 

Cessação do 
benefício Somente com a morte do segurado. 

 
 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

Fato gerador 

Homem: 35 anos de contribuição 
Mulher: 30 anos de contribuição 
Há redução de 5 anos para o professor ou a professora que 
comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de 
magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino 
médio. 

Beneficiários 

Todos os segurados, exceto: 
1) O segurado especial que não contribua, facultativamente, com de 
20% sobre o salário-de-contribuição. 
2) O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, 
sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado 
facultativo que contribuam com a alíquota de 11% sobre um salário 
mínimo. 

Carência 
Em regra, 180 contribuições mensais. Para os segurados inscritos até 
24/07/91, observa-se a regra de transição prevista no art. 142 da Lei 
8.213/91. 

Renda 
mensal 100% do salário-de-benefício 

Início do 
benefício 

I – Para os segurados empregado e empregado doméstico: 
a) A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido 
no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento; ou  
b) A partir da data do requerimento, quando não houver 
desligamento do emprego ou quando for requerida depois de 90 dias, 
contados da data do desligamento;  
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. 

Cessação do 
benefício Somente com a morte do segurado. 
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Aposentadoria Especial 

Fato gerador 
Exposição contínua e habitual a agentes nocivos físicos, químicos 
ou biológicos, prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante 
15, 20 ou 25 anos. 

Beneficiários 

Segurados empregado e trabalhador avulso. 
O cooperado, filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, 
embora seja contribuinte individual, também tem direito ao 
benefício.  

Carência 
Em regra, 180 contribuições mensais. Para os segurados inscritos 
até 24/07/91, observa-se a regra de transição prevista no art. 142 
da Lei 8.213/91. 

Renda 
mensal 100% do salário-de-benefício. 

Início do 
benefício 

I – Para o segurado empregado: 
a) A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido 
no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento; ou  
b) A partir da data do requerimento, quando não houver 
desligamento do emprego ou quando for requerida depois de 90 
dias, contados da data do desligamento;  
II - para o trabalhador avulso e o cooperado filiado a cooperativa 
de trabalho ou de produção: a partir da data do requerimento. 

Cessação do 
benefício 

Em regra, com a morte do segurado. Mas também cessará se o 
segurado retornar a atividade que o sujeite aos agentes nocivos, 
que prejudiquem sua saúde ou integridade física.  

 
 

Auxílio-doença 

Fato gerador Incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade 
habitual por mais de 15 dias consecutivos. 

Beneficiários Todos os segurados 

Carência 
Em regra, 12 contribuições mensais. Todavia, quando a 
incapacidade for decorrente de acidente ou de alguma doença 
especificada em lista do MPS, não será exigida a carência. 

Renda 
mensal 91% do salário-de-benefício. 

Início do 
benefício 

I - Quando requerido até o 30º dia do afastamento da atividade: 
a) para o segurado empregado: a contar do 16º dia do 
afastamento da atividade; 
b) para os demais segurados: a contar da data do início da 
incapacidade. 
II - quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade: 
a contar da data de entrada do requerimento, para todos os 
segurados. 

Cessação do 
benefício 

(a) Recuperação da capacidade; (b) transformação em 
aposentadoria por invalidez; (c) transformação em auxílio-
acidente; (d) transformação em aposentadoria por idade; ou (e) 
morte do segurado. 
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Auxílio-acidente 

Fato gerador 
Seqüela decorrente de acidente de qualquer natureza que implique 
na redução da capacidade para o trabalho que o segurado 
habitualmente exercia. 

Beneficiários Empregado, trabalhador avulso e segurado especial. 
Carência Não é exigida. 
Renda 
mensal 

50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença. 
Pode ser inferior a um salário mínimo. 

Início do 
benefício A partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 

Cessação do 
benefício 

a) Aposentadoria do segurado; 
b) Morte do segurado; ou 
c) Emissão da certidão de tempo de contribuição. 

 
 

Salário-família 

Fato gerador Ser segurado de baixa renda (SC de até R$ 676,27); e 
Ter filho (ou equiparado) até 14 anos de idade ou inválido. 

Beneficiários 

a) Segurado empregado e trabalhador avulso; 
b) Aposentado por invalidez ou por idade; e 
c) Demais aposentados a partir dos 65 anos de idade, se homem, 
ou 60 anos de idade, se mulher.  

Carência Não é exigida. 

Renda 
mensal 

Uma cota em relação a cada filho (ou equiparado) até 14 anos de 
idade ou inválido. O valor da cota é de: 
I - R$ 23,08, para o segurado com remuneração mensal não 
superior a R$ 449,93; e 
II - R$ 16,26, para o segurado com remuneração mensal superior 
a R$ 449,93 e igual ou inferior a R$ 676,27. 

Pagamento 

Será pago mensalmente: 
a) Pela empresa – ao empregado em atividade; 
b) Pelo sindicato ou OGMO – ao trabalhador avulso em atividade; 
c) Pelo INSS – ao segurado que tenha direito ao salário-família e 
esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria. 

Início do 
benefício 

A partir da data da apresentação da certidão de nascimento do 
filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando 
condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatória, até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de 
freqüência à escola do filho ou equiparado, a partir dos 7 anos de 
idade. 

Cessação do 
benefício 

(a) por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao 
do óbito; (b) quando o filho ou equiparado completar 14 anos de 
idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do 
aniversário; (c) pela recuperação da capacidade do filho ou 
equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da 
incapacidade; (d) pelo desemprego do segurado; ou (e) pela morte 
do segurado. 
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Salário-maternidade 

Fato gerador 

a) Parto; 
b) Aborto não-criminoso; ou 
c) Adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança de até 
8 anos de idade. 

Beneficiárias Todas as seguradas. 

Carência 

a) Contribuinte individual e facultativa: 10 contribuições mensais; 
b) Segurada especial: exercício de atividade rural nos últimos 10 
meses anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, 
quando requerido antes do parto, mesmo que de forma 
descontínua; 
c) Empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica: 
independe de carência. 

Renda 
mensal 

a) Empregada e trabalhadora avulsa: remuneração integral, 
limitada ao subsídio dos Ministros do STF; 
b) Empregada doméstica: seu último salário-de-contribuição; 
c) Segurada especial: um salário mínimo; 
d) Contribuinte individual e facultativa: 1/12 da soma dos 12 
últimos salários-de-contribuição, apurados em período não 
superior a 15 meses. 

Pagamento 

a) Será pago pela empresa à segurada empregada; 
b) Para as demais seguradas, será pago diretamente pela 
previdência social. 
c) No caso de adoção de criança, será pago diretamente pela 
previdência social, mesmo que a adotante seja empregada. 

Período de 
duração 

I – Em caso de parto: 120 dias (com início 28 dias antes e término 
91 dias depois do parto). Em casos excepcionais, os períodos de 
repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de 
mais duas semanas, mediante atestado médico específico. 
II - Em caso de aborto não-criminoso: duas semanas. 
III - Em caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção: 
a) se a criança tiver até 1 ano completo: 120 dias; 
b) a partir de 1 ano até 4 anos completos:60 dias; 
c) a partir de 4 anos até completar 8 anos: 30 dias.  

Cessação do 
benefício 

a) Após o decurso do prazo legal (período de duração); 
b) Pelo óbito da segurada; 
c) Para a segurada empregada, pela dispensa sem justa causa 
durante o período de estabilidade, ou pela dispensa por justa 
causa ou a pedido após a gestação (RPS, art. 97). 
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Pensão por morte 

Fato gerador 

a) Morte do segurado. 
b) Sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade 
judiciária; 
c) Desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, 
acidente ou desastre, mediante apresentação de prova hábil. Neste 
caso, é dispensada a decisão judicial. 

Beneficiários Os dependentes do segurado falecido (respeitada a ordem das 
classes). 

Carência Não é exigida. 

Renda 
mensal 

100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez 
na data de seu falecimento. 

Início do 
benefício 

I – Regra Geral: 
a) Data do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste; 
b) Data do requerimento, quando requerida após os 30 dias. 
II – Nos casos de morte presumida: 
a) Data da sentença declaratória de ausência, expedida por 
autoridade judiciária; ou 
b) Data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo 
de catástrofe, acidente ou desastre, mediante prova hábil. 

Cessação do 
pagamento 
da cota 
individual 

a) pela morte do pensionista; 
b) para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, ao completar 
21 anos, salvo se for inválido, ou pela emancipação, ainda que 
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de 
colação de grau científico em curso de ensino superior; 
c) para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez, 
verificada em exame médico-pericial a cargo da previdência social; 
d) pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte 
dos pais biológicos. 

Cessação do 
benefício 

a) Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por 
morte será encerrada; 
b) No caso de morte presumida, verificado o reaparecimento do 
segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente. 
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Auxílio-reclusão 

Fato gerador 

Recolhimento à prisão do segurado de baixa renda (SC de até 
R$676,27) que não receber remuneração da empresa nem estiver 
em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 
permanência em serviço. 

Beneficiários Os dependentes do segurado recolhido à prisão (respeitada a 
ordem das classes). 

Carência Não é exigida. 

Renda 
mensal 

100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 
daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez 
na data em que foi recolhido à prisão. 

Início do 
benefício 

Data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido 
até 30 dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior. 

Período de 
duração 

O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer 
detento ou recluso. 

Suspensão 
do benefício 

No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura 
do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta 
ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. 

Cessação do 
pagamento 
da cota 
individual 

a) pela morte do dependente; 
b) para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, ao completar 
21 anos, salvo se for inválido, ou pela emancipação, ainda que 
inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de 
colação de grau científico em curso de ensino superior; 
c) para o dependente inválido, pela cessação da invalidez, 
verificada em exame médico-pericial a cargo da previdência social. 

Cessação do 
benefício 

a) Na data do livramento do segurado; 
b) Na data do falecimento do segurado; 
c) Se o segurado passar a receber aposentadoria; ou 
d) Se o segurado passar a cumprir pena em regime aberto, 
trabalhando para determinada empresa com vínculo trabalhista. 

 
2.1. ABONO ANUAL  

Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, recebeu 
auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou 
auxílio-reclusão (RPS, art. 120).  

Como fica evidente, o único benefício previdenciário que não dá origem ao abono anual 
é o salário-família. 

O abono anual também pode ser chamado de gratificação natalina (CF, art. 201, § 6º) 
ou décimo terceiro salário. 

 
2.1.1. FORMA DE CÁLCULO 
 O abono anual corresponde ao valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro 
ou no mês da alta ou da cessação do benefício (IN 11/2006, art. 301). 
 O recebimento de benefício por período inferior a doze meses, dentro do mesmo ano, 
determina o cálculo do abono anual de forma proporcional. 
 O período igual ou superior a quinze dias, dentro do mês, será considerado como mês 
integral para efeito de cálculo do abono anual. 

O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade 
será pago, em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício (RPS, art. 102, § 
2º).  
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Exemplo 1: Benefício iniciado em 15/03/2005 e encerrado em 30/04/2005: 
 

Abono anual = (valor mensal de 04/2005) x 2 
12 

Neste caso, serão contados dois meses, pois, tanto em março como em abril, o 
segurado permaneceu em gozo de benefício por um período igual ou superior a 15 dias. 
 

Exemplo 2: Benefício iniciado em 15/05/2005 e encerrado em 13/06/2005: 
 

Abono anual = (valor mensal de 06/2005) x 1 
12 

  
Neste caso, só contará o mês de maio, pois no mês junho o período foi inferior a 15 dias. 
 
2.1.2. QUANDO É PAGO 
 O abono anual é pago: 

a) No mês de Dezembro; ou 
b) No mês de cessação do benefício (por exemplo: alta do auxílio-doença, término da 

licença-maternidade), juntamente com a última parcela. 
 

3. SERVIÇOS DO RGPS 
 Serviços são prestações previdenciárias de natureza imaterial postas à disposição dos 
segurados e dos dependentes do RGPS.13 
 
3.1. HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário 
incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os 
meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do 
mercado de trabalho e do contexto em que vive (Lei 8.213/91, art. 89). 
 
3.1.1. BENEFICIÁRIOS 

Cabe ao INSS promover a prestação deste serviço aos segurados, inclusive 
aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as 
condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação 
de serviços especializados (RPS, art. 136, § 1º). 

As pessoas portadoras de deficiência serão atendidas mediante celebração de convênio 
de cooperação técnico-financeira (RPS, art. 136, § 2º). 
 
3.1.2. CARÊNCIA 

A concessão de habilitação e de reabilitação profissional independe de carência (Lei 
8.213/91, art. 26, V). 
 
3.1.3. PROCESSO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

De acordo com o disposto no art. 137 do RPS, o processo de habilitação e de 
reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de: 

I - avaliação do potencial laborativo; 
II - orientação e acompanhamento da programação profissional; 
III - articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para 

reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao 
programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho; e 

IV - acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. 
 

                                                              
13 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de e LAZZARI, João Batista. Op. cit., p. 598. 
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A execução das funções acima previstas dar-se-á, preferencialmente, mediante o 
trabalho de equipe multiprofissional especializada em medicina, serviço social, psicologia, 
sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins ao processo, sempre que possível na 
localidade do domicílio do beneficiário, ressalvadas as situações excepcionais em que este terá 
direito à reabilitação profissional fora dela (RPS, art. 137, § 1º). 
 
3.1.3.1. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

Quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o 
INSS fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, prótese e 
órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para locomoção, bem como 
equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, transporte urbano e 
alimentação e, na medida das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes (RPS, art. 
137, § 2º). No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão desses recursos 
materiais ficará condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira (RPS, 
art. 137, § 3º). 

O INSS não reembolsará as despesas realizadas com a aquisição de órtese ou prótese e 
outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de reabilitação 
profissional (RPS, art. 137, § 4º). 
 
3.1.3.2. PROGRAMAÇÃO PROFISSIONAL 
  A programação profissional será desenvolvida mediante cursos e/ou treinamentos, na 
comunidade, por meio de contratos, acordos e convênios com instituições e empresas públicas 
ou privadas (RPS, art. 139). 

O treinamento do reabilitando, quando realizado em empresa, não estabelece qualquer 
vínculo empregatício ou funcional entre o reabilitando e a empresa, bem como entre estes e o 
INSS (RPS, art. 139, § 1º). 

Compete ao reabilitando, além de acatar e cumprir as normas estabelecidas nos 
contratos, acordos ou convênios, pautar-se no regulamento daquelas organizações (RPS, art. 
139, § 2º). 
 
3.1.3.3. CONCLUSÃO DO PROCESSO 

Concluído o processo de reabilitação profissional, o INSS emitirá certificado individual 
indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do 
exercício de outra para a qual se julgue capacitado (RPS, art. 140). 

Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado no mesmo 
emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de 
reabilitação profissional com a emissão do certificado (RPS, art. 140, § 1º). 

Cabe à previdência social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento 
da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à 
possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal (RPS, art. 140, § 2º). 
        
3.1.4. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS 

De acordo com o disposto no art. 93 da Lei 8.213/91, a empresa com 100 ou mais 
empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados, dois por cento; 
II - de 201 a 500 empregados, três por cento; 
III - de 501 a 1.000 empregados, quatro por cento; ou 
IV - mais de 1.000 empregados, cinco por cento. 
A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por 

prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante 
(Lei 8.213/91, art. 93, § 1º). 

O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o total 
de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-
as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados (Lei 
8.213/91, art. 93, § 2º). 
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3.2. SERVIÇO SOCIAL 

Compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os 
meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos 
problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da 
instituição como na dinâmica da sociedade (Lei 8.213/91, art. 88). 

O serviço social constitui atividade auxiliar do seguro social e visa prestar ao 
beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares 
e à melhoria da sua inter-relação com a previdência social, para a solução de questões 
referentes a benefícios, bem como, quando necessário, à obtenção de outros recursos sociais 
da comunidade (RPS, art. 161). 

 
3.2.1. BENEFICIÁRIOS 
 São beneficiários todos os segurados e seus dependentes. 
 
3.2.2. PRIORIDADE NO ATENDIMENTO 

Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e 
atenção especial aos aposentados e pensionistas (Lei 8.213/91, art. 88, § 1º). 
         
3.2.2. CARÊNCIA 

A concessão deste serviço independe de carência (Lei 8.213/91, art. 26, IV). 
 
3.2.3. REGRAS GERAIS 

Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, 
assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e 
pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos (Lei 
8.213/91, art. 88, § 2º). 

O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e 
no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de 
classe (Lei 8.213/91, art. 88, § 3º). 

O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará 
assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas 
propostas de trabalho (Lei 8.213/91, art. 88, § 4º). 
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CAPÍTULO VI ‐ DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO 

1. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO 
Tanto a decadência como a prescrição são formas de perecimento ou extinção de 

direito. Fulminam o direito daquele que não realiza os atos necessários a sua preservação, 
mantendo-se inativo. Ambas pressupõem dois fatores: 

a) A inércia do titular do direito; 
b) O decurso de certo prazo, legalmente previsto. 
 
Mas a decadência e a prescrição são institutos distintos, a saber: 
Decadência é a extinção de um direito pelo seu não-uso. A lei estabelece lapsos de 

tempo denominados prazos decadenciais, dentro dos quais o titular de um direito deve exercê-
lo, sob pena de perdê-lo. 

Prescrição é a perda do direito de mover ação judicial para reaver um direito violado. 
Ou seja, é a perda do direito de exigir uma obrigação pela via jurisdicional. Ocorre a perda da 
ação atribuída a um direito, em conseqüência do não-uso dela durante determinado espaço de 
tempo. 

A decadência é forma de perecimento do próprio direito. A prescrição é a perda da ação 
que resguardava determinado direito. 
 

2. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NO CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO 
Prazo de decadência é o lapso de tempo dentro do qual deve ser constituído o crédito 

previdenciário, mediante a consecução do lançamento. 
Prazo de prescrição é o período no qual o sujeito ativo, após a constituição definitiva 

do crédito previdenciário, à vista do inadimplemento do sujeito passivo, deve ajuizar a ação de 
cobrança. 

Assim, esgotado o prazo dentro do qual o sujeito ativo deve lançar, diz-se que decaiu 
de seu direito, houve a decadência (ou caducidade). Se, em tempo oportuno, o lançamento é 
feito, mas o sujeito ativo, à vista do inadimplemento do sujeito passivo, deixa transcorrer o 
lapso de tempo que tem para ajuizar a ação de cobrança, sem promovê-la, dá-se a prescrição 
da ação. 

Assim, em matéria de custeio previdenciário: 
a) Decadência consiste na extinção do direito de constituir o crédito previdenciário 

através do lançamento tributário. 
b) Prescrição consiste na extinção do direito de cobrar judicialmente o crédito já 

constituído. 
 

2.1. DECADÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
A lei impõe um prazo, dentro do qual o titular do direito às contribuições previdenciárias 

poderá declarar formalmente a existência de seu direito em relação ao sujeito passivo e cobrá-
lo. 

Em relação às contribuições previdenciárias, pode-se dizer que a decadência é a 
extinção do direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de apurar e constituir, através de 
lançamento, o crédito previdenciário, em decorrência de não tê-lo exercido no lapso de tempo 
que a lei lhe assegurou. 

De acordo com o art. 45 da Lei 8.212/91, o direito de a Seguridade Social apurar e 
constituir seus créditos extingue-se após 10 anos contados: 

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido 
constituído; 

II - Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, 
a constituição de crédito anteriormente efetuada. 
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2.1.1. HIPÓTESES EM QUE NÃO PREVALECE O PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS 
Para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de 

benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das 
correspondentes contribuições, não prevalecendo o prazo decadencial de 10 anos (Lei 
8.212/91, art. 45, § 1º). 

Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade social pode, a 
qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos, não prevalecendo o prazo decadencial de 10 
anos (RPS, art. 348, § 2º). 
 
2.2. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Constituído o crédito previdenciário, surge para a União o direito de cobrá-lo 
judicialmente (ação de execução fiscal). A esse direito de ação, a lei também impõe lapso de 
tempo para o seu exercício, o qual se denomina prazo de prescrição. Portanto, prescrição, no 
tocante às contribuições previdenciárias, é a perda do direito da União de promover a 
execução judicial do seu crédito já constituído, em virtude de não tê-lo exercido dentro do 
prazo legal. 

De acordo com o art. 46 da Lei 8.212/91, o direito de cobrar os créditos da 
Seguridade Social prescreve em 10 anos contados da data de sua constituição definitiva. 

Como se vê, o prazo de prescrição (de 10 anos) é contado a partir da data da 
constituição definitiva do crédito. Mas quando é que o crédito previdenciário está 
definitivamente constituído? 

O crédito está definitivamente constituído quando não possa mais ser modificado na via 
administrativa. Vale dizer, o crédito está definitivamente constituído, quando não mais possa 
ser objeto de defesa ou recurso por parte do sujeito passivo. Enquanto pendente de defesa ou 
recurso não há que se falar em prescrição, pois o crédito ainda é inexigível. O crédito está 
definitivamente constituído quando do término do trâmite administrativo. 

O curso da decadência termina no momento em que o contribuinte é notificado através 
de uma NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito); a contagem do prazo de 
prescrição só se inicia depois de concluído todo o trâmite administrativo referente a esta NFLD. 
Assim, no intervalo entre a notificação e a decisão administrativa final não se tem nem 
decadência nem prescrição. 

3. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO EM MATÉRIA DE BENEFÍCIOS 
 A Lei também estipula determinados prazos dentro dos quais os beneficiários do RGPS 
(segurados e dependentes) devem buscar seus direitos previdenciários. 
 
3.1. REVISÃO DE BENEFÍCIO 
 É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado 
ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do 
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que 
tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo (Lei 8.213/91, 
art. 103). 

 
3.2. PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 

qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas 
pela previdência social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 
Civil (Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único). 

De acordo com o art. 198 do Código Civil, não corre a prescrição: (a) contra aqueles 
que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil; (b) contra os 
ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios; (c) contra os 
que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra. 

Nos termos do art. 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil: (a) os menores de 16 anos; (b) os que por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; (c) os 
que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
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CAPÍTULO VII ‐ CRIMES CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

1. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 
 
CP - Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e na forma legal ou convencional. 
Pena - reclusão de 2 a 5 anos, e multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 
I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social 
que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurado, a terceiros ou arrecadada do 
público; 
II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas 
contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;  
III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados à empresa pela previdência;  
§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o 
pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 
§ 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa, se o agente for 
primário e de bons antecedentes, desde que: 
I - tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento 
da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou 
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele 
estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais.  

2. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 
CP - Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, 
mediante as seguintes condutas: 
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela 
legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador 
autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; 
II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias 
descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; 
III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou 
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. 
Pena – reclusão de 2 a 5 anos, e multa. 
§ 1º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as 
contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na 
forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 
§ 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for 
primário e de bons antecedentes, desde que: 
I – VETADO. 
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele 
estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais. 
§ 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa 
R$ 1.510,00, o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de 
multa. 
§ 4º O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos 
mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social. 
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Observação: Atualmente, o valor previsto no § 3º é de R$ 2.555,18.14 

3. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO 
 
CP - Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 
público verdadeiro. 
Pena – reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. 
§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-
se a pena de sexta parte. 
§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade 
paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade 
comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 
§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: 
I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova 
perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório; 
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva 
produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido 
escrita; 
III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações 
da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter 
constado.  
§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos acima mencionados nome do 
segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços. 

                                                              
14 Valor atualizado, a partir de 1º/04/2007, pela Portaria MPS nº 142, de 11/04/2007. 
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CAPÍTULO VIII ‐ INFRAÇÕES À LESGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

Por infração a qualquer dispositivo das Leis 8.212/91, 8.213/91 e 10.666/2003, para a 
qual não haja penalidade expressamente cominada, fica o responsável sujeito a multa variável 
de R$1.195,13 a R$119.512,33, conforme a gravidade da infração, os agravantes atenuantes 
e gradações (RPS, art. 283).15 

1. VALORES DAS MULTAS 
 
I - a partir de R$1.195,13 nas seguintes infrações: 
 

a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas 
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com o Regulamento da 
Previdência Social e com os demais padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 

b) deixar a empresa de se matricular no Cadastro Específico do INSS (CEI), dentro de 
trinta dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no 
CNPJ; 

c) deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço 
importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à seguridade 
social, relativa a benefícios pagos indevidamente; 

d) deixar a empresa de matricular no Cadastro Específico do INSS (CEI) obra de 
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de trinta 
dias do início das respectivas atividades; 

e) deixar o Titular de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de comunicar ao 
INSS, até o dia dez de cada mês, a ocorrência ou a não-ocorrência de óbitos, no mês 
imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, a respeito de nome, filiação, 
data e local de nascimento das pessoas falecidas; 

f) deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao INSS as 
informações concernentes aos alvarás, "habite-se" ou documento equivalente, relativos a 
construção civil, até o dia 10 do mês seguinte às ocorrências; 

g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados 
a seu serviço; 

h) deixar a empresa de elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo 
as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do 
contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento. 
 
II - a partir de R$11.951,21 nas seguintes infrações: 

 
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, 

de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias 
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; 

b) deixar a empresa de apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os 
documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse 
dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização; 

c) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da contratação com o poder 
público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício; 

d) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir o documento comprobatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração, 
a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo; 

                                                              
15 Os valores das multas previstas neste capítulo foram atualizados, a partir de 1º/04/2007, pela Portaria MPS nº 142, 
de 11/04/2007. 
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e) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na alienação ou 
oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de 
valor superior a R$29.877,79; 16 

f) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento, no 
órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de 
capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade 
comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade 
limitada; 

g) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou 
jurídica, de obra de construção civil, quando da averbação de obra no Registro de Imóveis; 

h) deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de 
exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da 
averbação de obra no Registro de Imóveis, independentemente do documento apresentado por 
ocasião da inscrição do memorial de incorporação; 

i) deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de 
consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à seguridade 
social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício; 

j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o 
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, 
o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial 
ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas 
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo 
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira; 

l) deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da 
contribuição de 5% incidente sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos; 

m) deixar a empresa ou entidade que repassa recursos a associação desportiva de reter 
a contribuição de 5% incidente sobre receita bruta de qualquer forma de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos desportivos; 

n) deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes 
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou de emitir documento de 
comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo. 

 
Considera-se dirigente, para os fins do disposto neste Capítulo, aquele que tem a 

competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação 
da seguridade social (RPS, art. 283, § 1º). 

 
Passemos, agora, ao estudo de outras infrações para as quais a legislação prevê a 

aplicação de uma multa diferenciada. 
 

 
1.1. INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP 
 
 A GFIP deverá ser apresentada mensalmente, contendo informações sobre dados 
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de 
interesse do instituto. A infração a esta obrigação sujeitará o responsável às seguintes 
penalidades administrativas: 
 
I -  valor equivalente a um multiplicador sobre o valor da multa mínima (R$1.195,13), em 
função do número de segurados, pela não apresentação da GFIP, independentemente do 
recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo: 
 

                                                              
16 Valor atualizado, a partir de 1º/04/2007, pela Portaria MPS nº 142, de 11/04/2007. 
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0 a 5 segurados ½ valor mínimo 
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo 
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo 
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo  
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo 
501 a 1.000 segurados 20 x o valor mínimo 
1.001 a 5.000 segurados  35 x o valor mínimo 
Acima de 5.000 segurados 50 x o valor mínimo 

 
II – 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos 
no quadro anterior, pela apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos 
fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que 
alterem o valor das contribuições; 
 
III – A regra do item anterior também é aplicada quando se tratar de infração cometida por 
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das 
contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os 
respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras, como, por exemplo, 
produtores rurais e as associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. 
Nestes casos, a multa é calculada sobre o valor que seria devido, se não houvesse 
isenção ou substituição; e 
 
IV – 5% do valor da multa mínima (R$1.195,13), por campo com informações inexatas, 
incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no quadro do item I, pela 
apresentação da GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos 
fatos geradores. 
 
Observações: 
• A multa de que trata o item I, a partir do mês seguinte àquele em que o documento 

deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. 
• O valor mínimo a que se refere o item I será o vigente na data da lavratura do auto-de-

infração. 
 
Exemplo: 
Empresa com 20 segurados; 
Competência: 05/2007; 
Prazo para entrega: 07/06/2007; 
Data da lavratura do auto-de-infração (AI): 09/09/2007; 
2 x 1.195,13 = 2.390,26 
2.390,26 x 15% = 358,54 
Multa = 2.390,26 + 358,54 = 2.748,80 
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CAPÍTULO IX ‐ RECURSOS DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Recurso é um mecanismo processual que permite à parte, que não ficou satisfeita com 

uma decisão de uma autoridade julgadora (ou de um órgão julgador), pedir uma nova decisão 
sobre o mesmo assunto, a ser tomada por uma instância mais alta. 

Das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários da seguridade social, 
caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). 

Das decisões da Secretaria da Receita Federal do Brasil nos processos de interesse dos 
contribuintes da seguridade social, caberá recurso para o 2º Conselho de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda (Lei nº 11.457/2007, art. 29). 

É de 30 dias o prazo para interposição de recursos, contados da ciência da decisão. 
A partir da data da interposição do recurso, inicia-se a contagem do prazo de 30 dias 

para a outra parte oferecer contra-razões. 
É facultativo o oferecimento de contra-razões pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RPS, art. 305, § 5º). 
 

1. INSTÂNCIAS RECURSAIS 
 
a) Matéria de interesse dos beneficiários 
1ª Instância do CRPS: Junta de Recursos - JR, com a competência de: julgar os recursos 
interpostos contra decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS. 
2ª Instância do CRPS: Câmaras de Julgamento - Caj, com a competência de: julgar os 
recursos interpostos contra decisões proferidas pelas Juntas de Recursos que infrinjam lei, 
regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial. 
 
b) Matéria de interesse dos contribuintes 
2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 
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