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RESUMO 
 

 
A presente Dissertação está inserida na linha de pesquisa Concretização dos Direitos 
Fundamentais e seus Reflexos nas Relações Sociais. 
Na atualidade muito se pergunta sobre o conceito de direitos sociais constitucionais, qual 
a sua origem, sua aplicabilidade e quais são esses direitos. Assim a complexidade do 
trabalhoelaborado desponta numa idéia de concretização desses direitos ao longo do seu 
desenvolvimento histórico, cultural e doutrinário. 
Por outro lado, aponta a importância de fatores tanto objetivos, como subjetivos que vem 
a induzir e remodelar a luz do novo direito constitucional, as bases estruturais dos direitos 
sociais. 
O novo modelo constitucional facilita a demonstração dos direitos aqui defendidos, e 
possibilita uma melhor visão de sua aplicabilidade, trazendo um olhar desde a sua 
origem, sua disposição nas constituições escritas, e através dos diversos pactos 
internacionais, que o Brasil, é signatário demonstrando também a contínua expansão do 
neoconstitucionalismo. 
Assim como a demonstração da carga principiológica da Constituição Federal de 1988, e 
em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, sua aplicabilidade junto a 
seguridade social. 
De outro norte, a presente dissertação delimita a linha cronológica do bem estar social, 
frente às ideologias de justiça, liberdade, humanidade e segurança jurídica, por meio do 
arcabouço constitucional vigente. 
Por fim o trabalho desenvolvido comprova os meios necessários a aplicabilidade do 
principio da dignidade da pessoa humana e solidariedade, para fomentar a igualdade e 
universalidade da seguridade social, assegurando esses direitos como de importância 
fundamental. 
 
 
Palavras-chave: constitucionalismo; direitos sociais; princípios; seguridade social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This Dissertation is inserted into the search Achieving the Fundamental Rights and their 
Impacts on Social Relationships line. 
Presently too wonder about the concept of constitutional social rights , which its origin , 
its applicability and what those rights . Thus the complexity of the work being prepared 
emerges an idea of realization of these rights throughout its historical, cultural and 
doctrinal development . 
On the other hand , brings out the importance of both objective factors , subjective as it 
comes to remodeling and induce the light of the new constitutional right , the structural 
bases of social rights . 
The new constitutional model facilitates the demonstration of the rights enshrined here, 
and allows a better view of their applicability , bringing a look since its origin, its 
provision in the written constitutions , and through the various international covenants , 
which Brazil is a signatory also demonstrating the continued expansion of 
neoconstitutionalism . 
As a demonstration of principled load the Federal Constitution of 1988 and in particular 
the principle of human dignity , its applicability with social security . 
Another north, this thesis outlines the timeline of social welfare , compared to the 
ideologies of justice, freedom , humanity and legal certainty through the current 
constitutional framework . 
Finally the work proves necessary the applicability of the principle of solidarity and 
dignity of the human person means to promote equality and universality of social 
security. 
 
 
Keywords : constitutionalism , social rights ; principles; social security 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Oobjetivo institucional da presente Dissertaçãoé a obtenção do título de 

Mestre em Direito da Universidade Federal de Sergipe. 

O seu objetivo científico é demonstrar a sedimentação dos direitos sociais 

constitucionais, qual a sua origem, sua aplicabilidade e quais são esses direitos. 

A complexidade do trabalho elaborado desponta numa idéia de concretização 

desses direitos ao longo do seu desenvolvimento histórico, cultural e doutrinário e na 

importância de fatores tanto objetivos, como subjetivos que vem a induzir e remodelar a 

luz do novo direito constitucional, e as bases estruturais dos direitos sociais. 

Omodelo constitucional da atualidade facilita a demonstração dos direitos 

aqui defendidos, e possibilita uma melhor visão de sua aplicabilidade, trazendo um olhar 

desde a sua origem, sua disposição nas constituições escritas, e através dos diversos 

pactos internacionais, que o Brasil, é signatário delineando também a contínua expansão 

do neoconstitucionalismo. 

É de importância fundamental examinar as questões de ordem social, política 

e o impacto econômico trazido com os direitos sociais, bem como, buscar na legislação as 

políticas públicas de desenvolvimento para o futuro. Em que pese a inconsequente 

supremacia política e condução de um artifício de reformulação e atualização de todo o 

sistema legislativo. 

Assinalar a importância e a definição destes questionamentos, na medida em 

que a ponderação e cumprimento dos temas explicitados exercem uma função efetiva na 

promoção dos meios demonstradamente amoldados. 

Nesse diapasão, é salutar observar que o princípio da dignidade da pessoa 

humana, desponta como principal fonte de ponderação de concepção de costumes que se 

demanda a necessidade e a fixação de uma nova consciência constitucional. O 

comprometimento em delimitar o cotejo das anteposições é essencial a elaboração e a 

conciliação das atitudes da sociedade de forma a desmistificar os direitos sociais da 

seguridade social. 

Todos os pontos abordados foram detidamente demonstrados e ajustados ao 
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longo desta dissertação, solucionando dúvidas sobre a constitucionalização dos direitos 

sociais voltados para a seguridade social e a sua realidade no panorama nacional.  

Para a consecução da pesquisa, utilizamos a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, documentos e estruturamos o texto em vários capítulos, com o objetivo de 

analisar as fontes teóricas, livros, artigos, dissertações e teses que expliquem o tema, 

interpretando os mais diversos materiais bibliográficos existentes. 

A apreciação da documentação pertinente a questão escolhida, aconteceu em 

bibliotecas públicas e particulares, buscando sustentar o conhecimento já produzido, 

indicando as obras pesquisadas. 

Por outro lado, a utilização de tecnologia que possibilita o acesso fácil a sites 

que abordam o tema da pesquisa, escolhendo os materiais a serem pesquisados e 

realizando a elaboração de um texto completo e incrementado de ideias essenciais para a 

concretização da pesquisa.  

Nesse diapasão é importante visualizar as publicações virtuais sobre o assunto 

exposto, em sites da Internet, colhendo dados já abordados por outros autores, facilitando 

uma maior abrangência da pesquisa. 

Foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, uma vez que, a mesma não se 

restringiu à uma contagem ou descrição de fatos, em virtude de haver um intenso 

interesse no posicionamento a partir das ideias advindas das obras que servem de alicerce 

à efetivação do trabalho exposto1. 

 Por fim o referencial teórico foi coordenado por meio do processo de fichamento 

com o uso de ficha individual ou leitura, subdividindo-se em resumo, citação, comentário 

e ideação, servindo deste modo para garantir a apresentação das obras selecionadas. 
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2 CONSTITUCIONALISMO 

2.1 CONSTITUCIONALISMO UMA VISÃOHISTÓRICA  

 

O constitucionalismo delineou a sua concepção em diversas formas de limitação 

do poder, através de múltiplos momentos históricos relevantes, e de varias formas de 

entraves sociais que buscaram na força normativa da constituição, garantias fundamentais 

e de dignidade a pessoa humana. 

Com essa gama de direitos despontam os princípios constitucionais, como meio 

de reduzir a pratica de qualquer tipo de ilegalidade, assim ao se falar de 

constitucionalismo cabe delinear a idéia inicial formada na teocracia, como um modelo 

consuetudinário, em uma perspectiva religiosa que formava a idéia do respeito moral 

através do temor ao ser supremo. 

Assim ao nos deparar com o tema é importante frisar que a doutrina conceitua o 

Constitucionalismo “como a análise dos diferentes meios utilizados pelo processo da 

evolução constitucional, partidos de uma vontade soberana, para se atingir o valor maior 

que se acha nos direitos da pessoa humana e nas garantias apresentadas para efetivar 

esses direitos2”. 

A formação de uma limitação ao poder deu-se inicialmente na Inglaterra 

Medieval, com as pressões que antecederam a Magna Carta de 1215, documento de 

importância fundamental a uma grande produção de documentos constitucionais. 

Nessa época as constituições não eram escritas, mas formalizadas em documentos 

através dos costumes reinantes na época, como forma de delineações administrativas. 

Anota a história que as Ilhas Britânicas, eram miscigenadas por celtas e anglo-

saxões, além de serem divididas em quatro reinos, o Escocês, o Gales, o Irlandês e o 

Inglês. 

O feudalismo na Inglaterra tinha o caráter centralizador, uma vez que, em 1066, 

ela foi conquistada pelos normandos, liderados por Guilherme, duque da Normandia, a 

qual era um ducato que fazia parte dos vários feudos que formavam o reino francês, 

todavia constituía um feudo diferente dos demais, pois, ali, o duque reservava para si o 
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monopólio da justiça, sem dividi-lo com os pequenos nobres, o que tornava o poder mais 

centralizado e, quando da invasão normanda, transmitiu-se para Inglaterra, não a cultura 

feudal que imperava na França, mas uma organização feudal com o poder altamente 

centralizador. Guilherme, o Conquistador, após derrotar o último rei anglo-saxônico, 

Haroldo II, na batalha de Hasting, torna-se rei com o título de Guilherme I, iniciando a 

dinastia normanda 3. 

Com a invasão da Normandia e conquista da Inglaterra, pelo Duque Guilherme, o 

Conquistador, então submisso ao rei francês como seu vassalo, efetuou a divisão da 

Inglaterra em condados, nomeando em cada um deles um representante de sua autoridade 

e com todo o seu poder, inclusive em face dos demais senhores. Mas a centralização do 

poder da Inglaterra ocorreu em 1154, pela assunção do trono por Henrique II, parente do 

Rei Guilherme do qual herdou a coroa 4. 

Nesse diapasão em síntese, ocorreram diversas sucessões ao trono, iniciada com a 

ascensão de Ricardo Coração de Leão, filho do Rei Henrique II, sequer podendo assumir 

de fato a coroa, pois partiu para o comando da Terceira Cruzada. 

Com a demora ao retorno do Rei Ricardo, teve início ao enfraquecimento da 

monarquia e a elevação de poder dos senhores feudais, os quais abertamente instituíram 

uma administração paralela. 

Para suceder ao Rei Ricardo por ocasião da sua morte, o seu irmão conhecido 

como Rei João Sem Terra é coroado, tendo como fieis conselheiros o Arcebispo Hubert 

Walter e a rainha Eleanor, mãe do rei. 

Pouco há de específico na limitação sofrida pela monarquia inglesa na Idade 

Media – monarquia coeva de outras monarquias temperadas pelas ordens de sentido 

pluralista e paternalista – a não ser a antecipada centralização do poder real, mercê da 

conquista normanda; e pouco há talvez de especifico na Magna Carta , solene documento 

reconhecendo foros e privilégios à semelhança de outros que nessa época eram 

outorgados também no Continente 5. 

No intuito de frear esse autoritarismo foi elaborada a chamada Magna Carta de 

1215, onde foram atendidas as demandas dos barões, com o reconhecimento de direitos 

feudais, as reparações devidas em face do governo despótico de João Sem Terra. 

Na formação e na evolução do Direito Constitucional inglês ou britânico segundo 
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Jorge Miranda6distinguem-se três grandes fases: 

 

A fase dos primórdios, iniciada em 1215 com a concessão da Magna Carta (pela 

primeira vez, porque diversas outras vezes viria posteriormente a ser dada e retirada 

consoante os fluxos e refluxos de supremacia do poder real); 

A fase de transição aberta em princípios do século XVII pela luta entre o Rei e o 

Parlamento e de que são momentos culminantes a Petição de Direitos (Petition of Right) 

de 1628, as revoluções de 1648 e 1688 e a Declaração de  Direitos (Bill of Rights) de 

1689; 

A fase contemporânea, desencadeada a partir de 1832 pelas reformas eleitorais 

tendentes ao alargamento de sufrágio. 

Aliado a isso ocorreu à nítida estabilização entre as instituições sem substituí-las 

por outras o Rei, que durante o século XVII, exercia o seu Poder Absoluto, a Câmara dos 

Lordes, século XVII a XIX, chamado de Período Aristocrático, onde dominava e limitava 

o Poder Real e a Câmara dos Comuns em XIX, que juntamente com as demais 

instituições formaram o Parlamento. 

A constituição do Reino Unido é consuetudinária, histórica, não escrita, flexível e 

somente modificada através pelo Parlamento, único órgão que pode realizar o controle de 

constitucionalidade. 

Já quanto aos Estados Unidos, a situação é exatamente oposta. Berço do 

constitucionalismo escrito e do controle de constitucionalidade, a Constituição americana 

– a mesma desde 1787 – teve, desde a primeira hora, o caráter de documento jurídico, 

passível de aplicação direta e imediata pelo Judiciário 7. 

Em 04 de julho de 1776, com ideias fincadas no iluminismo foi declarada a 

independência das treze colônias localizadas na América do Norte, até então pertencentes 

à Inglaterra. 

Anota a história que diversos fatores contribuíram para a independência das treze 

colônias, sendo a querela principal a aberta concorrência comercial com a Inglaterra, 

ficando essas colônias enriquecidas e fortalecidas, ocorrendo à edição de diversos atos 

pela metrópole. 

Por esses acontecimentos, a Constituição dos Estados Unidos da América 
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credenciasse como vanguardista na consolidação dos direitos conquistados ao  longo de 

um processo revolucionário cujo acontecimento embrionário mais ressaltante foi a 

repulsa contra um governo arbitrário, indolente à ausência de representação das colônias 

no Parlamento, o que deslegitimava as leis da coroa na América. Esse processo começou 

a materializar-se a partir de 1763, com o término da Guerra dos Sete Anos, travada entre 

a Inglaterra e a França, mas que teve a participação de outras nações 8. 

Em 1776, através da Revolução Americana, as treze colônias passam a serem 

independentes, por meio da Guerra da Independência dos Estados Unidos da America 

formando um modelo novo de governo, dotado de autonomia, e com o termino da guerra, 

foi realizada a Convenção de Filadélfia, onde foi organizada a primeira Constituição dos 

Estados Unidos.  

[...] convocou-se a Convenção Constitucional de Filadélfia para elaborar a 

constituição. Nos trabalhos firmaram-se duas facções: a dos republicanos, liderados por 

Thomas Jefferson, que defendiam um poder central simbólico e completamente 

autonomia dos estados; e a dos federalistas, liderados por Alexander Hamilton e George 

Washington, a favor de um forte poder central. A Constituição de 1787 fundiu essas duas 

tendências definindo como sistema de governo uma república federalista 

presidencialista9. 

Isso posto, passamos à análise do constitucionalismo norte-americano, modelo 

que contribuiu diretamente para nossa história constitucional. O constitucionalismo norte-

americano se aproxima do nosso, uma vez que, a partir da experiência inglesa e da teoria 

francesa, os norte-americanos elaboraram um texto, produto de um poder constituinte 

originário, rígido, sintético e essencialmente principiológico, o que permite a força do 

Judiciário na construção e reconstrução de sua interpretação10. 

De fato, a normatividade ampla e a judicialização das questões constitucionais 

têm base doutrinária em O Federalista e precedente jurisprudencial firmado desde 1803, 

quando do julgamento do caso Marbury v. Madison pela Suprema Corte. Por esta razão, a 

interpretação de todo o direito posto à luz da Constituição é característica histórica da 

experiência americana, e não singularidade contemporânea 11. 

 Na França foi escrita em 1791 a primeira Constituição da Europa, sendo 

visivelmente advinda das lições de Montesquieu, com a separação dos poderes e de Jean-
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Jacques Rousseau, através do contrato social, onde ocorreu a conservação da monarquia, 

porém com poderes limitados e a nítida separação dos poderes (Assembléia Legislativa = 

União da Monarquia e com Tribunal de Cassação).  

Na França, o processo de constitucionalização do Direito teve início muito mais 

tarde e ainda vive uma fase de afirmação. A Constituição de 1958, como se sabe, não 

previu o controle de constitucionalidade, quer no modelo europeu, quer no americano, 

tendo optado por uma fórmula diferenciada: a do controle prévio, exercido pelo Conselho 

Constitucional em relação a algumas leis, antes de entrarem em vigor. De modo que não 

há no sistema francês, a rigor técnico, uma verdadeira jurisdição constitucional. Não 

obstante, alguns avanços significativos e constantes vêm ocorrendo, a começar pela 

decisão de 16 de julho de 1971. A ela seguiu-se a Reforma de 29 de outubro de 1974, 

ampliando a legitimidade para suscitar-se a atuação do Conselho Constitucional . Aos 

poucos, começam a ser incorporados ao debate constitucional francês temas como a 

impregnação da ordem jurídica pela Constituição, o reconhecimento de força normativa 

às normas constitucionais e o uso da técnica da interpretação conforme a Constituição . 

Tal processo de constitucionalização do Direito cabe advertir, enfrenta a vigorosa 

resistência da doutrina mais tradicional, que nele vê ameaças diversas, bem como a 

usurpação dos poderes do Conselho de Estado e da Corte de Cassação 12. 

O liberalismo político-econômico de embasamento filosófico iluminista 

conseguira derrubar o ancien régime, que concentrava poderes nas mãos da monarquia 

que, por sua vez, desconsiderava os direitos individuais. O poder encontrava-se enfeixado 

de forma absoluta nas fronteiras dos castelos monárquicos, que aglutinavam, assim, todo 

processo decisório. Chegou-se ao descalabro de determinado rei francês afirmar: 

“L’ÉTAT c’est moi” – o Estado sou eu.  Ora, as relações entre governantes e governados 

eram de total subserviência, uma vez que o monarca não respeitava limites legais, pois a 

produção legislativa era elaborada via “racionalidade real”, sem nenhuma consulta a 

outras formas de poder 13. 

A vigente constituição francesa substancializa as tendências políticas 

dominantes na Vª República. Originalmente, é de 28 de setembro de 1958, data de 

referendo, quando o texto foi aprovado pelos eleitores franceses. Seu texto encontra-se de 

forma mais acabada a partir de 4 de outubro de 1968. Recebeu algumas emendas, por 
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meio de leis constitucionais, a exemplo da Loi Constitutionelle nº 2005-205, de 1º de 

março de 2005, referente à chamada carta do meio-ambiente (la Charte de 

l´environment). No preâmbulo lê-se que o povo francês proclama sua ligação com os 

direitos do homem e com os princípios de soberania nacional, tal como definidos pela 

Declaração de 1789, confirmados e complementados por emenda constitucional de 1946, 

entre outros textos normativos. Por conta da adoção desses princípios, determinou-se que 

a República oferece aos povos do além-mar as instituições constitucionais de que a 

constituição trata, fundadas em ideais comuns de liberdade, de igualdade e de 

fraternidade, concebidos à luz da evolução da democracia 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3 NEOCONSTITUCIONALISMO 

3.1  A ERA DA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL 

 

Com o fim da Segunda Guerra aconteceu uma grande perda ao continente 

Europeu, essa guerra somou um gasto de mais de 413 bilhões de libras, com uma 

fabricação de mais de 296 mil aviões e 53 milhões de toneladas de equipamentos navais e 

material bélico, retirando ainda mais de 45 milhões de vidas entre militares e civis. 

Apesar disso países como os Estados Unidos e Canadá, fizerem grandes 

investimentos na área de materiais pesados, como alumínio, níquel, cromo e aço, para a 

fabricação de aviões, navios e materiais bélicos em geral, como armas equipamentos.  

Após todo esse palco e com a consolidada união dos países aliados, ocorreram 

diversas conversações face a situação socioeconômica do Mundo, em meio a os anos de 

1943 e 1945, várias assembleias internacionais foram realizadas com a intenção de 

formar diversos ajustes diplomáticos, iniciado pela Carta do Atlântico, entre a Inglaterra e 

Estados Unidos, documento este onde ficou abdicaram de qualquer parte territorial e 

assumiram a defesa da soberania das nações atreladas. 

Em novembro de 1943, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, deliberaram 

pela anexação das nações bálticas e formaram uma provável separação do Estado 

Alemão, através da Conferência de Teerã. 

Já em fevereiro de 1945, Alemanha e Áustria tiverem retirada a sua autonomia 

política, e foram separadas em varias zonas de ocupação, através da Conferência de Ialta, 

onde se confirmou o princípio de autodeterminação dos povos e a instalação de regimes 

democráticos.  

Mas foi na Conferência de Potsdam, ocorrida em meados de julho e agosto de 

1945, que em oposição aos líderes soviéticos que defendiam autonomia na coordenação 

política dos territórios ocupados na Europa Central, os líderes ocidentais foram adversos 

à intercessão soviética na região mediterrânea e na África, forçando a divisão dos 

territórios alemães ocupados entre a França, Inglaterra, União Soviética e Estados 

Unidos. 
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Desse ponto varias transformações  no mundo e na Europa e as diversas pressões 

sociais, fizeram eclodir a uma reestruturação constitucional, desabrochando um ideal de 

supremacia e força normativa constitucional, ampliando essa força aos demais ramos do 

direito, e fazendo aparecer uma nova organização política chamada de Estado 

Democrático de Direito. 

Assim surgiu na Alemanha Lei Fundamental de Bonn, sendo a fundamental alusão 

ao incremento do neoconstitucionalismo, logo após em 1951 é instalado o Tribunal 

Constitucional Federal, dando uma grande contribuição no pensamento teórico e 

jurisprudencial ao direito constitucional.  

Seguindo essa ordem desponta como evidência a Constituição da Itália, de 1947 e 

a instalação da Corte Constitucional, em 1956.  

Assim se passou, inicialmente, na Alemanha (1951) e na Itália (1956), como 

assinalado. A partir daí, o modelo de tribunais constitucionais se irradiou por toda a 

Europa continental. A tendência prosseguiu com Chipre (1960) e Turquia (1961). No 

fluxo da democratização ocorrida na década de 70, foram instituídos tribunais 

constitucionais na Grécia (1975), na Espanha (1978) e em Portugal (1982). E também na 

Bélgica (1984). Nos últimos anos do século XX, foram criadas cortes constitucionais em 

países do leste europeu, como Polônia (1986), Hungria (1990), Rússia (1991), República 

Tcheca (1992), Romênia (1992), República Eslovaca (1992) e Eslovênia (1993). O 

mesmo se passou em países africanos, como Argélia (1989), África do Sul (1996) e 

Moçambique (2003). Atualmente na Europa, além do Reino Unido, somente a Holanda e 

Luxemburgo ainda mantêm o padrão de supremacia parlamentar, sem adoção de qualquer 

modalidade de judicial review 15. 

No Brasil essa reestruturação e força constitucional se fazem a par com a queda 

do autoritarismo e a mudança do regime militar, para o Estado Democrático de Direito, 

com a elaboração e promulgação da Constituição Federal de 1988, dotada de 

imperatividade e força, além de um arcabouço principiológico imenso, que norteiam o 

hermeneuta, a uma profunda reflexão de suas normas. 

No campo dos diversos ramos de direito deve-se destacar, a funcionalização do 

Direito Penal, disciplina legal dos crimes e das penas, amplo catálogo de garantias, 

inserido no art. 5º, imposição ao legislador do dever de criminalizar determinadas 
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condutas. 

Com o surgimento de uma nova concepção, os valores do texto constitucional, tais 

como a previsão da função social na propriedade, o contrato, a família e a autonomia 

privada, consagrando uma nova ordem jurídica, assegurado proteção ao consumidor 

como ser vulnerável, trato igualitário aos cônjuges, a filiação, solidariedade e a justiça, 

boa-fé objetiva, função social e equilíbrio. 

No campo do Direito de Família, se consagrou a concepção plural de família, 

como o casamento, a união estável, as famílias monoparentais e a união homoafetiva, 

incorporando a constituição direitos da personalidade, direitos humanos e dignidade da 

pessoa humana. 

O direito constitucional e o direito administrativo têm origem e objetivos comuns: 

o advento do liberalismo e a necessidade de limitação do poder do Estado. Nada obstante, 

percorreram ambos trajetórias bem diversas, sob influência do paradigma francês. De 

fato, o direito constitucional passou o século XIX e a primeira metade do século XX 

associado às categorias da política, destituído de força normativa e aplicabilidade direta e 

imediata (v. supra). O direito administrativo, por sua vez, desenvolveu-se como ramo 

jurídico autônomo e arrebatou a disciplina da Administração Pública. A existência de uma 

jurisdição administrativa dissociada da atuação judicial e o prestígio do Conselho de 

Estado francês deram ao direito administrativo uma posição destacada no âmbito do 

direito público, associando-o à continuidade e à estabilidade das instituições 16. 
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4 ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL E A SEGURIDADE SOCIAL 

4.1 FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

 

O Estado de Bem Estar desenvolve-se na Inglaterra, com a finalidade de suprir, os 

direitos sociais, da saúde, previdência, trabalho e maternidade, que estavam postos em 

meio às agitações o capital e os do trabalho. 

A necessidade do homem, desde a pré-história, de se reunir em grupos para 

compartilhar a caça, a pesca e de se defender dos infortúnios, bem demonstra a 

importância de se instituir formas de proteção. A menção à época pré-histórica, ainda que 

se reconheça a inexistência de verdadeiros mecanismos de proteção social, já que a 

proteção em si vinculava-se apenas e tão-somente na simples tolerância da convivência 

em grupo e, quando muito, na estocagem de alimentos para serem consumidos no futuro, 

faz notar que a preocupação do homem com seu destino e bem-estar é inerente a pessoa 

humana 17. 

A intervenção do Estado através das políticas sociais – o chamado Estado Social – 

historicamente surgiu com o propósito de responsabilização pelas condições de 

reprodução das necessidades dos indivíduos e famílias. Intervém basicamente no campo 

da reprodução social da sua existência. Antes, a responsabilidade – basicamente junto aos 

pobres e incapacitados de proverem suas necessidades – era dos sistemas de caridade e ao 

Estado cabia atuar através de políticas de controle das “classes consideradas perigosas”. 

Ou seja, a questão social era reconhecida como problema a ser tratado de forma 

repressiva 18. 

Pontualmente, a expressão Estado de Bem Estar  surge  na  Grã-Bretanha  a partir 

da década de 40. Em 1939, Alfred Zimmern, substitui Welfare por Power, numa clara 

intenção de diferenciar o regime democrático do regime fascista, que estava em plena 

expansão no continente. Para a doutrina inglesa naquela década e Estado de Bem-Estar 

Social deveria garantir a todos os cidadãos direito à saúde, educação, previdência, 

trabalho e maternidade19. 

Enfoca-se que o paradigma constitucional do Estado Social de Direito opera-se 
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nos primórdios do século XX devido à ampliação da aplicabilidade dos direitos à 

igualdade e à propriedade; e às rupturas que se deram em face do sistema capitalista, o 

que resulta na passagem do Estado liberal (marcado pela idéia de limitação de poder) 

para o Estado social (fundado na participação popular) 20. 

A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos os 

aspectos da vida cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse 

processo. Em particular, a renda média e a população começaram a experimentar um 

crescimento sustentado sem precedentes históricos 21. 

O jurista alemão Lorenz von Stein foi quem primeiro tratou da idéia de Estado 

Social tal como se conhece atualmente. A originalidade de von Stein está na sua defesa 

das reformas desde o Estado com o objetivo de corrigir as disfunções provocadas pela 

Sociedade industrial. Este autor, oriundo da escola econômica alemã que tratava de 

interpretar Marx, foi defensor do modelo que corresponde ao que ele mesmo qualifica 

como “monarquia social”, argumentando a favor das reformas sociais institucionalizadas 

como instrumento para evitar as revoluções. “Sem dúvidas, a obra que mais divulgou a 

idéia de Estado Social foi a de um universitário conservador, Lorenz von Stein (1815-

1890), que, depois de uma longa experiência na França, publicou, em 1842, uma obra 

muito bem documentada sobre o Socialismo contemporâneo, com um forte componente 

científico e que tornou-se um verdadeiro êxito”, escreve Touchard 22. 

A Revolução Industrial fez eclodir um avanço nos direitos da classe trabalhadora, 

fincados em uma maciça zona de conflitos entre a burguesia industrial e os trabalhadores, 

além do surgimento de associações operárias. 

A Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do 

trabalhador, provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para 

as cidades, criando enormes concentrações urbanas. A população de Londres passou de 

800.000 habitantes em 1780 para mais de 5 milhões em 1880, por exemplo. No início da 

Revolução Industrial, os operários viviam em péssimas condições de vida e trabalho. O 

ambiente das fábricas era insalubre, assim como os cortiços onde muitos trabalhadores 

viviam. A jornadas de trabalho chegava a 80 horas semanais, e os salários variavam em 

torno de 2,5 vezes o nível de subsistência. Para mulheres e crianças, submetidos ao 

mesmo número de horas e às mesmas condições de trabalho, os salários eram ainda mais 
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baixos 23. 

Desponta com grande importância entre os direitos sociais a Seguridade Social, 

nas linhas seguintes será demonstrada a sua posição constitucional, no panorama 

nacional, e a sua transformação paulatina durante o evoluir da humanidade, aliando os 

paradigmas a nova ordem constitucional. 

Uma     premissa metodológica  aparentemente   simples,   mas   cuja   imensa   

complexidade   prática   aparece   deimediato     quando    tentamos     reunir,  sob   um    

mesmo     conceito,   o  da   "proteção    social",instituições    e  práticas  tão  

radicalmente     distintas   como   podem   ser   as   Poor   Laws   e   asFriendly     

Societies   inglesas,   os  seguros   sociais   compulsórios     alemães,    dos   tempos    de 

Bismarcki, as Caixas de Pensão brasileiras dos tempos de Eloy Chaves, o New Deal 

norte-americano de Roosevelt ou, finalmente, o Estado de Bem-Estar Social, a forma 

modernamais   avançada   de   exercício   público   da   proteção   social 24. 

 E ainda a preocupação do legislador com as desigualdades entre os vários setores 

da sociedade, propondo políticas publicas no sentido de minimizar tais mazelas, tudo 

conforme a previsão constitucional onde é clara a delimitação de princípios básicos a 

serem seguidos dentro de uma teia normativa própria e com força de supremacia, face às 

demais normas de direito infraconstitucional. 

Por outro lado demonstra como o legislador, buscou adequar à ordem social ao 

novo panorama constitucional no mundo e no Brasil, como em toda obra de caráter 

teórico, inevitável é a demonstração do apanhado histórico, no sentido de visualizar o 

sistema de proteção das necessidades sociais e do bem estar social, dentro de um 

desenvolvimento cronológico, que vai da assistência privada, assistência publica, seguro 

social a seguridade social.  

No Brasil atualmente a Constituição Federal de 1988, elenca no seu artigo 6º  como 

direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, com o objetivo de promover, o bem-estar e a justiça social. 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  
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 Nos termos do artigo 6º da CF/88, o ser humano apresenta-se como destinatário 

dos direitos sociais, que foram estabelecidos como sendo a educação, a saúde, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados25. 

 Falar em direitos sociais é buscar na história a solidificação dos direitos humanos, 

advindos da dignidade da pessoa humana, onde se desponta com uma carga de defesa 

aqueles que se encontram desprotegidos de certa igualdade real. 

De maneira tal que é possível prever uma “transição” dos welfare states mais 

desenvolvidos para formas inferiores de atenção, situadas em algum ponto entre o 

modelo liberal norte-americano e o modelo corporativo alemão. No caso dos países 

periféricos fica difícil imaginar que seja em cenário resultante da liberalização radical de 

sistemas que já eram basicamente de tipo liberal e assistencial tenham tido ilhas de 

universalidade 26. 

Sob essa perspectiva, os direitos econômico, sociais e culturais, genericamente 

rotulados como direitos sociais ou direitos de segunda geração, constituem especificações 

históricas dos direitos humanos 27, desse modo devendo buscar amparar a todos aqueles 

que os necessite. 

 Assim podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais 28.  

 

4.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Tudo se iniciou com a assistência privada notadamente com as denominadas 

mutuas ou sociedades de socorros mútuos, com o único fim de proteção a um 

determinado grupo de trabalhadores reunidos de forma à percepção de um fundo 

protetivo no caso de invalidez, velhice, doença e morte, os denominados riscos sociais. 

A assistência privada representa os primórdios da proteção social. Os 
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trabalhadores inicialmente cuidavam de sua própria proteção, geralmente através da 

formação de grupos, também chamados de mútuas, ou ainda sociedade de socorros 

mútuos 29. 

Nesse toar e importante mencionar que esse fundo não era destinado a todos os 

trabalhadores em geral, mas apenas a um determinado grupo de caráter privado, que se 

associavam em mutuas para a autoproteção. 

Tais instituições, embora tenham se proliferado não atingiram um nível de 

proteção universal, pelo contrário, mesmo quando subvencionados pelo Estado, em regra, 

limitava-se o seu espectro de cobertura a certos grupos que atuavam em atividades de 

grande interesse da respectiva sociedade interessada, como marinheiros, mineiros, 

militares, funcionários dos ministérios etc. Além disso, referidas instituições não tinham 

acesso e o domínio técnico e jurídico do contrato de seguro, não ofertando, por isso, 

nenhuma segurança quanto ao atendimento de seus filiados em um momento de intensa 

necessidade social 30. 

As primeiras iniciativas de atendimento aos necessitados ocorreram no seio das 

igrejas, especialmente da Igreja Católica. As ações sociais das ordens religiosas 

assumiam seu compromisso com os pobres com base na caridade e generosidade cristã 

desenvolvendo ações de benemerência que ocorriam de forma individualizada - na 

concessão de esmolas ou auxilio material, ou em atividades regulamentadas e 

organizadas 31. 

A esse mesmo período surgiram às entidades de assistência religiosa e 

beneficente, com destaque as formadas pela Igreja Católica, como a Santa Casa de 

Misericórdia de Santos erguida em 1554. 

Com a miséria que assolava a Inglaterra, a Rainha Elisabeth como o intuito de 

minimizar as mazelas sociais, editou a chamada Lei dos Pobres no ano de 1601, fazendo 

com que ocorresse a intervenção do Estado, para conter a miséria. Essa lei tinha um 

caráter assistencial e de benevolência, pois a fome, as doenças e todos os tipos de 

desigualdade social reinavam em absoluto nas sombrias cidades da época. 

A lei londrina – Poor Relief Act –, instituiu contribuição obrigatória determinando 

a nomeação, em cada paróquia, de dois ou mais "overseers of the poor" encarregados de 

recolher fundos de todos os que estivessem em condições de contribuir, destinados: a) 
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viabilizar a obtenção de emprego para as crianças pobres por meio da aprendizagem, que 

poderia ser obrigatória até os 24 anos para os varões e até 21 anos para as mulheres; b) ao 

ensinamento do trabalho para os pobres que não tinham nenhuma especialização; c) ao 

atendimento dos inválidos em geral 32. 

A Lei dos Pobres veio a regulamentar os auxílios e socorros públicos as pessoas 

necessitadas, criando uma espécie de tributo colhido da sociedade para os cofres do 

Estado para utilização nas destoancias sociais então existentes, mais adiante surge o Ato 

de compensação do trabalho, criando o seguro obrigatório contra acidente de trabalho, 

surgindo ainda em 1908 à pensão para os maiores de 70 anos, e logo depois o sistema 

compulsório de contribuição conhecido como National Insurance act. 

Em 1601 a Poor Law, também conhecida como Lei dos Pobres ou Elisabetana  

possuía como definição de pobreza: ‘todas as pessoas que passavam necessidades, 

incluindo os indigentes’, (...) aos quais se incluíam, em geral e prioritariamente, os  

velhos, os enfermos e os órfãos 33. 

No Brasil dois anos após a independência, o imperador D. Pedro I outorga a 

primeira constituição chamada de Constituição Política do Império, imposta ao povo em 

1824, mas com uma nítida demonstração de forca e poderio absolutista, ao criar a Figura 

do poder moderador do imperador. 

Essa constituição mesmo tendo esse caráter patriarcal herdado de Portugal, com 

que o Brasil mesmo com a sua separação ainda mantinha laços, na medida em que todas 

as leis do reino eram aplicadas no Brasil, pontificou com a expressão contida com 

Socorros Públicos, porém não trazia de que forma o Estado iria prestar os ditos socorros 

públicos, tornando esse artigo sem qualquer eficácia, figurando nessa época o os 

montepios, que era um sistema claro de mutualismo sem a participação estatal. 

O primeiro documento legislativo a tratar sobre a Previdência Social no Brasil foi 

a Constituição de 1824, a qual dedicou o inciso XXXI de seu art. 179 a tal escopo. Tal 

dispositivo garantia aos cidadãos o direito aos então denominados “socorros públicos” 34. 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 

Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: 
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(...) 

XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos 

 

A esse alinhamento histórico no ano de 1883, surge o Seguro Social, através de 

Othon Von Bismark, conhecido como Chanceler de Ferro, que aderindo às pressões 

sociais dos trabalhadores com a eclosão da Revolução Industrial e da ascensão do 

socialismo, das reivindicações como a redução de jornada de trabalho, salubridade entre 

outros, surgiu esse modelo de seguro, formado por ideias de seguro privado, assim a 

introdução dessas serie de seguros visou minimizar a tensão existente entre os 

trabalhadores, foi criado o seguro doença de caráter tripartite, seguro contra acidente de 

trabalho custeados pelos empregadores, invalidez velhice, também de caráter tripartite , 

deixando uma contribuição para a nítida intervenção do Estado na seara da seguridade 

social.  

Esta fase de seguros sociais foi inaugurada pela lei alemã do seguro-doença, 

promulgada por BISMARCK em 1883, que instituiu o seguro social geral e obrigatório. 

No ano seguinte, surge também a lei do seguro contra acidentes do trabalho. Sabe-se que 

estas leis não surgiram por força de grande sensibilidade social. Na realidade elas são 

parte de uma estratégia política e não de uma ideologia de governo. Na época o 

movimento socialista estava muito forte, necessitando de uma investida do Partido 

Conservador Alemão para se manter no poder 35. 

O primeiro sistema de Seguridade Social de que se tem registro, entretanto, surgiu 

na Alemanha de Otto Von Bismarck. Foi sendo gradativamente implementado, entre os 

anos de 1883 e 1911, ano em que foi publicado o Código de Seguro Social alemão. Tal 

sistema introduziu uma série de proteções sociais, como o seguro contra velhice, 

acidentes do trabalho (custeado pelos empregadores e independente da comprovação de 

culpa) e doença (custeado por trabalhador, empregador e Estado) 36. 

O Seguro Social somente surgiu em 1883, através da iniciativa de Bismark, o 

“chanceler de ferro” alemão, que criou um seguro doença em favor dos trabalhadores, 

baseado nos moldes do seguro privado. Essa iniciativa legislativa decorreu de uma série 

de fatores externos, como a Revolução Industrial, o surgimento do socialismo do 

movimento operário, então existentes na Europa 37. 
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Esse formato criado na Alemanha foi internacionalizado e passou a figurar por 

toda a Europa, em meio à criação da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em 

1919, nesse mesmo ano no panorama nacional foi criada a Lei de Seguro de Acidente de 

Trabalho, em 1923 foi implantado o seguro social obrigatório através da chamada Lei 

Eloy Chaves, criando a caixa de Aposentadorias e pensões dos Ferroviários, em 1934 

surge na Constituição à previsão de direitos previdenciários, com o custeio tripartite 

empregados, empregadores e governo, também essa onda de proteção aos trabalhadores 

chega em 1935 aos Estados Unidos da América com o Ato do Seguro Social, onde surge 

a expressão Seguridade Social. 

O sucesso do plano de seguro social de Birmarck levou que essa tendência se 

espalhasse pelos demais países da Europa, protegendo principalmente os trabalhadores, 

sem que se descurasse da proteção fornecida pelos mecanismos de assistência social aos 

demais atores sociais 38. 

Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt instituiu o New Deal, através da doutrina 

do Estado do bem-estar social (Welfare State), visando resolver a crise econômica que 

assolava o país desde 1929. Lutava-se contra a miséria e a defesa dos mais necessitados, 

em especial os idosos e desempregados. Em 1935, o Social Security Act foi instituído, 

destinado a ajudar os idosos e a estimular o consumo, bem como o auxílio-desemprego 

aos trabalhadores desempregados 39. 

A teia de amparo ao sistema de proteção aos direitos sociais do trabalhador e dos 

necessitados, e com o intuito de melhor aprimorar a eficácia do sistema o Parlamento 

Britânico propôs a elaboração do Relatório Beveridge, no sentido de organizar o setor da 

seguridade social, naquele país.  

Entretanto, somente em 1942, com a elaboração do célebre Relatório Beveridge, 

houve uma evolução expressiva do tema. Lord William Beveridge fora incubido pelo 

Parlamento Britânico de fornecer um diagnostico do sistema de proteção social britânico 

e propor modificações. Foi assim concebido o Sistema de Seguridade Social, modelo 

mais ambicioso que o seguro Social, pois se constituía, em apertada síntese, na junção do 

Seguro Social e de certas prestações assistenciais40. 

Mais tarde, em 1942, na Inglaterra, foi criado o plano Beveridge que trouxe a 

participação de todos os trabalhadores e a cobrança compulsória de contribuições sociais. 
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O objetivo desta era financiar o sistema da seguridade social relativo às ações da saúde, 

previdência e assistência social 41. 

O marco legislativo no Brasil é o Decreto-Legislativo n°. 4.682, de 14 de janeiro 

de 1923, mais conhecido como "Lei Elói Chaves", é dado como um marco para o 

desenvolvimento da Previdência Social brasileira. Com efeito, tal norma determinava a 

criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, a ser instituída de 

empresa a empresa 42. 

Posteriormente a edição da Lei Eloy Chaves, surgiram por força legislativa as 

Caixas de Aposentadorias e Pensões, também destinadasa certa classe de trabalhadores 

criada de forma individual no âmbito de cada empresa. 

Além disso, após a Lei Elói Chaves foram sendo criadas inúmeras caixas de 

aposentadoria em prol das mais variadas categorias de trabalhadores, como os portuários, 

os servidores públicos, os mineradores etc.Quase todas as caixas de aposentadoria e 

pensão previam a forma de custeio da previdência da respectiva categoria, além dos 

benefícios a serem concedidos 43. 

A partir de 1930, essa forma foi substituída pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões, que eram autarquias federais que albergavam determinas categorias a nível 

nacional, assim foram criados os IAP’S, o primeiro dele foi o dos Marítimos em 1933, 

seguido dos Comerciários e Bancários, em 1934, Industriários , em 1936, Empregados 

em Transportes e Cargas, em 1938, e em 1960 foi à vez dos Ferroviários e Empregados 

em Serviços Públicos.  

As Caixas de Aposentadoria e Pensões instituídas pela chamada Lei Elói Chaves, 

de janeiro de 1923, beneficiavam poucas categorias profissionais. Após a Revolução de 

1930, o novo Ministério do Trabalho incorporou-as e passou a tomar providências para 

que essa garantia trabalhista fosse estendida a um número significativo de trabalhadores. 

Dessa forma, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) 

em junho de 1933, ao qual se seguiram o dos Comerciários (IAPC) em maio de 1934, o 

dos Bancários (IAPB) em julho de 1934, o dos Industriários (IAPI) em dezembro de 

1936, e os de outras categorias profissionais nos anos seguintes. Em fevereiro de 1938, 

foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE). A 

presidência desses institutos era exercida por pessoas livremente nomeadas pelo 
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presidente da República 44. 

Importante frisar que a nível constitucional foi garantido expressamente direitos 

previdenciários com a Constituição Federal de 1934, que criou o sistema tripartite entre 

empregadores, empregados e governo. 

Em vista da aplicação do capital arrecadado, o governo neste período desenvolveu 

um programa de habitação das instituições previdenciárias, sendo instituídosalguns 

programas que beneficiavam os segurados ativos no que diz respeito a aquisição decasas 

através da compra direta ou através de empréstimos para a construção e compra das 

mesmas. Este fato é totalmente paradoxal ao tempo de restrições de gastos que o governo 

insistia em priorizar, mesmo havendo uma contribuição prodigiosa dos segurados. 

Destaca-se a contribuição tripartite respaldada pelo decreto de 1931 e que constituía na 

equiparação dos valores das contribuições advindas das três fontes da receita 

(contribuição das empresas, dos segurados e a do Estado)45. 

Mas foi com a Lei Orgânica de Previdência Social, que se unificou toda a 

legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e Pensões, e de forma simétrica 

iguala todas as categorias de trabalhadores. 

Em 1966, com a alteração de dispositivos da Lei Orgânica da Previdência Social, 

foram instituídos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e o Instituto 

Nacional de Previdência Social - INPS (atualmente a sigla é INSS), que reuniu os seis 

institutos de aposentadorias e pensões existentes, unificando administrativamente a 

previdência social no Brasil 46. 

Aliado a isso é importante mencionar que ocorreu a integração do Seguro de 

Acidente do Trabalho, a Previdência Social , em 1967, a instituição do PRORURAL, em 

1971, que até então vivia desprotegido dos riscos sociais, seguido do SIMPAS, Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social, que organizou a atuação de cada órgão, 

foram criados o INPS, tratava da concessão e manutenção de prestações, IAPAS, cuidava 

da gestão financeira e patrimonial, LBA, FUNABEM, com a assistência social e por fim 

INAMPS E CEME, das questões relacionadas à saúde. 

Dada a grande quantidade de mudanças implementadas na legislação 

previdenciária desde então, foi concebida a primeira Consolidação das Leis da 

Previdência Social (CLPS), baixada pelo Decreto nº 77.077, de 24/01/77, que, entretanto, 



31 

 

não tinha força de lei, fazendo-se necessária a consulta aos textos da LOPS em casode 

conflito aparente de normas entre os referidos textos normativos. Em 1984 foiaprovado o 

texto da segunda CLPS, baixado pelo Decreto nº 89.319, de 23/01/84 47. 

Com a Constituição Cidadã de 1988, surgiu pela primeira vez à expressão 

Seguridade Social, estabelecendo como se dará esse sistema de seguridade social, que 

não ficou embasada apenas a previdência, ampliando o seu rol a assistência social e a 

saúde, além de definir normas de conteúdo programáticas e a forma de financiamento. 

A Lei Maior de 1988, marco da objetivação democrática e social do Estado 

Brasileiro, tratou de alargar em demasiado o tratamento constitucional dado à Previdência 

Social, dispondo pela primeira vez do termo "Seguridade Social", como um conjunto de 

ações integradas envolvendo Saúde, Assistência e Previdência Social 48. 

Nesse passo ocorreu a extinção do SINPAS e criado o INSS que foi decorrente da 

união entre INPS e IAPAS. 

O sistema desenvolvido na Constituição Federal de 1988 sofreu alteração 

significativa com a Emenda 20de 1998 e a Emenda 41 de 2003, alterando o Regime Geral 

de Previdência Social e as regras do regime quanto aos servidores públicos. 

A reforma sugerida nos anos 80 pelo Banco Mundial e pelo FMI para ossistemas 

de proteção social na América Latina e, em particular na PrevidênciaSocial, 

pioneiramente aplicada no Chile, fundada no regime de capitalização,não encontrou 

guarida no Brasil. A experiência chilena foi avaliada como derisco devido aos altos custos 

de transição. A reforma efetivada no Brasil, inspirada172 Calino Pacheco Filho; Carlos 

Roberto WincklerIndic. Econ. FEE, Porto Alegre, v. 32, n. 3, 151-176, nov. 2004no 

modelo sueco, seria do tipo paramétrico, consubstanciada no chamado 

fatorprevidenciário, onde se preserva o sistema público com reajustes que reforçamsuas 

finanças, além de se aumentar a idade limite para a aposentadoria 49. 

Recentemente, houve uma nova reforma da previdência social, a Emenda 

Constitucional nº 41, de 31/12/2003, que alterou as regras do regime próprio de 

previdência social dos servidores públicos, com o fim da paridade e integralidade para os 

futuros servidores, a contribuição dos inativos/pensionistas, redutor da pensão, base de 

cálculo da aposentadoria com base da média contributiva, abono permanência, criação de 

tetos e subtetos, etc.50. 
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Por fim, destaca-se o Decreto n°. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da 

Previdência Social no Brasil, e as Emendas Constitucionais nº. 41/2003 e nº. 47/2005, 

que introduziram mudanças no regime previdenciário dos servidores públicos, instituindo 

a tão debatida "taxação dos inativos", pela qual os servidores públicos aposentados que 

recebem determinado valor acima da teto do valor dos benefícios no Regime Geral de 

Previdência Social são obrigados a contribuir com uma alíquota de 11% sobre o valor 

excedente 51. 
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5 SISTEMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

A seguridade social é o conjunto de ações e instrumentos por meio do qual se 

pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos 52. 

Segundo a prescrição do artigo 194 da Constituição Federal de 1988, a Seguridade 

Social é o conjunto integrado de ações, de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinados a garantir os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. 

A Seguridade Social, nos termos do artigo 194 de nossa Constituição Federal, é 

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. 

Assim, falar em Seguridade Social representa, pois, invocar o conjunto total dessas três 

áreas - e não qualquer delas isoladamente. Costuma-se dizer que a Seguridade Social é o 

gênero, do qual são espécies a saúde, a previdência social e a assistência social 53. 

É um conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer 

um sistema de proteção social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de 

prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social 54. 

Como pode se observar a Constituição Federal, nesse momento passou a formatar 

o conceito de seguridade social, não de bases filosóficas, mas diretamente do direito 

positivo, que dividiu o sistema em três áreas saúde, previdência e assistência social. 

Trata-se de conceito extraído do direito positivo e não de formulações filosóficas 

ou doutrinarias, embora estas tenham exercido influência na sua concepção. Há diversos 

conceitos doutrinários de Seguridade Social, que foram sendo formulados através dos 

tempos, levando-se em consideração diferentes estágios da evolução dos sistemas de 

proteção social, além das condições culturais e financeiras de cada povo 55. 

 

 

 



34 

 

5.1 A SAÚDE  

 

 

Dentro desse grande sistema de seguridade social é importante observar as 

características da estrutura constitucional referente à saúde, como sendo garantia prevista 

dentro da universalidade de atendimento. 

O artigo 6º da Constituição define expressamente a saúde como direito humano 

fundamental, e o artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. É a 

partir deste último que se pode avaliar o sistema de organização, manutenção e 

fiscalização da saúde no país. Nele está inserida a disposição de que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, e a determinação da execução de políticas públicas que 

possibilitem o acesso universal ao direito fundamental 56. 

(...) Direito à saúde, positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de 

natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos direitos constitutivos 

da seguridade social (cabeça do artigo constitucional de n. 194). Saúde que é ‘direitode 

todos e dever do Estado’ (caput do art. 196 da Constituição), garantida mediante ações e 

serviços de pronto qualificados como ‘de relevância pública’ (parte inicial do art. 197).57 

A saúde é conceituada no texto constitucional no seu artigo 196, como um direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

A saúde abrange mais do que tratamento médico, hospitalar e fornecimento de 

medicamentos. São necessários serviços de prevenção da ocorrência de contingências que 

atinjam a saúde, de proteção àqueles já atingidos, e de recuperação para os que têm 

possibilidade de voltar às suas atividades normais 58. 

A universalidade é nota característica desse subsistema, que é dirigido a toda a e 

qualquer pessoa que dele necessite. Não se limita à prestação de serviços de recuperação, 

visto que o conceito constitucional acima transcrito é bem amplo, dando inclusive ênfase 

à prevenção do risco, através de políticas sociais e econômicas. O conceito de saúde não 

se restringe ao indivíduo, mas também alcança todo o corpo social 59. 

Assim é notório que o texto constitucional define a saúde como um direito 
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fundamental, vinculado nitidamente a dignidade da pessoa humana, como base de um 

sistema universal de proteção social e de prevenção de riscos. 

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da 

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam60. 

De outro norte o direito constitucional prevê que à saúde pública possui a 

integralidade de assistência como diretriz prevista no artigo 198, inciso II, da 

Constituição Federal e como princípio expresso no artigo 7º, inciso II, da Lei 8.080 de 

1990 61. 

 

 

5.2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 

A partir de 1988 a Assistência Social ganha o status constitucional de Política de 

Seguridade Social. Passa a ser um direito do cidadão e não e um favor do Estado ou das 

entidades filantrópicas. Em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

regulamenta este direito. A Constituição brasileira tem 18 anos e a LOAS, tem 13, mas 

ainda falta muito para que possamos firmar a Política de Assistência Social como direito 

universal e não um favor pontual 62. 

Depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social do 

país foi inteiramente reestruturada, sendo estendidos os riscos sociais que motivam 

situações legais, e ainda exigem contingências públicas diante das mais variadas 

dificuldades na qual métodos de redução permaneciam somente como objeto de ações e 

programas de caráter contributivo e de empreendimentos assegurados na esfera privada.  

A Assistência Social é o mecanismo apto a concretizar tal direito fundamental 

social, bem como o direito fundamental à vida digna, pois consiste em política social que 

tem por objetivo o amparo e proteção aos grupos vulneráveis da sociedade, "visando ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 

para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” 63. 
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Anota a história da assistência social que a LBA - Legião Brasileira de Assistência 

possuía uma força institucional demasiadamente intenso e com a promulgação da 

Constituição Cidadã em 1988, tanto os Estados como os Municípios, ficavam a mercê das 

políticas estabelecidas pela LBA. No período compreendido entre o governo de José 

Sarney e o governo Itamar Franco, e com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência 

Social, foram criados os programas TUDO PELO SOCIAL, (José Sarney), MINHA 

GENTE, (Fernado Collor), COMITÊS DE CIDADANIA (Itamar Franco), BOLSA 

ESCOLA, AUXÍLIO GÁS, BOLSA ALIMENTAÇÃO E O CARTÃO ALIMENTAÇÃO 

(Fernando Henrique), BOLSA FAMÍLIA, FOME ZERO, PRIMEIRO EMPREGO, 

MORTALIDADE INFANTIL, COMBATE À ESCRAVIDÃO (Lula) e Dilma, BRASIL 

SEM MISÉRIA. 

Foram realizadas mudanças expressivas na política de assistência social. Isso pode 

ser considerado um passopositivo, no sentido de mudar o que vinha sendo feito durante o 

período anterior. A política de assistênciasocial opera sob os princípios da 

responsabilidade pública, da descentralização e da participação social, sendousada tanto 

como garantia de renda quanto na prestação de serviços às parcelas mais pobres e 

vulneráveis da população. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, 

homologada como lei em 2004, a assistênciasocial é responsável pelas seguintes 

garantias: renda, abrigo, coexistência, autonomia e sobrevivência de riscos 

circunstanciais. Em matéria de benefícios pecuniários de caráter não-contributivo, 

destacamos o Benefício dePrestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família 

(PBF). Os serviços de assistência social referem-se a umaampla gama de serviços 

integrados, oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 64. 

Além de assegurar a saúde como direito universal, a previdência através de 

contribuição prévia, a Constituição Federal de 1988, cuidou também da Assistência 

Social, em seu artigo 203, assegura que será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às 

crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício 
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mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 

lei. 

(...) Benefício assistencial. Lei 8.742/1993. Necessitado. Deficiente físico. Renda 

familiar mensal per capita. Valor superior a 1/4 do salário mínimo. Concessão da verba. 

Inadmissibilidade. Ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 1.232. Liminar defe-

rida em reclamação. Agravo improvido. Ofende a autoridade do acórdão do Supremo na 

ADI 1.232, a decisão que concede benefício assistencial a necessitado, cuja renda mensal 

familiar per capita supere o limite estabelecido pelo § 3º do art. 20 da Lei federal 

8.742/1993 65. 

Tem-se na Assistência Social, a aplicação direta do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, como forma de dirimir, as desigualdades sociais, tentando buscar o bem-

estar social, fazendo com que o ser humano tenha um pouco de dignidade e proteção 

mesmo não estando vinculado a nenhum sistema previdenciário. 

A relação entre a dignidade e os direitos fundamentais é uma relação sui generis, 

visto que a dignidade da pessoa assume simultaneamente a função de elemento e medida 

dos direitos fundamentais, de tal sorte que, em regra, uma violação de um direito 

fundamental estará vinculada com uma ofensa à dignidade da pessoa humana 66. 

Por outro lado o artigo 204 da Constituição Federal assegura que as ações 

governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento 

da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base 

nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social; II - participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis. 
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5.3 A PREVIDÊNCIA  

 

 

O sistema constitucional de previdência social encontra-se elencado nos artigos 

201 e 202 da Constituição Federal de 1988, esse sistema é de caráter contributivo, 

protegendo os trabalhadores contra o rol de riscos delineados no artigo 201, onde 

assegura que 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. 

A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua 

família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários 

benefícios que juntos garantem tranqüilidade quanto ao presente e em relação ao futuro 

assegurando um rendimento seguro. Para ter essa proteção, é necessário se inscrever e 

contribuir todos os meses 67. 

É um subsistema mais restrito que o anterior, tanto do ponto de vista subjetivo 

como do objetivo. Subjetivamente, porque protegerá apenas aqueles que a ele se 

vincularem, através do exercício de alguma atividade que lhe determine a filiação 

compulsória ou mediante contribuições facultativas. Ou seja: a Previdência se direciona 

essencialmente aos trabalhadores, garantindo-lhes, por meio do pagamento de 

contribuições, a proteção contra contingências que os coloquem em situação de 

necessidade social.  

Nesse sentido conceitua Sergio Pinto Martins, “É a Previdência Social um 

conjunto de princípios, de normas e de instituições destinado a estabelecer um sistema de 

proteção social, mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

contingência prevista em lei 68. 
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6 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

 

A nossa Lei Maior, também trouxe em seu corpo os princípios que devem ser 

seguidos para o melhor desenvolvimento da seguridade social, tais princípios encontram-

se explicitados no texto constitucional de forma a que o interprete procure adequar ao 

caso concreto. 

Os princípios de direito são fontes norteadoras do direito. Buscam suprir lacunas 

no ordenamento jurídico. Para doutrina moderna, a norma seria o gênero do qual a regra e 

o principio são espécies. Inicialmente, não possuem hierarquia entre eles, convivem 

paralelamente as regras jurídicas, elucidando-as conforme o caso. O julgador deve 

utilizar os princípios como fonte norteadora no caso concreto 69. 

Os princípios constitucionais traduzem os direitos do homem e os grandes 

princípios de justiça. Eles impõem ao legislador, aos magistrados, à administração 

pública e aos particulares, a aplicação do Direito de acordo com os valores por eles 

espelhados, pois são normas consagradoras de determinados valores ou apontam 

objetivos públicos que devem ser atingidos através do emprego de meios distintos 70. 

São princípios da seguridade social: I - universalidade da cobertura e do 

atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na forma de 

participação do custeio; VI - diversidade da base de financiamento; VII - caráter 

democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos 

órgãos colegiados. 

Assim também é importante observar que devem ser acrescidos aos princípios da 

seguridade social, os enunciados no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que 

trata do custeio prévio, ou preexistência de custeio e o princípio constitucional da 

solidariedade. 

 Através desse princípio é fornecido aos não contribuintes, isto é a qualquer 

pessoa, amparo pela seguridade social, de maneira global e de acordo com as suas 
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necessidades. 

A solidariedade social se aproxima do conceito de justiça distributiva que visa 

promover a redistribuição igualitária dos direitos, dos deveres, das vantagens e da riqueza 

aos membros que compõem a sociedade. O que norteia a escolha de critérios para a 

distribuição da justiça social são juízos de conveniência social e não os de direitos 

individuais. Nesse contexto, o princípio da solidariedade vem assegurar, no campo da 

previdência social, a distribuição dos encargos inerentes ao custeio do sistema entre seus 

participantes atuando como meio apropriado de consecução do equilíbrio atuarial e 

financeiro dos regimes 71. 

Universalidade de cobertura e atendimento significa que todos os cidadãos estão 

amparados pelo sistema de Seguridade Social, independentemente de qualquer conduta 

ativa. O serviço de saúde público, por exemplo, está à disposição de qualquer pessoa nos 

diversos hospitais e prontos socorros existentes por todo pais 72. 

A Constituição Federal, disciplina em seu artigo 194, inciso I, esse principio que 

possui um caratê objetivo que é a extensão a todos os fatos e situações que geram as 

necessidades básicas das pessoas, tais como: maternidade; velhice; doença; acidente; 

invalidez; reclusão e morte e um caráter subjetivo que consiste na abrangência a todas as 

pessoas, indistintamente. 

O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais está contemplado no artigo 194, inciso II da Constituição 

Federal de 1988, e visa concessão dos mesmos benefícios de igual valor econômico e de 

serviços da mesma qualidade, a ambas as categorias.  

A universalidade da cobertura significa que a Seguridade deve contemplar todas 

as contingências sociais que geram necessidade de proteção social das pessoas, tais 

como: maternidade; velhice; doença; acidente; invalidez; reclusão e morte. Já a 

universalidade do atendimento, significa dizer que todas as pessoas serão indistintamente 

acolhidas pela Seguridade Social 73. 

Este princípio teve como o objetivo central equiparar os direitos dos trabalhadores 

rurais aos trabalhadores urbanos, resgatando uma injustiça histórica, especialmente no 

Direito Previdenciário Brasileiro. Desta forma, ficam proibidas quaisquer distinções entre 

os trabalhadores urbanos e rurais 74. 
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Como se vê o legislador buscou reparar como citado à injustiça social que assolou 

por muitos anos a população brasileira, resgatando através desse principio um pouco da 

justiça social. 

A seguridade social deverá atender a todos os necessitados, especialmente através 

da assistência social e da saúde pública, que sãogratuitas, pois independem do pagamento 

de contribuições diretasdos usuários (subsistema não contributivo da seguridade social) 
75. 

Já o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços, buscou delimitar as situações em que o poder estatal deve intervir para 

estabelecer os direitos e proteções sociais. 

A distributividade implica a necessidade de solidariedade para poderem ser 

distribuídos recursos. A idéia de distributividade também concerne à distribuição de 

renda, pois o sistema, de certa forma, nada mais faz do que distribuir renda. A 

distribuição pode ser feita aos mais necessitados, em detrimento dos menos necessitados, 

de acordo com a previsão legal. A distributividade tem, portanto, caráter social 76. 

Inegável é a certeza de que situações de necessidades são sempre maiores que a 

capacidade do Estado de supri-las, principalmente se considerarmos os aspectos 

econômicos de um país em desenvolvimento no Brasil, onde são necessários intensos 

investimentos em áreas sociais, e as características da população aqui residente, que 

apresenta nível insuficiente de renda e baixa escolaridade 77. 

Assim seletividade conduz a prioridade a certas carências sociais, devendo para 

isso observar o mecanismo de possibilidade do Estado para suprir a demanda. 

Por outro lado o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios assegura que 

os benefícios não podem sofrer desvalorização, pois precisam manter seu valor de 

compra, acompanhando a inflação. 

Esse princípio garante a preservação dos benefícios pagos em dinheiro, não 

apenas do ponto de vista nominal, mas também do ponto de vista real 78. 

Então, pode-se destacar que os benefícios, no decorrer do tempo, devem manter o 

valor real de compra. Apesar de alguns doutrinadores divergirem sobre o que preconiza o 

princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, se for referente ao valor nominal ou 

ao valor real, cabe salientar, que diante do primado do direito social, nada mais cabível 
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para esse princípio sua relação com a manutenção do valor real. Até porque é o poder 

aquisitivo real de compra que está mais próximo a garantia constitucional da dignidade 

da pessoa humana 79. 

Nesse diapasão é importante frisar o princípio da equidade na forma de 

participação no custeio, prescrito no artigo 194, parágrafo único, V da Constituição 

Federal, que demonstra a clara política da verificação da capacidade contribuição, quem 

ganha mais pagar mais, ou seja, a nítida política de tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, defendida por Rui Barbosa.  

Quanto à base de financiamento essa é diversificada, o chamado custeio é 

arrecadado de toda a sociedade, diretamente, ou indiretamente através da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio dos orçamentos públicos; 

contribuições dos empregadores e empresas, incidindo sobre: folha de salários; receita ou 

faturamento; lucro, das contribuições dos trabalhadores e demais segurados da 

previdência social; e da receita de concursos de prognósticos, conforme previsão 

constitucional. 

De outro norte um princípio em destaque é o caráter democrático e 

descentralizado da administração, contido no artigo 194, inciso VII, onde fica 

estabelecido a gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

Este princípio não é inovação do texto constitucional, uma vez que historicamente 

sempre houve a participação da comunidade nos Conselhos da previdência social, 

assistência social e saúde. Desta forma, o legislador tentou democratizar a gestão da 

seguridade social, uma vez que contempla a participação de todos os segmentos 

representativos da sociedade na administração dos recursos, inclusive os aposentados 80. 

Assim fica clara a participação da sociedade na gestão da Seguridade Social, por 

meio de representantes das diversas classes, pelos empregadores, pelos trabalhadores e 

pelos aposentados. 

E ainda quanto aos princípios constitucionais, um que merece relevo é o da 

preexistência de custeio, na medida em que, por previsão contida no artigo 195, parágrafo 

5º da CF, nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado 

ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
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Esse princípio assegura que é necessário ter a indicação preexistente de como será 

custeado o benefício a ser criado, no sentido de assegurar o equilíbrio financeiro para o 

custeio.  

Como é facilmente perceptível a Constituição Federal de 1988, delimitou de que 

maneira deve ser organizada a Seguridade Social, no intuito de preservar a dignidade da 

pessoa humana, que vem sendo delimitada através dos tempos mais remotos, como 

demonstrado em linhas pretéritas no presente artigo. 

Nota-se ainda que o legislador de forma objetiva trouxe ao texto constitucional a 

maneira de adquirir receitas, para o custeio de todo o sistema de seguridade social, como 

meio de afastar as desigualdades sociais. 

Aliado a isso, observa-se que a Constituição Federal, foi crucial na maneira de 

delimitar de que forma é possível a criação de um novo benefício, no sentido da criação 

de uma fonte de manutenção adequada. 

  Por fim em todo o sistema da seguridade social é reinante a dignidade da pessoa 

humana, a solidariedade, justiça e bem estar social, como ancoradouros seguros do 

Estado Democrático de Direito. 
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7 AUTONOMIA DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

 

Com a política intervencionista do Estado em face das relações do trabalho no 

cenário Europeu no período da Revolução Industrial, ficou nítida naquele primeiro 

momento uma aproximação siamesa entre o Direito Previdenciário e o Direito do 

Trabalho, formando a conhecida Teoria Monista.  

A teoria monista entende que a Seguridade Social pertence ao Direito do Trabalho 

sendo mero apêndice deste. A divisão do Direito do Trabalho seria a seguinte: Direito 

Individual do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, Direito Tutelar do Trabalho, 

Previdência Social e Assistência Social81.  

No nosso sistema brasileiro, outra não foi à concepção inicial onde o Direito 

Previdenciário, surgia junto com as normas trabalhistas, uma verdadeira mistura do 

Direito Laboral e o Direito da Seguridade Social, um exemplo disso foi à previsão 

contida na Emenda Constitucional 01 de1969, hoje o sistema evoluiu e prega a clara 

separação de ambos os direitos. 

A autonomia da Seguridade Social no Brasil é englobada pela Teoria Dualista, que 

desassocia a intervenção do Direito do Trabalho no âmbito da Seguridade Social, é um 

direito social garantido no artigo 6º, demonstrado no próprio texto constitucional de 

1988, em seu artigo 22 inciso XXIII, que a competência para legislar no campo da 

seguridade social é privativa da União, caindo por terra toda preleção de defesa da Teoria 

Monista.  

Por outro lado, a própria Constituição Federal traz conceito próprio de seguridade 

social, dedicando diversos artigos, onde estrutura esse sistema, inclusive delimitando os 

seus princípios e a sua base de financiamento, deixando clara a razão de pensar dos 

defensores da Teoria Dualista. 

O vocábulo fonte indica os diversos modos de concretização do direito material, 

por meio da qual se colocam e consolidam as normas legais, onde a sociedade requer ao 

Estado, a aplicação do direito ao caso concreto.  

Na doutrina mais moderna entende como fonte do direito todo fato social que 

ajustado ao valor origina uma lei. 



45 

 

A expressão fontes do direito tem várias acepções. Tanto significa o poder de criar 

normas jurídicas quanto à forma de expressão dessas normas 82. 

A própria palavra fonte remete-nos imediatamente à imagem de água jorrando da 

terra, conforme provém do significado do vocábulo fons em latim, apontando para a 

origem de algo, sendo o ponto de partida no caso do direito. No entanto, serve como 

resposta a indagações básicas, quais sejam: De onde surge o direito? Onde podemos 

encontrá-lo? Qual a materialização de seus enunciados? Dentre outras. A metáfora 

adquire maior relevância com o movimento de codificação do direito vivido pelos 

sistemas europeus, desde o século XIX, já que o direito legislado passa a ter valor 

significativo 83. 

A principal fonte do direito da seguridade social é a Constituição Federal, emana 

da norma constitucional uma gama de proteção aos direitos sociais, bem como, um 

aparelho de amparo social conceituado Seguridade Social, que envolve não só a 

previdência, como a saúde e a assistência social. 

A lei lato sensu é a fonte formal por excelência. No ordenamento jurídico 

brasileiro e, em particular, no campo do Direito Previdenciário, é soberana. Sua primazia 

e quase exclusividade são indiscutíveis, assumindo, constitucionalmente, em sentido 

hierarquizante, as seguintes formas: a lei fundamental que é a Constituição, leis 

ordinárias, leis delegadas, decretos-leis, decretos legislativos e decretos (regulamentos), 

estes de competência exclusiva do Presidente da República, e ainda as resoluções do 

Congresso Nacional ou do Senado Federal 84. 

A Constituição Federal de 1988 foi relevante quanto aos direitos sociais, contendo 

um subsistema denominado Seguridade Social, com normas e princípios singulares, que 

são diretamente ligados, a solidariedade, justiça e dignidade da pessoa humana.   

Surge também como fonte da seguridade social, a Emenda Constitucional, porém 

para a sua aplicação necessário se faz a delimitação constante no texto constitucional para 

alcançar a sua existência e validade. Tais obstáculos são divididos em procedimentais, 

materiais e circunstanciais. O primeiro regra o procedimento e o quorum legislativo 

específico, possuindo natureza jurídica formal. O segundo empecilho é a proibição de 

suprimir as clausulas pétreas, delimitadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição 

Federal. A terceira natureza jurídica circunstancial, a vedação constitucional de votação 
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de emenda em período de estado de sito e defesa, onde estão reunidos excepcionalmente 

as duas Casas Legislativas. 

Despontam como fontes válidas da Seguridade Social, as Leis Complementares, 

sendo por meio delas instituídas as novas formas ou fontes de custeio, conforme a 

previsão contida no artigo 195, parágrafo 4ª da Constituição Federal. 

Além disso, é importante verificar que é também através das Leis 

Complementares que são previstas as condicionantes para concessão de aposentadoria 

para os trabalhadores que desenvolvem as suas atividades laborativas em meio a agentes 

que molestem à sua saúde ou integridade física, nos termos do artigo 201, parágrafo 1º da 

Constituição Federal. 

Nesse toar para maior garantia aos direitos dela emanados é necessário para a 

validade da norma que esta possua dois requisitos essenciais, quanto ao quorum especial 

de maioria absoluta, sendo este formal, e outro requisito de caráter material no qual 

somente pode ser legiferada para matérias de sua reserva legal. 

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento que em caso de violação 

formal será a norma tida como inconstitucional e retirada do ordenamento jurídico, e em 

caso de inobservância da questão material será a recepcionada a na qualidade de Lei 

Ordinária. 

Os Decretos Legislativos, também figuram como fontes validas do Direito da 

Seguridade Social e são por meio deles que ocorrem as ratificações dos tratados 

internacionais, onde figurar o Brasil como signatário. São exemplos o DECLEG-269 que 

aprova o texto da Convenção n°102 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

relativa à fixação de normas mínimas de seguridade social, adotada em Genebra, em 

28/06/1952, e o DECLEG -298 que aprova o texto do Acordo de Previdência Social entre 

a República Federativa do Brasil e o Japão, assinado em Tóquio, em 29/07/2010. 

 As Leis Ordinárias por outro lado despontam com maior intensidade entre as 

normas jurídicas que delimitam a Seguridade Social, hoje existem 105 (cento e cinco) 

Leis Ordinárias que tratam da Seguridade Social em vigor, sendo as mais importantes a 

Lei de Organização e Custeio da Seguridade Social, Lei 8.212/91, a Lei de Plano de 

Beneficio do Regime Geral de Previdência Social, Lei 8.2013/91, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, Lei 8.742/93 e a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 
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promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. 

Em meio surgem outras fontes aceitas tanto pela doutrina como pela 

jurisprudência como as Medidas Provisórias, que podem ser utilizadas para disciplinar 

matérias afetas a Leis Ordinárias, visto a vedação legal do artigo 62, parágrafo 1º, inciso I 

da Constituição Federal.  

Já as Resoluções do Senado também figuram como suporte para o Direito da 

Seguridade Social, destacando-se a possibilidade de suspensão em parte ou em sua 

totalidade de lei que for declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal, nos termos do artigo 52, inciso X da Constituição Federal. 

Também exercem função importante os demais atos que figuram como fontes 

secundarias do Direito da Seguridade Social, destacando-se como mais importante os 

Decretos do Presidente da Republica, expedidos na forma do artigo 84, inciso IV da 

Constituição Federal, sendo o de maior aplicabilidade o Decreto 3.048/99, que promove a 

execução das Leis 8.212/91 e 8.2013/91. Além dos demais atos afetos ao âmbito da 

Seguridade Social, com Pareceres, portarias, regulamentos, instruções ministeriais etc... 

Assim a Constituição Federal de 1988, cercou a Seguridade Social de Autonomia. 

No Brasil o entendimento primitivo de Seguridade Social, era o Direito Previdenciário, 

vinculado diretamente ao Direito do Trabalho, seguindo a chamada Teoria Monista, com 

a constitucionalização dos direitos, e o reforço constitucional dos direitos sociais hoje 

inseridos no texto constitucional, o sistema de Seguridade Social, se afastou totalmente 

do Direito do Trabalho, se inserindo no pensamento da Teoria Dualista.  

Por outro lado a constitucionalização dos direitos, no panorama mundial 

robusteceu a Constituição Federal, de direitos e garantias fundamentais, preconizados no 

principio da dignidade da pessoa humana, dotando todo o texto constitucional de 

superioridade normativae de imperatividade, fazendo valer a objetividade. 

No campo do Direito da Seguridade Social, a Constituição Federal, delimita 

princípios balizadores, garante aplicabilidade aos direitos sociais, e dota o sistema de 

Seguridade Social de meios de financiamentos, que contam com a participação do 

Estado, dos empregados, dos empregadores e da sociedade. 
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8FINANCIAMENTO E CONTRIBUIÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL  NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Como forma de impulsionar o custeio para a Seguridade Social o artigo 195 da 

Constituição Federal, assegurou que o sistema deve ser financiado de maneira direta ou 

indireta pela sociedade, utilizando-se de expedientes financeiros oriundos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Tal meio de custeio é distinto do financiamento tripartite (empregadores, 

empregados e governo com base de financiamento na folha de salários), adquirindo a 

forma quadripartite (empregadores, empregados, governo e sociedade com base de 

financiamento nos orçamentos públicos, contribuições dos empregadores e empresas, 

contribuições dos trabalhadores e demais segurados da previdência social e receita de 

concursos de prognósticos. 

Na relação de custeio da Seguridade Social, aplica-se o princípio de que todos que 

compõem a sociedade devem colaborar para a cobertura dos riscos provenientes da perda 

ou redução da capacidade de trabalho ou dos meios de subsistência. Por ser uma relação 

jurídica estatutária, é compulsória aqueles que a lei impõe, não sendo facultado ao 

contribuinte optar por não cumprir a obrigação de prestar a sua contribuição social; 

podem os contribuintes, quando muito, nos casos em que a lei permite estar isentos ou 

optar por contribuir com mais ou com menos, mantendo-se a obrigação85. 

Há dois modelos básicos de financiamento da Seguridade; no primeiro, o custeio é 

suportado apenas pelo repasse de recursos orçamentários; no outro, através de 

contribuições pagas pelos participantes. O custeio da Seguridade brasileira é misto, pois 

abrange as formas indireta e direta. A forma indireta diz respeito ao repasse de recursos 

orçamentários. A forma direta refere-se ao pagamento de contribuições sociais 86. 

São delineados como custeio indireto, os recursos dos orçamentos fiscais da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Na verdade quem padece de 

toda a maneira a esse tipo de financiamento o próprio povo, na medida em que o 
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orçamento fiscal se origina da sociedade, pois de alguma forma contribuiu para tal fim. 

Nesse passo a norma constitucional, não foi feliz ao não delimitar qual o 

percentual mínimo a ser destinado aos orçamentos públicos, remetendo a norma 

infraconstitucional tal ínterim.   

A contribuição para o custeio da Seguridade Social é constituída de recursos 

adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente pela Lei Orçamentária Anual, 

Portanto, a União deve garantir a o pagamento de eventuais carências financeiras da 

Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação 

continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual 87. 

Já o custeio realizado de forma direta é efetuado através das denominadas 

Contribuições de Seguridade Social, com previsão constitucional inserida nos artigos 149 

e 195.  

A CF confere à União a competência para criação de contribuições para o custeio 

da Seguridade Social. Tal atribuição decorre da conjugação de seus arts. 149 e 195. O art. 

149 estabelece a possibilidade de criação de três tipos de contribuições: sociais, de 

intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse de categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. O art. 195 estipula 

as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social 88. 

Analisando tais dispositivos constitucionais nota-se a existência de contribuições 

diferenciadas, as denominadas contribuições sociais gerais, estampadas no artigo 149 da 

Constituição Federal, e as contribuições sociais relacionadas ao custeio, inseridas no bojo 

do artigo 195 da Constituição Federal de 1988.  

Desse modo é fácil notar, que os demais entes federativos, (Estados, Distrito 

Federal e Municípios) possuem competência concorrente para criar contribuições sociais 

e arrecadar de seus servidores, no sentido de financiar os seus sistemas previdenciários e 

de assistência social.  

Assim é fundamental ponderar que anteriormente as alterações no texto 

constitucional intentadas pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a redação do § 1º, do 

artigo 149 da Constituição Federal, previa que: 



50 

 

Art. 149 § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o 

custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência 

social. 

 

Nota-se em uma avaliação lógica que o artigo alterado pela Emenda 

Constitucional nº 33/2001, delegou competência aos demais entes da federação para 

instituir contribuição, e cobra-las de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, 

de sistemas de previdência e assistência social, deixando de lado os serviços relativos a 

saúde. Por outro lado a norma constitucional silencia se as contribuições poderiam ser 

descontadas dos inativos e pensionistas, apenas afirmando textualmente que podem ser 

cobradas aos servidores de forma genérica.  

Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, ocorreu à chamada 

Reforma Previdenciária, modificando intensamente a situação dos servidores, alterando o 

artigo parágrafo primeiro do artigo 149 da Constituição Federal, que na atualidade dispõe 

que: 

Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 
dispositivo.  

 
§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, 
do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à 
da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 

 

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento que os proventos de 

aposentadoria e pensão também estão sujeitos à incidência de contribuição 

previdenciária, no seguinte aresto:  

 

“Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de 
aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. 
Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. 
Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência 
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de norma de imunidade tributária absoluta. EC 41/2003 (art. 4º, caput). Regra 
não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de 
sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 
149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC 
41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem 
sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de 
servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair 
ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de 
lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição 
previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma 
norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da 
aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à 
tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo 
eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 
Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. 
Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de 
contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a 
outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. 
Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de 
imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do 
Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da 
solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos 
constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no 
custeio e diversidade da base de financiamento.” (ADI 3.105, Rel. p/ o ac. Min. 
Cezar Peluso, julgamento em 18-8-2008, Plenário, DJ de 18-2-2005.) 

 

As modificações excluíram a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, para instituir contribuição social relativa à assistência social, podendo apenas 

estes entes efetuar a instituição de contribuição, para financiar a previdência delineada no 

artigo 40 da Constituição Federal, delimitando expressamente que a alíquotas a ser 

aplicada não pode ser menor a cobrada dos servidores públicos da União. 

A Constituição Federal prevê no artigo 195 as seguintes contribuições sociais: 

 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 
 
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. 
 
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.  

 

Assim a norma constitucional assegura que os rendimentos de retribuição laboral, 

creditados a qualquer titulo, são bases para calcular a contribuição previdenciária. Tal 

disposição deve ser analisada em consonância com o parágrafo 11 do artigo 201 da 

Constituição Federal, onde é afiançado que: 

 

Artigo 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 autuarial , nos termos da lei  
 
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados 
ao Salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão 
em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

  

Para a legislação ordinária salário contribuição é para o empregado e trabalhador 

avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade 

dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, 

destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 

ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste 

salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, nos termos do artigo 28 

da Lei 8.212/91, inclusive o total das diárias pagas, quando excedente a cinquenta por 

cento da remuneração mensal. 

O art. 195 da Carta da República, ao revelar, no inciso I, as balizas primárias da 

contribuição do empregador, alude à 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; à receita ou ao faturamento e ao lucro – alíneas a, b e c. A previsão 

é exaustiva quanto aos fatos que podem dar causa à obrigação de financiamento da 

seguridade social. Na redação primitiva, anterior à EC 20/1998, tratando-se de 
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empregador, a contribuição decorreria da folha de salários, do faturamento ou do lucro, 

não surgindo a possibilidade de se ter cumulação em virtude de ato normativo ordinário. 

Somente a Constituição Federal é que, considerado o mesmo fenômeno jurídico, pode 

abrir exceção à unicidade de incidência de contribuição. (...)89. 

Por outro lado quanto à receita e o faturamento, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, ante a redação do art. 195 da Carta Federal anterior à EC 20/1998, 

consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como 

sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços 

(...)90. 

A contribuição sobre a receita ou o faturamento é a COFINS — Contribuição para 

o Financiamento da Seguridade Social —, criada pela Lei Complementar. 70/91 e 

modificada pelas Leis n. 9.718/98 e 10.833/2003. Essa contribuição substituiu o 

FINSOCIAL. Criado pelo Decreto-Lei n. 1.940/82. recepcionado pela CF/88 e vigente 

até a edição da Lei Complementar n. 70/91 91. 

A contribuição social que possui incidência no lucro Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido/CSLL, foi criada pela Lei 7.689/1988. 

A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas 

pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal da contribuição e pelas pessoas 

jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a 12% da receita bruta 

auferida em cada mês do ano-calendário 92. 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, proferiu entendimento que: 

 

“Não é possível a dedução do valor equivalente à CSLL de sua própria base de 
cálculo, bem como da base de cálculo do IRPJ, nos termos previstos no art. 1º, 
parágrafo único, da Lei 9.316/1996 (...). Essa a conclusão do Plenário que, por 
maioria, negou provimento a recurso extraordinário no qual alegada 
transgressão aos arts. 145, § 1º; 146, III, a; e 153, III, todos da CF – v. 
Informativo 525. (...) No mérito, prevaleceu o voto do min. Joaquim Barbosa, 
relator e presidente. Aduziu que o valor devido a título de CSLL não deveria, 
nos termos da Constituição, ser tratado como despesa operacional ou 
necessária para fins de apuração do IRPJ e, portanto, dedutível. Ressaltou que 
nem todas as despesas seriam relevantes à apuração do IR, pois a despesa 
operacional ou a necessária deveria estar direta, intrínseca ou intimamente 
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ligada à atividade empresarial. Realçou que o valor devido a título de CSLL 
não consistiria em despesa necessária ou operacional à realização da operação 
ou do negócio que antecederiam o fato jurídico tributário: auferir renda. 
Rejeitou a assertiva de que a proibição da dedução implicaria cálculo do tributo 
sobre valor que efetivamente não corresponderia à renda. Salientou que o 
quadro em exame seria marcado por dois momentos distintos: no primeiro, o 
contribuinte receberia um fluxo de novas riquezas que, depois da devida 
apuração, representaria ou não renda; no segundo, se confirmada a existência 
do lucro real e em razão da incidência das regras-matrizes do IRPJ e da CSLL, 
uma parte daquele valor teria de ser destinada aos cofres públicos. Concluiu 
não haver dupla tributação ou incidência do IRPJ sobre a CSLL, haja vista que 
o valor que deveria ser pago a título de CSLL não deixara de ser lucro ou renda 
para o contribuinte, em razão da destinação que por ele seria dada após a 
apuração de ambas as exações.” (RE 582.525, rel. min. Joaquim Barbosa, 
julgamento em 9-5-2013, Plenário, Informativo 705, com repercussão geral.) 

 

Os trabalhadores e demais segurados em caráter obrigatório e contributivo, 

mantém diretamente com uma parcela para o financiamento da Seguridade Social, que 

são destinadas ao pagamento dos benefícios previstos no artigo 167, inciso XI da Lei 

Federal 8.212/91. 

Contudo a Constituição Federal faz uma resalva no artigo 195, inciso II, 

assegurando a não incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida 

pelo Regime Geral de Previdência. 

Por outro lado é importante destacar que os aposentados desse regime que 

retornarem a sua atividade laboral, deverão contribuir não com o desconto em suas 

aposentadorias, mas da nova retribuição salarial alcançada.  

É inconstitucional a cobrança, na vigência da EC 20/1998, de contribuição 

previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme jurisprudência 

firmada neste STF. A restituição dos valores das contribuições descontadas 

indevidamente deverá ser feita em valores atualizados, com juros de mora contados a 

partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o parágrafo único do art. 167 

do CTN.” (RE 593.586‑ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 6-10-2009, 

Segunda Turma, DJE de 29-10-2009.) No mesmo sentido: AI 529.599‑AgR, Rel. Min. 

Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 3-3-2011; 

AI 699.887‑AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 28-4-2009, Primeira 
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Turma, DJE de 22-5-2009; RE 593.272‑AgR, Rel. Min.Eros Grau, julgamento em 3-3-

2009, Segunda Turma, DJE de 27-3-2009. 

Desde já advertimos que essa proibição de instituição de contribuições sobre esses 

proventos e de natureza objetiva, não alcançando as remunerações recebidas por 

aposentado que continuam a trabalhar, desenvolvendo atividade vinculada ao RGPS. Por 

exemplo, aposentado que continua trabalhando como empregado recebe sua 

aposentadoria sem descontos, mas continua pagando contribuição sobre seu salário como 

empregado93. 

O inciso II do art.195 da Constituição prevê a contribuição do trabalhador e dos 

demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria 

e pensão concedidas pelo Regime geral de Previdência Social que trata o art.201 da Lei 

Magna94. 

O inciso III do artigo 195 da Constituição Federal, trata do faturamento em 

concursos de prognósticos, incidindo em qualquer loteria, sorteio, jogo, desde que seja 

uma atividade licita.  

(...) De fato, o art. 195, III, da Carta Magna estabeleceu tão somente a 

possibilidade da seguridade social ser financiada por receitas de prognóstico. Por 

conseguinte, tal disposição não se refere à exploração de jogos de azar mediante 

pagamento, feita por particular, a qual, além disso, não se constitui sequer como atividade 

autorizada por lei.” 95. 

As contribuições, com as quais os empregadores, os trabalhadores e os 

administradores de concurso de prognósticos financiam diretamente a seguridade social, 

não podem constituir receita do Tesouro Nacional precisamente porque devem ingressar 

diretamente no orçamento da seguridade social. por isto mesmo, lei que institua 

contribuição social, com fundamento no art. 195, I, da Constituição Federal, indicando 

como sujeito ativo pessoa diversa da que administra a seguridade social, viola a 

Constituição96. 

São considerados concursos prognósticos: todo e qualquer sorteio de números, 

loterias, apostas, inclusive o realizado em reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, 
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do Distrito Federal e municipal, como loto, sena, loteria federal, esportiva etc.97. 

Vale observar, entretanto, que tal receita não é exclusiva da Seguridade Social, 

pois diversas leis direcionam parcelas para outros programas sociais do governo federal, 

como o INDESP — Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto (Lei n. 

9.615/98), o programa de crédito educativo (Lei n. 8.436/92) e o Fundo de Financiamento 

ao Estudante de Nível Superior-FIES (Lei n. 10.260/2001). 

Assim a ganho destinado a Seguridade Social, deverá ser o faturamento apurado 

dos referidos concursos prognósticos, subtraídas as importâncias para os prêmios, para a 

administração e impostos. 

O importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, 

ficou obrigado a prestar a contribuição após a edição da Emenda Constitucional n. 

42/2003, após a sua entrada em vigor foi editada a Medida Provisória n. 164/2004, vindo 

posteriormente a ser transformada na Lei n. 10.865/2004. 

Prevê a Lei n. 10.865/2004, ao dispor sobre a Contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e 

serviços, que: 

Art. 1º Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na 
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação 
e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida 
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-
Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da 
Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o. 
 
        § 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os 
provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses: 
 
        I - executados no País; ou 
 
        II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País. 
 
        § 2o Consideram-se também estrangeiros: 
 
        I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, 
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salvo se: 
 
        a) enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado; 
 
        b) devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para 
substituição; 
 
        c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte 
do país importador; 
 
        d) por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou 
 
        e) por outros fatores alheios à vontade do exportador; 
 
 II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os 
instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os 
componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas 
empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras 
contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao País. 

 

São contribuintes o importador, assim considerado a pessoa física ou jurídica que 

promova a entrada de bens estrangeiros no território nacional; a pessoa física ou jurídica 

contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e o beneficiário do 

serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no 

exterior 98. 

A Constituição Federal, em seu artigo 195, parágrafo 4º, também deixa a 

possibilidade da criação de outros meios de financiamento da Seguridade Social, seja 

para sua ampliação, ou manutenção, desde que obedeça a previsão contida no artigo 154, 

I. 

(...) A regra, dada a previsão da alínea b do inciso I do art. 195, é a incidência da 

contribuição social sobre o faturamento, para financiar a seguridade social instituída pela 

LC 70, de 30‑12‑1991, a obrigar não só as pessoas jurídicas, como também aquelas a ela 

equiparadas pela legislação do imposto sobre a renda – art. 1º da citada lei complementar 

(...) 99. 

Por outro lado às contribuições sociais ora elencadas devem obedecer a previsão 

contida no artigo 195, parágrafo 6º, in verbis: 
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§6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidos 
depois de 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". 

 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que: 

 

Contribuição social PIS-Pasep. Princípio da anterioridade nonagesimal: 
Medida provisória: reedição. Princípio da anterioridade nonagesimal: 
Contagem do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: 
conta -se o prazo de noventa dias a partir da veiculação da primeira medida 
provisória.100 

 

Assim ensina Valer101, que quando são criadas ou majoradas as contribuições a 

Seguridade Social, só serão exigidas após a vigência da lei que as instituiu ou majorou, 

não se aplicando a regra que permite a cobrança a partir do primeiro dia do exercício 

subsequente, como prevê a Constituição Federal, § 6 do art. 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

9 A SEGURIDADE SOCIAL UM DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

Descrever a Seguridade Social como um direito fundamental da pessoa humana é 

perpassar por todas as gerações desses direitos que eclodiram em meio a diversos 

documentos históricos e se solidificaram com a formação do Estado Liberal, e a 

Revolução Francesa. 

Os direitos fundamentais não surgiram simultaneamente, mas em períodos 

distintos conforme a demanda de cada época, tendo esta consagração progressiva e 

sequencial nos textos constitucionais dado origem à classificação em gerações. 102 

Entre os séculos XVII, XVIII e XIX, em meio a este pensamento liberal surgem 

os direitos de 1ª geração como os da liberdade de ir e vir, de contrariedade à prisão ilegal, 

do Juiz natural, da integridade física e da liberdade de expressão e religiosa.  

Alguns documentos históricos são marcantes para a configuração e emergência do 

que os autores chamam de direitos humanos de primeira geração (séculos XVII, XVIII e 

XIX): (1) Magna Carta de 1215, assinada pelo rei “João Sem Terra”; (2) Paz de Westfália 

(1648); (3) Habeas Corpus Act (1679); (4) Bill of Rights (1688); (5) Declarações, seja a 

americana (1776), seja a francesa (1789). Mencionados direitos dizem respeito às 

liberdades públicas e aos direitos políticos ou seja, direitos civis e políticos a traduzirem 

o valor de liberdade 103. 

Os direitos pertencentes à primeira geração referem-se aos direitos fundamentais 

do homem, afirmados nas lutas contra os governos absolutos e arbitrários, tendo por 

escopo limitar a atuação estatal em vista da preservação de direitos como a vida, a 

liberdade e a igualdade 104. 

Os direitos de primeira geração ou dimensão referem-se às liberdades negativas 

clássicas, que enfatizam o princípio da liberdade, configurando os direitos civis e 

políticos. Surgiram nos finais do século XVIII e representavam uma resposta do Estado 

liberal ao Absolutista, dominando o século XIX, e corresponderam à fase inaugural do 

constitucionalismo no Ocidente. Foram frutos das revoluções liberais francesas e norte-

americanas, nas quais a burguesia reivindicava o respeito às liberdades individuais, com a 

conseqüente limitação dos poderes absolutos do Estado 105. 



60 

 

Os direitos de segunda geração surgem junto com a formação do Estado Social, 

em meio da Revolução Industrial no século XIX, trazendo a igualdade como direito 

fundamental, bem como diversos outros, como os direitos sociais, culturais, econômicos, 

direitos trabalhistas, direitos coletivos. 

Tais direitos forma originados da luta operaria que conferiu ao estado o dever de 

agir, no sentido de resguardar a dignidade da pessoa humana e restringir o autoritarismo 

que já se esfacelava.   

Ligados ao valorigualdade, os direitos fundamentais de segunda dimensão são os 

direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos de titularidade coletiva e com caráter 

positivo, pois exigem atuações do Estado106. 

Nesse emaranhado constitucional a Seguridade Social, aparece dentro do sistema 

de direitos fundamentais compreendidos dentro do princípio da dignidade da pessoa 

humana e aos direitos humanos, em uma perspectiva de ligação entre o texto 

constitucional e sua disposição em pactos universalizados.  

Em que pese a topologia constitucional não privilegiar a vertente de pensamento 

que acolhe os direitos sociais como fundamentais, sua essencialidade reside em sua 

ligação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, valores albergados na 

principiologia constitucional, consagrados doutrinária e jurisprudencialmente107. 

A esse substrato de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, a 

seguridade social surge como direito de 2ª geração, eclodindo dentro do arcabouço dos 

direitos sociais que surgem no século XIX, junto a Revolução Industrial e a luta operária.  

Esse pensamento não pode prevalecer, na medida em que a Seguridade Social, 

fora fomentada no assistencialismo, oriundo da Lei dos Pobres, da Rainha Elisabeth na 

Inglaterra em meados do ano de 1601, onde já se pensava em direitos sociais, que 

somente passam a ser mais visionados com as movimentações operarias em meio a 

Revolução Industrial. 

  O momento histórico que os inspira e impulsiona é a Revolução Industrial 

européia, a partir do século XIX. Nesse sentido, em decorrência das péssimas situações e 

condições de trabalho, eclodem movimentos como o cartista – Inglaterra e a Cmuna de 

Paris (1848), na busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência social 108. 

Direitos Sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 
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verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de 

Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, 

visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do 

Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal 109. 

Os direitos sociais aparecem junto com a Constituição Federal de 1934, que em 

meio à doutrina do Welfare State, trouxe a previsão de justiça, bem estar social e 

econômico.  

No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a inscrever um título sobre a 

ordem econômica e social, sob forte influência da Constituição de Weimar. No seu 

preâmbulo fazia a seguinte referência: “Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo 

a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

organizar um regime democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça 

e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte”(grifou-se) 110. 

Mas foi a Constituição Federal de 1988, que solidificou os direitos da seguridade 

social trazendo um sistema próprio tanto de financiamento, como de meios para assegurar 

sua manutenção. 

Por outro lado os pactos internacionais trouxeram para o texto constitucional 

todos os seus princípios e objetivos, inclusive recentemente a Emenda Constitucional 

45/2004, garante a qualidade desses pactos como normas constitucionais, e essas normas 

estão assim regradas para evitar a burla legislativa precipitada sem um estudo mais 

aprofundado da verdadeira situação social.  

No plano do direito internacional, o Brasil foi signatário de alguns tratados que 

reconhecem os direitos sociais como direitos humanos fundamentais, a exemplo da 

Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), Protocolo de São Salvador (1988) 

adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) e o Pacto de São José 

da Costa Rica 111. 
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O Supremo Tribunal Federal reconhece que: 

 
 
A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 
Público, como propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 
implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – 
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 
existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 
emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (...) A 
noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados 
preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um 
complexo de prerrogativas cuja concretização revela -se capaz de garantir 
condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, 
acesso  efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 
originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 
básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança 
e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 
moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal 
dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).” (ARE 639.337‑AgR, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 
15-9-2011.) 

 

Assim ao delimitar condições mínimas para implementação dos direitos sociais, 

neles inserido o direito da seguridade social, aporta como já demonstrado no panorama 

constitucional como direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, que viabilizam em 

um futuro próximo minimizar as mazelas sociais, de miserabilidade, pobreza e dotando a 

todos de prestações positivas a serem suportadas pelo Estado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A importância de se abordar temas como os direitos sociais da seguridade social , 

interligados diretamente a dignidade da pessoa humana, conseguidos através de grande 

luta e sofrimento, nos traz a concluir a sua importância no panorama de consolidação dos 

direitos fundamentais. 

Entretanto, embora seja composto o direito constitucional, tanto a nível nacional 

quanto internacional, de princípios que norteiam a proteção aos direitos humanos e 

sociais, despontam no cenário mundial vários atos de desobediência a esses preceitos. 

Nesse passo à temática deste trabalho visa demonstrar a supremacia 

constitucional, aliada aos direitos fundamentais e garantias individuais, procurando 

observar que a sua violação é repugnada por todo o ordenamento jurídico. 

Assim a dissertação envolveu o sistema de proteção constitucional aos direitos 

sociais, com ênfase nos direitos fundamentais, e enfoque nas relações sociais, que 

despontam, em princípios protetivos básicos, atinentes ao trabalhador, à moradia, ao 

lazer, à segurança, à seguridade social, à educação, à cultura, à maternidade e infância, e 

ao meio ambiente. 

Em especial a Seguridade Social como direito fundamental, que aparece na 

formação dos direitos desde as épocas mais remotas da humanidade. 

Os objetivos desta dissertação foram atingidos, onde foi elaborado um descritivo 

histórico, e de como surgiram os direitos sociais nas constituições, bem como, esses 

princípios e direitos foram consagrados de supremacia. 

O presente trabalho analisou o sistema constitucional da saúde, da previdência e 

da assistência social, e ainda demonstrou a autonomia desse sistema dentro da 

Constituição Federal de 1988. 

De outro norte a dissertação delineou o contexto do constitucionalismo desde o 

primeiro documento de conteúdo constitucional, até a formação do 

neoconstitucionalismo, e a luta da supremacia constitucional, despontando um cenário de 

novas conquistas e de preocupação com a dignidade da pessoa humana. 

Nesse ápice de nova roupagem do constitucionalismo moderno, surge a criação de 
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diversos Tribunais Constitucionais, dotando um modelo de resguardo ou guarda das 

constituições. 

Aliado a isso, e a essa gama de direitos oriundos da luta popular e dos 

movimentos sindicais, surge os direitos sociais, dotando-os de caráter fundamental. 

Nesse diapasão é importante frisar a importância dos movimentos sociais, logo 

após a Revolução Industrial, como ponto referencial e marcante em toda a história de 

formação do direito da seguridade social. 

Por fim é fácil observar que a Constituição Federal de 1988, dotou a seguridade 

social de estrutura própria, tendo o legislador originário à intenção de assegurar acesso 

igualitário, na tentativa de minimizar as distorções sociais. 

Conclui-se então que o sistema de seguridade social dentro da Constituição 

Federal de 1988 foi dotado de primazia possuindo modo próprio de manutenção, aliado 

ao seu caráter fundamental e de dignidade a pessoa humana. 
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ANEXO I 

 

Quadro da Evolução Histórica no Brasil disponível para acesso no site do 

Ministério da Previdência Social, em 2013. 

1888 

O Decreto n° 9.912-A, de 26 de março de 1888, regulou o direito à aposentadoria 

dos empregados dos Correios. Fixava em 30 anos de efetivo serviço e idade mínima de 

60 anos os requisitos para a aposentadoria. 

A Lei n° 3.397, de 24 de novembro de 1888, criou a Caixa de Socorros em cada 

uma das Estradas de Ferro do Império. 

1889 

O Decreto n° 10.269, de 20 de julho de 1889, criou o Fundo de Pensões do 

Pessoal das Oficinas de Imprensa Nacional. 

1890 

O Decreto n° 221, de 26 de fevereiro de 1890, instituiu a aposentadoria para os 

empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, benefício depois ampliado a todos os 

ferroviários do Estado (Decreto n° 565, de 12 de julho de 1890). 

O Decreto n° 942-A, de 31 de outubro de 1890, criou o Montepio Obrigatório 

dos Empregados do Ministério da Fazenda. 

1892 

A Lei n° 217, de 29 de novembro de 1892, instituiu a aposentadoria por invalidez 

e a pensão por morte dos operários do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. 

1894 

O projeto de lei apresentado pelo Deputado Medeiros e Albuquerque, visava 

instituir um seguro de acidente do trabalho. No mesmo sentido foram os projetos dos 

Deputados Gracho Cardoso e Latino Arantes (1908), Adolfo Gordo (1915) e Prudente de 

Moraes Filho. 

1911 
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O Decreto n° 9.284, de 30 de dezembro de 1911, criou a Caixa de Pensões dos 

Operários da Casa da Moeda. 

1912 

O Decreto n° 9.517, de 17 de abril de 1912, criou uma Caixa de Pensões e 

Empréstimos para o pessoal das Capatazias da Alfândega do Rio de Janeiro. 

1919 

A Lei n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, tornou compulsório o seguro contra 

acidentes do trabalho em certas atividades. 

1923 

O Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, na verdade a conhecida Lei Elói 

Chaves (o autor do projeto respectivo), determinou a criação de uma Caixa de 

Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa ferroviária. É considerada 

o ponto de partida, no Brasil, da Previdência Social propriamente dita. 

O Decreto n° 16.037, de 30 de abril de 1923, criou o Conselho Nacional do 

Trabalho com atribuições inclusive, de decidir sobre questões relativas a Previdência 

Social. 

1926 

A Lei n° 5.109, de 20 de dezembro de 1926, estendeu o Regime da Lei Elói 

Chaves aos portuários e marítimos. 

1928 

A Lei n° 5.485, de 30 de junho de 1928, estendeu o regime da Lei Elói Chaves 

aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. 

1930 

O Decreto n° 19.433, de 26 de novembro de 1930, criou o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar 

a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões. 
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O Decreto n° 19.497, de 17 de dezembro de 1930, determinou a criação de 

Caixas de Aposentadorias e Pensões para os empregados nos serviços de força, luz e 

bondes. 

1931 

O Decreto n° 20.465, de 1° de outubro de 1931, estendeu o Regime da Lei Elói 

Chaves aos empregados dos demais serviços públicos concedidos ou explorados pelo 

Poder Público, além de consolidar a legislação referente às Caixas de Aposentadorias e 

Pensões. 

1932 

Os trabalhadores nas empresas de mineração foram incluídos no Regime da Lei 

Elói Chaves. 

1933 

O Decreto n° 22.872, de 29 de junho de 1933, criou o Instituto de Aposentadoria 

e Pensões dos Marítimos, considerado “a primeira instituição brasileira de previdência 

social de âmbito nacional, com base na atividade genérica da empresa” 

1934 

A Portaria n° 32, de 19 de maio de 1934, do Conselho Nacional do Trabalho, 

criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Aeroviários. 

Os trabalhadores nas empresas de transportes aéreo foram incluídos no Regime 

da Lei Elói Chaves. 

O Decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934, criou o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Comerciários. 

O Decreto n° 24.274, de 21 de maio de 1934, criou a Caixa de Aposentadoria e 

Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns. 

O Decreto n° 24.275, de 21 de maio de 1934, criou a Caixa de Aposentadoria e 

Pensões dos Operários Estivadores. 

O Decreto n° 24.615, de 9 de julho de 1934, criou o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Bancários. 
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O Decreto n° 24.637, de 10 de julho de 1934, modificou a legislação de acidentes 

do trabalho. 

1936 

A Lei n° 367, de 31 de dezembro de 1936, criou o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Industriários. 

1938 

O Decreto-Lei n° 288, de 23 de fevereiro de 1938, criou o Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. 

O Decreto-Lei n° 651, de 26 de agosto de 1938, criou o Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, mediante a 

transformação da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e 

Armazéns. 

1939 

O Decreto-Lei n° 1.142, de 9 de março de 1939, estabeleceu exceção ao princípio 

da vinculação pela categoria profissional, com base na atividade genérica da empresa, e 

filiou os condutores de veículos ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Empregados em Transportes e Cargas. 

O Decreto-Lei n° 1.355, de 19 de junho de 1939, criou o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores. 

O Decreto-Lei n° 1.469, de 1° de agosto de 1939, criou o Serviço Central de 

Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Foi reorganizado o Conselho Nacional do Trabalho, criando-se a Câmara e o 

Departamento de Previdência Social. 

1940 

O Decreto-Lei n° 2.122, de 9 de abril de 1940, estabeleceu para os comerciantes 

regime misto de filiação ao sistema previdenciário. Até 30 contos de réis de capital o 

titular de firma individual, o interessado e o sócio-quotista eram segurados obrigatórios; 

acima desse limite a filiação era facultativa. 
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O Decreto-Lei n° 2.478, de 5 de agosto de 1940, criou o Serviço de Alimentação 

da Previdência Social, que absorveu o Serviço Central de Alimentação do IAPI. 

1943 

O Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, aprovou a Consolidação das Leis 

do Trabalho, elaborada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e que 

elaborou também o primeiro projeto de Consolidação das Leis de Previdência Social. 

1944 

A Portaria n° 58, de 22 de setembro de 1944, criou o Serviço de Assistência 

Domiciliar e de Urgência, como comunidade de serviços da Previdência Social. 

O Decreto-Lei n° 7.036, de 10 de novembro de 1944, reformou a legislação sobre 

o seguro de acidentes do trabalho. 

1945 

O Decreto n° 7.526, de 7 de maio de 1945, dispôs sobre a criação do Instituto de 

Serviços Sociais do Brasil. 

O Decreto-Lei n° 7.720, de 9 de julho de 1945, incorporou ao Instituto dos 

Empregados em Transportes e Cargas o da Estiva. 

O Decreto-Lei n° 7.835, de 6 de agosto de 1945, estabeleceu que as 

aposentadorias e pensões não poderiam ser inferiores a 70% e 35% do salário mínimo. 

1946 

O Decreto-Lei n° 8.738, de 19 de janeiro de 1946, criou o Conselho Superior da 

Previdência Social. 

O Decreto-Lei n° 8.742, de 19 de janeiro de 1946, criou o Departamento 

Nacional de Previdência Social. 

O Decreto-Lei n° 8.769, de 21 de janeiro de 1946, expediu normas destinadas a 

facilitar ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários melhor consecução de 

seus fins. 

1949 
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O Decreto n° 26.778, de 14 de junho de 1949, regulamentou a Lei n° 593, de 24 

de dezembro de 1948, referente à aposentadoria ordinária (por tempo de serviço) e 

disciplinou a aplicação da legislação em vigor sobre Caixas de Aposentadorias e 

Pensões. 

1953 

O Decreto n° 32.667, de 1° de maio de 1953, aprovou o novo Regulamento do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários e facultou a filiação dos 

profissionais liberais como autônomos. 

O Decreto n° 34.586, de 12 de novembro de 1953, criou a Caixa de 

Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos, que 

ficou sendo a Caixa Única. 

1954 

O Decreto n° 35.448, de 1° de maio de 1954, expediu o Regulamento Geral dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

1960 – 1973 

1960 

A Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, criou a Lei Orgânica de Previdência 

Social – LOPS, que unificou a legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões. 

O Decreto n° 48.959-A, de 10 de setembro de 1960, aprovou o Regulamento 

Geral da Previdência Social. 

A Lei n° 3.841, de 15 de dezembro de 1960, dispôs sobre a contagem recíproca, 

para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço prestado à União, autarquias e 

sociedades de economia mista. 

1963 

A Lei n° 4.214, de 2 de março de 1963, criou o Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL). 
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A Resolução n° 1.500, de 27 de dezembro de 1963, do Departamento Nacional de 

Previdência Social, aprovou o Regimento Único dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões. 

1964 

O Decreto n° 54.067, de 29 de julho de 1964, instituiu comissão interministerial 

com representação classista para propor a reformulação do sistema geral da previdência 

social. 

1966 

O Decreto-Lei n° 66, de 21 de novembro de 1966, modificou os dispositivos da 

Lei Orgânica da Previdência Social, relativos às prestações e ao custeio. 

A Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, instituiu o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço-FGTS. 

O Decreto-Lei n° 72, de 21 de novembro de 1966, reuniu os seis Institutos de 

Aposentadorias e Pensões no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. 

1967 

A Lei n° 5.316, de 14 de setembro de 1967, integrou o seguro de acidentes do 

trabalho na Previdência Social. 

O Decreto n° 61.784, de 28 de novembro de 1967, aprovou o novo Regulamento 

do Seguro de Acidentes do Trabalho. 

1968 

O Decreto-Lei n° 367, de 19 de dezembro de 1968, dispôs sobre a contagem de 

tempo de serviço dos funcionários públicos civis da União e das autarquias. 

1969 

O Decreto-Lei n° 564, de 1° de maio de 1969, estendeu a Previdência Social ao 

trabalhador rural, especialmente aos empregados do setor agrário da agroindústria 

canavieira, mediante um plano básico. 

O Decreto-Lei n° 704, de 24 de julho de 1969, ampliou o plano básico de 

Previdência Social Rural. 
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O Decreto-Lei n° 710, de 28 de julho de 1969 e o Decreto-Lei n° 795, de 27 de 

agosto de 1969 alteraram a Lei Orgânica da Previdência Social. 

O Decreto n° 65.106, de 6 de setembro de 1969, aprovou o Regulamento da 

Previdência Social Rural. 

1970 

A Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, criou o Programa de 

Integração Social-PIS. 

A Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, instituiu o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 

1971 

A Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, institui o Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural – PRÓ-RURAL, em substituição ao plano básico de 

Previdência Social Rural. 

O Decreto nº 69.014, de 4 de agosto de 1971, estruturou o Ministério do Trabalho 

e Previdência Social-MTPS. 

1972 

O Decreto n° 69.919, de 11 de janeiro de 1972, regulamentou o Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural – PRÓ-RURAL. 

A Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972, incluiu os empregados domésticos 

na Previdência Social. 

1973 

A Lei n° 5.890, de 8 de junho de 1973, alterou a Lei Orgânica da Previdência 

Social. 

O Decreto n° 72.771, de 6 de setembro de 1973, aprovou o Regulamento do 

Regime de Previdência Social, em substituição ao Regulamento Geral da Previdência 

Social. 

A Lei n° 5.939, de 19 de novembro de 1973, instituiu o salário-de-benefício do 

jogador de futebol profissional. 

1974 
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A Lei n° 6.036, de 1° de maio de 1974, criou o Ministério da Previdência e 

Assistência Social, desmembrado do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Em 02 de maio de 1974, Arnaldo da Costa Prieto foi nomeado   Ministro da 

Previdência e Assistência Social (cumulativamente). 

O Decreto nº 74.254, de 4 de julho de 1974, estabeleceu a estrutura básica do 

Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Em 04 de julho de 1974, Arnaldo da Costa Prieto foi exonerado do cargo de 

Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 4 de julho de 1974, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva foi nomeado 

Ministro da Previdência e Assistência Social. 

A Lei nº 6.118, de 9 de outubro de 1974, instituiu o Conselho de 

Desenvolvimento social, como órgão de assessoramento do Presidente da República. 

A Lei n° 6.125, de 4 de novembro de 1974, autorizou o Poder Executivo a 

constituir a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social. 

A Lei n° 6.168, de 9 de dezembro 1974, criou o Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social. 

A Lei n° 6.179, de 11 de dezembro de 1974, instituiu o amparo previdenciário 

para os maiores de 70 anos ou inválidos, também conhecido como renda mensal 

vitalícia. 

A Lei n° 6.195, de 19 de dezembro de 1974, estendeu a cobertura especial dos 

acidentes do trabalho ao trabalhador rural. 

1975 

O Decreto n° 75.208, de 10 de janeiro de 1975, estendeu os benefícios do PRO-

RURAL aos garimpeiros. 

O Decreto nº 75.508, de 18 de março de 1975, aprovou o regulamento do Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Social destinado a dar apoio financeiro a programas e 

projetos de caráter social que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da estratégia de 

desenvolvimento social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. 
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A Lei n°. 6.226, de 14 de julho de 1975, dispôs sobre a contagem recíproca, para 

efeito de aposentadoria, do tempo de serviço público federal e de atividade privada. 

A Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, unificou o Programa de 

Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e criou 

o Fundo de Participação – PIS/PASEP. 

A Lei n° 6.243, de 24 de setembro de 1975, determinou, entre outros pontos, a 

elaboração da Consolidação das Leis da Previdência Social. 

A Lei n° 6.260, de 6 de novembro de 1975, instituiu para os empregadores rurais 

e dependentes benefícios e serviços previdenciários. 

A Lei nº 6.269, de 24 de novembro de 1975, instituiu um sistema de assistência 

complementar do jogador de futebol. 

O Decreto nº 76.719, de 3 de dezembro 1975, aprovou nova estrutura básica do 

Ministério da Previdência e Assistência Social. 

1976 

O Decreto n° 77.077, de 24 de janeiro de 1976, expediu a Consolidação das Leis 

da Previdência Social. 

O Decreto n° 77.514, de 29 de abril de 1976, regulamentou a lei que instituiu 

benefícios e serviços previdenciários para os empregadores rurais e seus dependentes. 

A Lei n° 6.367, de 19 de outubro de 1976, ampliou a cobertura previdenciária de 

acidente do trabalho. 

O Decreto n° 79.037, de 24 de dezembro de 1976, aprovou o novo Regulamento 

do Seguro de Acidentes do Trabalho. 

1977 

A Lei n° 6.430, de 7 de julho de 1977, extinguiu o Serviço de Assistência e 

Seguro Social dos Economiários. 

A Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, dispõe sobre previdência, privada aberta 

e fechada (complementar). 
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A Lei n° 6.439, de 1° de setembro de 1977, instituiu o Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social – SINPAS, orientado, coordenado e controlado pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social, responsável “pela proposição da política 

de previdência e assistência médica, farmacêutica e social, bem como pela supervisão 

dos órgão que lhe são subordinados” e das entidades a ele vinculadas. 

1978 

O Decreto n° 81.240, de 15 de janeiro de 1978, regulamentou a Lei n° 6.435/77, 

na parte referente à Secretaria de Previdência Complementar. 

1979 

O Decreto n° 83.080, de 24 de janeiro de 1979, aprovou o Regulamento de 

Benefícios da Previdência Social. 

O Decreto n° 83.081, de 24 de janeiro de 1979, aprovou o Regulamento de 

Custeio da Previdência Social. 

O Decreto n° 83.266, de 12 de março de 1979, aprovou o Regulamento de Gestão 

Administrativa, Financeira e Patrimonial da Previdência Social. 

Em 14 de março de 1979, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva é exonerado do 

cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 15 de março de 1979, Jair de Oliveira Soares é nomeado Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

O Decreto nº 84.362, de 31 de dezembro de 1979, alterou a denominação das 

inspetorias gerais de finanças dos Ministérios civis para secretarias de controle interno. 

1980 

A Lei n° 6.887, de 10 de dezembro de 1980, alterou a legislação de Previdência 

Social. 

O Decreto nº 84.406 de 21 de janeiro de 1980, criou a coordenadoria de assuntos 

parlamentares (CAP) e a coordenadoria de assuntos internacionais (CINTER). 

1981 
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O Decreto nº 86.329, de 2 de setembro de1981, criou, no Ministério da 

Previdência e Assistência, o Conselho Consultivo da Administração de Saúde 

Previdenciária-CONASP. 

O Decreto-Lei n° 1.910, de 29 de dezembro de 1981, dispôs sobre contribuições 

para o custeio da Previdência Social. 

1982 

Em 7 de maio de 1982, Jair de Oliveira Soares é exonerado do cargo de Ministro 

da Previdência e Assistência Social. 

Em 10 de maio de 1982, Hélio Marcos Pena Beltrão é nomeado Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

O Decreto n° 87.374, de 8 de julho de 1982, alterou o Regulamento de 

Benefícios da Previdência Social. 

1983 

Em 11 de novembro de 1983, Hélio Marcos Pena Beltrão foi exonerado do cargo 

de Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 11 de novembro de 1983, Jarbas Gonzaga Passarinho foi nomeado Ministro 

da Previdência e Assistência Social. 

 

1984 

O Decreto n° 89.312, de 23 de janeiro de 1984, aprovou nova Consolidação das 

Leis da Previdência Social. 

1985 

O Decreto n° 90.817, de 17 de janeiro de 1985, alterou o Regulamento de 

Custeio da Previdência Social. 

Em 14 de março de 1985, Jarbas Gonzaga Passarinho foi exonerado do cargo de 

Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 15 de março de 1985, Francisco Waldir Pires de Souza foi nomeado Ministro 

da Previdência e Assistência Social. 
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O Decreto nº 91.439, de 16 de julho de 1985, transferiu a Central de 

Medicamentos (CEME) do MPAS para o MS. 

1986 

Em 13 de fevereiro de 1986, Francisco Waldir Pires de Souza foi exonerado do 

cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 18 de fevereiro de 1986, Raphael de Almeida Magalhães foi nomeado 

Ministro da Previdência e Assistência Social. 

O Decreto-Lei n° 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, instituiu o seguro-

desemprego e o Decreto-Lei n° 2.284, de 10 de março o manteve. 

O Decreto nº 92.654, de 15 de maio de1986, instituiu no Ministério da 

Previdência e Assistência Social grupo de trabalho para “realizar estudos e propor 

medidas para reestruturação das bases de financiamento da previdência social e para 

reformulação dos planos de benefícios previdenciários. 

O Decreto n° 92.700, de 21 de maio de 1986, instituiu a função de Ouvidor na 

Previdência Social. 

O Decreto nº 92.701, de 21 de maio de 1986, instituiu o Conselho Comunitário 

da Previdência Social, associação constituída por “contribuintes e usuários dos serviços 

previdenciários ou por entidades sindicais, profissionais ou comunitárias com 

representatividade no meio social”. 

O Decreto nº 92.702, de 21 de maio de 1986, criou o Conselho Superior de 

Previdência Social, como órgão coletivo de caráter consultivo. 

1987 

Em 22 de outubro de 1987, Raphael de Almeida Magalhães foi exonerado do 

cargo de Ministro da Previdência e Assistência Social. 

Em 27 de outubro de 1987, Renato Archer foi nomeado Ministro da Previdência 

e Assistência Social. 

1988 

Em 28 de julho de 1988, Renato Archer foi exonerado do cargo de Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 
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Em 29 de julho de 1988, Jader Barbalho foi nomeado Ministro da Previdência e 

Assistência Social. 

1990 

Em 14 de março de 1990, Jader Barbalho foi exonerado do cargo de Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

Em 15 de março de 1990, Antonio Rogério Magri foi nomeado Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

A Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, extinguiu o Ministério da Previdência e 

Assistência Social e restabeleceu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

O Decreto n° 99.350, de 27 de junho de 1990, criou o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, mediante a fusão do IAPAS com o INPS. 

1991 

A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, dispôs sobre a organização da Seguridade 

Social e instituiu seu novo Plano de Custeio. 

A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, instituiu o Plano de Benefícios da 

Previdência Social. 

O Decreto n° 357, de 7 de dezembro de 1991, aprovou o Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social. 

A Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, instituiu contribuição 

para financiamento da Seguridade social, elevando a alíquota da contribuição social 

sobre o lucro das instituições financeiras, e deu outras providências. 

1992 

Em 19 de janeiro de 1992, Antonio Rogério Magri foi exonerado do cargo de 

Ministro do Trabalho e da Previdência Social. 

Em 20 de janeiro de 1992, Reinhold Stephanes foi nomeado Ministro do 

Trabalho e da Previdência Social. 

O Decreto n° 611, de 21 de julho de 1992, deu nova redação ao Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social. 
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O Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992, deu nova redação ao Regulamento da 

Organização e do Custeio da Seguridade Social. 

Em 2 de outubro de 1992, Reinhold Stephanes foi exonerado do cargo de 

Ministro do Trabalho e da Previdência Social. 

Em 15 de outubro de 1992, Antonio Brito Filho foi nomeado Ministro do 

Trabalho e da Previdência Social. 

A Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, dispôs sobre a organização da 

Presidência da República e dos Ministérios. Extinguiu o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social e restabeleceu o Ministério da Previdência Social (MPS). 

 

A Lei n° 8.540, de 22 de dezembro de 1992, dispôs sobre a contribuição do 

empregador rural para a Seguridade Social. 

A Lei n° 8.542, de 23 de dezembro de 1992, dispôs sobre a política Nacional de 

Salários e deu outras providências. 

1993 

O Decreto n° 752, de 16 de fevereiro de 1993, dispôs sobre a concessão do 

Certificado de Entidades Filantrópicas. 

O Decreto nº 757, de 19 de fevereiro de 1993, dispôs sobre a arrecadação das 

diretorias e dos conselhos de administração fiscal e curador das entidades estatais. 

A Lei n° 8.641, de 31 de março de 1993, estabeleceu normas sobre a contribuição 

dos clubes de futebol e o parcelamento de débitos. 

A Lei n° 8.647, de 13 de abril de 1993, dispôs sobre a vinculação do servidor 

público civil, ocupante de cargo em comissão ao Regime Geral de Previdência Social. 

O Decreto nº 801, de 20 de abril de 1993, dispôs sobre a vinculação das entidades 

integrantes da administração pública federal indireta ao Ministério da Previdência Social 

(MPAS). 

A Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, dispôs sobre as relações de trabalho do 

treinador profissional de futebol. 
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O Decreto nº 832, de 7 de junho de 1993, dispôs sobre a contribuição empresarial 

devida ao clube de futebol profissional e o parcelamento de débitos (de acordo com a Lei 

nº 8.641/93). 

A Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993, instituiu normas gerais sobre desportos. 

A Lei nº 8.688, de 21 de julho de 1993, dispôs sobre as alíquotas de contribuição 

para o Plano de Seguridade do Servidor Público Civil dos Poderes da União, das 

autarquias e das fundações públicas, e deu outras providências. 

A Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, dispôs sobre a extinção do INAMPS. 

O Decreto n° 894, de 16 de agosto de 1993, dispôs sobre a dedução de recursos 

do Fundo de Participação dos Municípios para amortização das dívidas para com a 

Seguridade Social e ao FGTS. 

A Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993, dispôs sobre a criação do Serviço 

Social do Transporte SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte-

SENAT. 

O Decreto n° 982, de 12 de novembro de 1993, dispôs sobre a comunicação, ao 

Ministério Público Federal, de crimes de natureza tributária e conexos, relacionados com 

as atividades de fiscalização e lançamento de tributos e contribuições. 

O Decreto n° 994, de 25 de novembro de 1993, dispôs sobre a arrecadação e 

distribuição do salário-educação. 

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispôs sobre a Organização da 

Assistência Social. 

O Decreto nº 1.007, de 13 de dezembro de 1993, dispôs sobre as contribuições ao 

SEST e ao SENAT. 

Em 15 de dezembro de 1993, Antonio Brito Filho foi exonerado do cargo de 

Ministro da Previdência Social. 

Em 15 de dezembro de 1993, Sérgio Cutolo dos Santos foi nomeado Ministro da 

Previdência Social. 

1994 
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O Decreto n° 1.097, de 23 de março de 1994, dispôs sobre providências relativas 

às entidades de fins filantrópicos. 

A Lei n° 8.861, de 25 de março de 1994, dispôs sobre a licença por maternidade. 

A Lei n° 8.864, de 28 de março de 1994, estabeleceu tratamento diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

A Lei n° 8.900, de 30 de junho de 1994, dispôs sobre o seguro-desemprego. 

A Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, vinculou os notários, oficiais de 

registro, escreventes e auxiliares à Previdência Social, de âmbito federal, assegurando a 

contagem recíproca de tempo de serviço e sistemas diversos. 

O Decreto n° 1.317, de 29 de novembro de 1994, estabeleceu que a fiscalização 

das entidades fechadas de previdência privada seja exercida pelos Fiscais de 

Contribuições Previdenciárias do INSS. 

O Decreto n° 1.330, de 08 de dezembro de 1994, regulamentou a concessão do 

benefício de prestação continuada, previsto no artigo 20 da Lei n° 8.742/93. 

1995 

Em 1° de janeiro de 1995, Sérgio Cutolo dos Santos foi exonerado do cargo de 

Ministro da Previdência Social. 

A Medida Provisória n° 813, de 1° de janeiro de 1995, dispôs sobre a organização 

da Presidência da República e dos Ministérios. Transformou o Ministério da Previdência 

Social (MPS) em Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). 

Em 1° de janeiro de 1995, Reinhold Stephanes foi nomeado Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

A Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, instituiu o Real. 

O Decreto n° 1.457, de 17 de abril de 1995, promulgou o Acordo de Seguridade 

Social entre Brasil e Portugal. 

O Decreto n° 1.514, de 05 de junho de 1995, alterou o Regulamento da 

Organização e do Custeio da Seguridade Social. 
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O Decreto nº 1644, de 25 de setembro de 1995, aprovou estrutura regimental do 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), revogando o Decreto nº 503 de 

23 de abril de 1992. 

O Decreto n° 1.689, de 07 de novembro de 1995, promulgou o Convênio de 

Seguridade Social entre o Brasil e a Espanha. 

O Decreto n° 1.744, de 18 de dezembro de 1995, regulamentou a concessão de 

benefício de prestação continuada à pessoa portadora de deficiência ou idosa e extinguiu 

o auxílio-natalidade, o auxílio-funeral e a renda mensal vitalícia. 

1996 

O Decreto nº 1.823, de 29 de fevereiro de 1996, transfere ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social competência para análise e aprovação das prestações de 

contas de processos oriundos da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência e dá 

outras providências. 

A Lei Complementar nº 85, de 15 de fevereiro de 1996, alterou o artigo 7º da Lei 

Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, que estabeleceu a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 

O Decreto nº 1.875 de 25 de abril de 1996, promulgou o acordo de previdência 

social, entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República do 

Chile, de 16 de outubro de 1993. 

A Medida Provisória nº 1.415, de 29 de abril de 1996, dispõe sobre o reajuste do 

salário mínimo e dos benefícios da previdência social, alterou alíquotas de contribuição 

para a seguridade social e instituiu contribuições para os servidores inativos da união. 

A Medida Provisória 1.526, de 5 de novembro de 1996, dispôs sobre o regime 

triburário das microempresas e empresas de pequeno porte, instituiu o Sistema Integrado 

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte- SIMPLES e deu outras providências. 

1997 
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O Decreto nº 2.115 de 08 de janeiro de 1997, aprovou o estatuto social da 

Empresa de Processamento de Dados da Previdência e Assistência Social – Dataprev, e 

deu outras providências. 

O Decreto nº 2.172 de 05 de março de 1997, aprovou o regulamento dos 

benefícios da Previdência Social. 

O Decreto nº 2.173 de 05 de março de 1997, aprovou o regulamento da 

organização e do custeio da seguridade social 

Lei 9.477 de 24 de julho de 1997, instituiu o Fundo de Aposentadoria 

Programada Individual – FAPI e o plano de incentivo a aposentadoria programada 

individual, e deu outras providências. 

Lei 9.506 de 30 de outubro de 1997, extinguiu o Instituto de Previdência dos 

Congressistas – IPC, e deu outras providências. 

1998 

Em 02 de abril de 1998, Reinhold Stephanes foi exonerado do cargo de Ministro 

da Previdência e Assistência Social. 

Em 06 de abril de 1998, Waldeck Vieira Ornélas foi nomeado Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

Lei 9.630 de 23 de abril de 1998, dipõe sobre as alíquotas de contribuição para o 

Plano de Seguridade Social do Servidor Público Civil ativo e inativo dos poderes da 

União, das autarquias e das fundações públicas, e deu outras providências. 

A lei 9.717, publicada no Diário Oficial no dia 28 de novembro de 1998, dispõe 

sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, dos militares. 

A Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, estabelece o eixo da 

Reforma da Previdência Social. 



98 

 

                                                                                                                                                 

As principais mudanças foram: limite de idade nas regras de transição para a 

aposentadoria integral no setor público- fixado em 53 anos para o homem e 48 para a 

mulher, novas exigências para as aposentadorias especiais, mudança na regra de cálculo 

de benefício, com introdução do fator previdenciário. 

1999 

A Lei nº 9.783/99 Dispôs sobre a contribuição para o custeio da Previdência 

Social dos servidores públicos, ativos e inativos e dos pensionistas dos três Poderes da 

União. 

A Emenda Constitucional nº 21/99 Prorrogou, alterando a alíquota, a 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira – CPMF. 

O Decreto nº 3.039/99 Alterou os artigos 30 a 33 do Regulamento da 

Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto nº 2.173, de 

05/03/97. 

O Decreto n° 3.048/99 aprovou o Regulamento da Previdência Social. 

O Decreto n° 3.142/99 Regulamentou a contribuição social do salário-educação, 

prevista no art. 212, § 5º, da Constituição, no art. 15 da Lei nº 9.424, de 24/12/96 e na 

Lei n° 9.766, de 18/12/98. 

A Lei nº 9.876/99 Dispôs sobre a contribuição previdenciária do contribuinte 

individual o cálculo do benefício e alterou dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas 

de 24/07/91. 

O Decreto n° 3.265/99 Alterou o Regulamento da Previdência Social, aprovado 

pelo Decreto nº 3.048, de 06/05/99. 

2000 

DECRETO Nº 3.342 – DE 25 DE JANEIRO DE 2000 – DOU DE 26/01/2000 

Regulamenta a execução do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS. 

DECRETO Nº 3.409 – DE 10 DE ABRIL DE 2000 – DOU DE 11/04/2000 

Define as ações continuadas de assistência social. 

DECRETO Nº 3.431 -DE 24 DE ABRIL DE 2000 – DOU DE 25/04/2000. 
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Regulamenta a execução do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS. 

LEI Nº 9.964 – DE 10 DE ABRIL DE 2000 – DOU DE 11/04/2000 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis e dá outras providências, e 

altera as Leis nos 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

DECRETO Nº 3.452 – DE 09 DE MAIO DE 2000 – DOU DE 10/05/2000 

Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 

6 de maio de 1999. 

DECRETO Nº 3.454 – DE 09 DE MAIO DE 2000 – DOU DE 10/05/2000 

Delega competência ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social 

para a prática dos atos que especifica. 

DECRETO Nº 3.504 – DE 13 DE JUNHO DE 2000 – DOU DE 14/06/2000 

Altera dispositivos do Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre a 

concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV 

do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

LEI Nº 10.002 – DE 14 DE SETEMBRO DE 2000 – DOU DE 15/09/2000 

Reabre o prazo de opção ao REFIS. 

LEI Nº 10.034 – DE 24 DE OUTUBRO DE 2000 – DOU DE 25/10/2000 

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado 

de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES. 

LEI Nº 10.035 – DE 25 DE OUTUBRO DE 2000 – DOU DE 26/10/2000 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1] de maio de 1943, para estabelecer os procedimentos, no âmbito da Justiça 

do Trabalho, de execução das contribuições devidas à Previdência Social. 

LEI Nº 10.050 – DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000 – DOU DE 16/11/2000 

Altera o art. 1.611 da Lei nº 3.071, de 1] de janeiro de 1916 – Código Civil, 

estendendo o benefício do § 2º ao filho necessitado portador de deficiência. 

LEI Nº 10.099 – DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 – DOU DE 20/12/2000 
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Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, regulamentando o disposto no § 3º 

do art. 100 da Constituição Federal, definindo obrigações de pequeno valor para a 

Previdência Social 

LEI Nº 10.170 – DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000 – DOU DE 30/12/2000 

Acrescenta parágrafos ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

dispensando as instituições religiosas do recolhimento da contribuição previdenciária 

incidente sobre o valor pago aos ministros de confissão religiosa, membros de instituto 

de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. 

LEI Nº 10.189 – DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001 – DOU DE 16/02/2001 

Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal – Refis. 

2001 – 2007 

2001 

Em 11.04.2001, o Decreto 3.788 institui, no âmbito da administração pública 

federal, o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. 

Em 29.05.2001, a Lei 109 dispõe sobre o regime de Previdência Complementar e 

dá outras providências. 

Em 31.05.2001, o Decreto 3.826 dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos 

pela Previdência, a partir de 1º de junho de 2001 

Em 12.07.2001, a Lei 10.259 dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 

Cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal 

Em 26.11.2001, o Decreto 4.032 altera dispositivos do regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3.048, de 06-05-1999. 

Em 26.12.2001, a Lei 10.355 dispõe sobre a estruturação da carreira 

previdenciária na âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e dá outras 

providências. 

2002 

Em 09.01.2002, o Decreto 4.079 altera dispositivos do regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 
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Em 15.04.2002, a Lei 10. 421 estende à mãe adotiva o direito à licença-

maternidade e ao salário-maternidade 

Em 24.05.02, o Decreto 4.249 dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos 

pela Previdência Social, a partir de 1º de junho de 2002. 

Em 27.05.02, o Decreto 4.250 regulamenta a representação judicial da União, 

autarquias, fundações e empresas públicas federais perante os Juizados Especiais 

Federais, instituídos pela lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. 

Em 28.06.2002, a Lei 10.478 dispõe sobre a complementação de aposentadorias 

de ferroviários da Rede Ferroviária federal S.A. – RFFSA, em liquidação, e dá outras 

providências. 

Em 03.07.2002, a Lei 10.483 dispõe sobre a estruturação da carreira da 

seguridade social e do trabalho no âmbito da administração pública federal, e dá outras 

providências. 

Em 05.09.2002, o Decreto 4.360 altera o art. 36 do decreto nº 1.744, de 8 de 

dezembro de 1995, que regulamenta o benefício de prestação continuada devido a pessoa 

portadora de deficiência e a idoso, de que trata a lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

Em 17.09.2002, o Decreto 4.381 acresce parágrafos ao art. 3o do decreto no 

2.536, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre a concessão do certificado de entidade de 

fins filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993. 

2003 

Publicado o decreto nº 4.668, de 07.05.2003, aprovando nova estrutura 

regimental do INSS. 

Publicada a Lei nº 10.666, de 08.05.2003, dispondo sobre a concessão da 

aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção. 

Sancionada em 28.05.2003, a Lei nº 10.683 que cria o Ministério da Assistência 

Social, destacando esta atividade do Ministério da Previdência Social. 

Publicado o decreto nº 4.709, de 29.05.2003, dispondo sobre o reajuste dos 

benefícios mantidos pela Previdência Social a partir de 01.06.2003. 
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Publicado o decreto nº 4.712, de 29.05.2003, alterando o decreto nº 1.744/95, que 

regulamenta o benefício de prestação continuada devida a pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso, de que trata a Lei n. 8.742/93. 

Publicada a Lei nº 10.684, de 30.05.2003, alterando a legislação tributária e 

criando modalidade especial de parcelamento de débitos previdenciários (PAES). 

Publicada Lei nº 10.710, de 05.08.2003, restabelecendo o pagamento, pela 

empresa, do salário-maternidade devido à segurada empregada gestante. 

Publicado o Decreto nº 4.840, de 17.09.2003, regulamentando a MP 130/2003, 

que dispõe sobre a autorização de descontos provenientes de operações financeiras nos 

benefícios previdenciários. 

Publicado o Decreto nº 4845, de 24.09.2003, alterando o artigo 9º do Decreto nº 

3.048/99 sobre a caracterização do segurado especial. 

Publicada a Lei nº 10. 741, de 01.10.2003, criando o Estatuto do Idoso. 

Publicado o Decreto n. 4.874, de 11.11.2003, acrescentando o artigo 296-A ao 

Decreto nº 3.048/99, que cria os Conselhos de Previdência Social, unidades 

descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social. 

Publicada a Lei nº 10.820, de 17.12.2003, autorizando o desconto de prestações 

no pagamento dos benefícios previdenciários, referentes ao pagamento de empréstimos, 

financiamentos e operações de arrendamento mercantil. 

Publicada a emenda constitucional nº 41, de 19.12.2003, alterando as regras para 

concessão de aposentadoria dos servidores públicos e aumentando o teto dos benefícios 

previdenciários do RGPS. 

2004 

Publicada a Lei nº 10.839, de 05.02.2004 (conversão da MP 138, de 19.11.2003), 

alterando para dez anos o prazo de decadência para os direitos de ação pelo 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, dentre 

outras alterações. 

Publicada a Lei nº 10.885, de 1.04.2004, reestruturando a Carreira Previdenciária 

de que trata a Lei nº 10.355/2001, instituindo a Carreira do Seguro Social. 
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Sancionada em 13.05.2004, a Lei nº 10.869, que transformou o Ministério da 

Assistência Social em Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Publicada a Lei nº 10.876, de 02.06.2004, criando a carreira de Perícia Médica da 

Previdência Social, dentre outras providências. 

Publicada a Lei n. 10.877, de 04.06.2004, alterando a Lei nº 7.070/82 que dispõe 

sobre pensão especial para os deficientes físicos portadores da Síndrome de Talidomida. 

2005 

Publicada, em 14.01.2005, a Lei nº 11.098, de 13.01.2005, que cria a Secretaria 

da Receita Previdenciária. 

A Lei nº 10.683, de 28/05/2003, o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) passou a ser denominado Ministério da Previdência Social (MPS). 

A Previdência Social inicia em outubro de 2005, o Censo Previdenciário para 

atualizar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas do INSS. 

2006 

Em março de 2006 é iniciada a segunda etapa do Censo, que envolve 14,7 

milhões de aposentados e pensionistas. 

O anuário estatístico da Previdência Social apresenta dados de crescimento de 

pessoas físicas contribuintes entre 2004 e 2006. O número aumentou de 30,6 milhões 

para 33,3 milhões. Um acréscimo de 8,9%, ou seja, 2,7 milhões de cidadãos que 

passaram a contar com a proteção do sistema previdenciário brasileiro. 

2007 

O art. 1º do Decreto nº 5.872, de 11/8/2006, determinou que os benefícios 

mantidos pela Previdência Social fossem atualizados, a partir de 1/4/2006, em 5,010%. 

Conforme o art. 41– A da Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Lei nº 11.430, de 

26/12/2006, o valor dos benefícios em manutenção é reajustado, anualmente, na mesma 

data do reajuste do salário mínimo, com base no INPC. Houve concessão de percentual 

superior ao INPC. 
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Decreto nº 6.032, de 01.02.2007 – Altera dispositivos do Regulamento da 

Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, 

referentes ao contencioso administrativo fiscal previdenciário dos processos relativos às 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da 

Lei no 8.212, 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e 

as devidas, por lei, a terceiros, bem como adota outras providências. 

Decreto nº 6.042, de 12.02.2007 – Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, 

acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e do Nexo 

Técnico Epidemiológico, e dá outras providências. 

Lei nº 11.457, de 16.03.2007 – Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; 

altera as Leis nos 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 

8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 

2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.103, de 30.04.2007 – Antecipa para 2 de maio de 2007 a aplicação 

do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, relativamente aos prazos processuais e à 

competência para julgamento em primeira instância, de processos administrativo-fiscais 

relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de 

março de 2007, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.106, de 30.04.2007 – Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal 

perante a Fazenda Nacional, altera o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que 

aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.122, de 13.06.2007 – Dá nova redação aos arts. 97 e 101 do 

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 

1999. 
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Lei nº 11.488, de 15.06.2007 – Cria o Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI; reduz para 24 (vinte e quatro) meses o 

prazo mínimo para utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS decorrentes da 

aquisição de edificações; amplia o prazo para pagamento de impostos e contribuições; 

altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e as Leis nos 9.779, de 

19 de janeiro de 1999, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, 

10.637, de 30 de dezembro de 2002, 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, 10.426, de 24 de abril de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro 

de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.865, de 30 

de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005; 

revoga dispositivos das Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, e do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá outras 

providências. 

Lei nº 11.501, de 11.07.2007 – Altera as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro de 

2001, 10.855, de 1º  de abril de 2004, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 11.457, de 16 

de março de 2007, 10.910, de 15 de julho de 2004, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 

11.171, de 2 de setembro de 2005, e 11.233, de 22 de dezembro de 2005; revoga 

dispositivos das Leis nos 11.302, de 10 de maio de 2006, 10.997, de 15 de dezembro de 

2004, 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 10.593, de 6 de 

dezembro de 2002, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, 11.080, de 30 de dezembro de 

2004; e dá outras providências. 

Lei nº 11.505, de 18.07.2007 – Altera dispositivos das Leis nos 11.345, de 14 de 

setembro de 2006, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.685, de 20 de julho de 1993, e dá 

outras providências. 

Decreto nº 6.208, de 18.09.2007 – Dá nova redação ao parágrafo único do art. 

181-B do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de 

maio de 1999. 



106 

 

                                                                                                                                                 

Lei nº 11.524, de 24.09.2007 – Dispõe sobre a utilização de recursos das 

exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos depósitos a 

vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas 

cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006; 

altera as Leis nos 11.076, de 30 de dezembro de 2004, e 11.322, de 13 de julho de 2006, 

10.194, de 14 de fevereiro de 2001, 10.696, de 2 de julho de 2003, 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, 8.427, de 27 de maio de 1992, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 

11.488, de 15 de junho de 2007, 11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida Provisória 

nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.214, de 26.09.2007 – Regulamenta o benefício de prestação 

continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata 

a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, 

acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 6.224, de 04.10.2007 – Altera disposições do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, referentes à 

cobrança de juros sobre contribuições em atraso e ao recurso de oficio em processos 

administrativos versando sobre contribuições previdenciárias. 

Decreto nº 6.257, de 18.11.2007 – Dá nova redação aos arts. 4o e 5o do Decreto 

no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, 

acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e do Nexo 

Técnico Epidemiológico. 

2008 – 2013 

2008 

Decreto nº 6.384, de 27.02.2008 – Dá nova redação ao § 6º do art. 16 do 

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 

1999. 
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Lei nº 11.665, de 29.04.2008 – Altera o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, modificando a data de pagamento dos benefícios da previdência social. 

Lei nº 11.718, de 20.06.2008 – Acrescenta artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 

1973, criando o contrato de trabalhador rural por pequeno prazo; estabelece normas 

transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o prazo de contratação 

de financiamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º da Lei nº 11.524, de 24 de 

setembro de 2007; e altera as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de 

junho de 1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 

1991. 

Lei nº 11.720, de 20.06.2008 – Dispõe sobre o bloqueio do pagamento de 

benefício da previdência social e dá outras providências. 

Lei nº 11.727, de 23.06.2008 – Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a 

estimular os investimentos e a modernização do setor de turismo, a reforçar o sistema de 

proteção tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de forma concentrada da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – Cofins na produção e comercialização de álcool; altera as Leis nos 10.865, de 

30 de abril de 2004, 11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 

11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 

de dezembro de 2003, 7.689, de 15 de dezembro de 1988, 7.070, de 20 de dezembro de 

1982, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.249, de 

26 de dezembro de 1995, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 9.393, de 19 de dezembro 

de 1996, 8.213, de 24 de julho de 1991, 7.856, de 24 de outubro de 1989, e a Medida 

Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.496, de 30.06.2008 – Altera os arts. 62 e 303 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 

Lei nº 11.770, de 09.09.2008 – Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à 

prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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Lei nº 11.788, de 25.09.2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a 

redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 

1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 

6º da Medida Provisória  nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.577, de 25.09.2008 – Dá nova redação ao inciso III do art. 5º do 

Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que disciplina a aplicação, 

acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e do Nexo 

Técnico Epidemiológico. 

Lei Complementar nº 128, de 19.12.2008 – Altera a Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212,de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 

de julho de 1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril 

de 1990, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.722, de 30.12.2008 – Altera dispositivos do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. 

2009 

Decreto nº 6.727, de 12.01.2009 – Revoga a alínea “f” do inciso V do § 9º do art. 

214, o art. 291 e o inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado 

pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 

Lei nº 11.933, de 28.04.2009 – Altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 

agosto de 2001, as Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 

2005, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, e 11.907, de 2 de 

fevereiro de 2009; revoga dispositivos das Leis nos 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 

11.488, de 15 de junho de 2007, e 8.850, de 28 de janeiro de 1994, para alterar o prazo 

de pagamento dos impostos e contribuições federais que especifica, reduzir a base de 

cálculo da contribuição do produtor rural na venda dos produtos que especifica e efetuar 

ajustes na tributação do cigarro; e dá outras providências. 
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Decreto nº 6.857, de 25.05.2009 – Altera o art. 303 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, referente ao 

Conselho de Recursos da Previdência Social. 

Lei nº 11.941, de 27.05.2009 – Altera a legislação tributária federal relativa ao 

parcelamento ordinário de débitos tributários; concede remissão nos casos em que 

especifica; institui regime tributário de transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 6 de 

março de 1972, as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 

8.218, de 29 de agosto de 1991, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho de 1997, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 

10.426, de 24 de abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522, de 19 de julho de 

2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Decreto-

Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

10.925, de 23 de julho de 2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio de 2005, 11.732, de 30 de junho de 2008, 

10.260, de 12 de julho de 2001, 9.873, de 23 de novembro de 1999, 11.171, de 2 de 

setembro de 2005, 11.345, de 14 de setembro de 2006; prorroga a vigência da Lei nº 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995; revoga dispositivos das Leis nos 8.383, de 30 de 

dezembro de 1991, e 8.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 

novembro de 1966, das Leis nos 10.190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.964, de 10 de abril de 2000, e, a 

partir da instalação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Decretos nos 

83.304, de 28 de março de 1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o art. 112 da Lei nº 

11.196, de 21 de novembro de 2005; e dá outras providências. 

Lei nº 11.959, de 29.06.2009 – Dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, 

revoga a Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei nº 221, 

de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 
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Lei nº 11.960, de 29.06.2009 – Altera e acresce dispositivos às Leis nos 9.639, de 

25 de maio de 1998, e 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre 

parcelamento de débitos de responsabilidade dos Municípios, decorrentes de 

contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991; bem como acresce dispositivo à Lei nº 6.830, de 22 de 

setembro de 1980, para simplificar o tratamento dado às cobranças judiciais da dívida 

ativa quando, da decisão que ordene o seu arquivamento, tiver decorrido o prazo 

prescricional; dá nova redação ao art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 

dispensar a apresentação da Certidão Negativa de Débito em caso de calamidade pública 

ou para recebimento de recursos para projetos sociais, ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, para uniformizar a atualização monetária e dos juros incidentes 

sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, ao art. 19 da Lei nº 

11.314, de 3 de julho de 2006, para estender o prazo durante o qual o Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes poderá utilizar recursos federais para 

executar obras de conservação, recuperação, restauração, construção e sinalização de 

rodovias transferidas para outros membros da Federação, e ao inciso II do art. 8º da Lei 

nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, para prorrogar a data-limite para adesão pelos 

mutuários de créditos rurais inscritos em Dívida Ativa da União ao parcelamento dos 

seus débitos; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.939, de 18.08.2009 – Altera dispositivos do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 

Decreto nº 6.945, de 21.08.2009 – Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, em conformidade com o disposto 

no art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que trata da redução das 

alíquotas da Contribuição Previdenciária referidas nos incisos I e III do caput do art. 22 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, em relação às empresas que prestam serviços de 

tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e comunicação - TIC. 
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Decreto nº 6.957, de 09.09.2009 – Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, 

acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 

Lei nº 12.101, de 27.11.2009 – Dispõe sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições 

para a seguridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 

dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 

1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida 

Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Decreto nº 7.054, de 28.12.2009 – Altera o § 1º do art. 11 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 

2010 

Decreto nº 7.126, de 03.03.2010 – Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante ao procedimento de 

contestação do Fator Acidentário de Prevenção. 

Decreto nº 7.223, de 29.06.2010 - Altera os arts. 19 e 169 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o art. 3o do 

Decreto no 6.722, de 30 de dezembro de 2008. 

Decreto nº 7.237, de 20.07.2010 - Regulamenta a Lei no 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades 

beneficentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a 

seguridade social, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.331, de 19.10.2010 - Altera o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. 
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Lei nº 12.348, de 15.12.2010 – Dispõe sobre o limite de endividamento de 

Municípios em operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a 

realização da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 

2016, sobre imóveis oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, sobre 

dívidas referentes ao patrimônio imobiliário da União e sobre acordos envolvendo 

patrimônio imobiliário da União; transfere o domínio útil de imóveis para a Companhia 

Docas do Rio de Janeiro – CDRJ; altera a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de 

agosto de 2001, e as Leis nos 9.711, de 20 de novembro de 1998, 11.483, de 31 de maio 

de 2007, 9.702, de 17 de novembro de 1998, 10.666, de 8 de maio de 2003, e 9.469, de 

10 de julho de 1997; e dá outras providências. 

2011 

Lei nº 12.424, de 16.06.2011 – Altera a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, que 

dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização 

fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nos 10.188, de 12 de 

fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 – Código Civil; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.197-

43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 12.469, de 26.08.2011 – Altera os valores constantes da tabela do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física e altera as Leis nos 11.482, de 31 de maio de 2007, 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.656, de 3 de 

junho de 1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002. 
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Lei nº 12.470, de 31.08.2011 – Altera os arts. 21 e 24 da Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, para 

estabelecer alíquota diferenciada de contribuição para o microempreendedor individual e 

do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho 

doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda; 

altera os arts. 16, 72 e 77 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o 

Plano de Benefícios da Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão que tenha 

deficiência intelectual ou mental como dependente e determinar o pagamento do salário-

maternidade devido à empregada do microempreendedor individual diretamente pela 

Previdência Social; altera os arts. 20 e 21 e acrescenta o art. 21-A à Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social, para alterar regras do benefício 

de prestação continuada da pessoa com deficiência; e acrescenta os §§ 4o e 5o ao art. 

968 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer trâmite 

especial e simplificado para o processo de abertura, registro, alteração e baixa do 

microempreendedor individual. 

Lei nº 12.513, de 26.10.2011 – Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 

regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a 

organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260, de 12 de julho 

de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e 

no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem); e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 139, de 10.11.2011 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências. 

2012 

Lei nº 12.692, de 24.07.2012 – Altera os arts. 32 e 80 da Lei no 8.212, de 24 de 

julho de 1991, para dispor sobre o acesso do empregado às informações relativas ao 

recolhimento de suas contribuições ao INSS. 
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Decreto nº 7.782, de 07.08.2012 - Dispõe sobre a antecipação do abono anual 

devido aos segurados e dependentes da Previdência Social, no ano de 2012. 

2013 

Lei Complementar nº 142, de 08.05.2013 – Regulamenta o §1º do art. 201 da 

Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS 

Lei nº 12.810, de 15.05.2013 – Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a 

Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 

1991, 9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008, 10.522, 

de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de 2010, 

11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 

Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997; e revoga dispositivo da Lei 

no 12.703, de 7 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


