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RESUMO 

 

 

O instituto da Desaposentação surgiu em razão da obrigatoriedade da contribuição dos inativos, 

cumulado com a extinção do pecúlio, no qual se vislumbrou a possibilidade – somente via 

judicial, – de requerer a renúncia à aposentadoria e requerer uma nova aposentadoria, 

contabilizando-se ao valor recebido às contribuições do período contribuído após o júbilo. Os 

principais obstáculos que os planos de Previdência enfrentam são as adversidades 

demográficas, situação em que se verifica o envelhecimento da população, que, atrelada à queda 

da mortalidade e da fecundidade, podem afetar sobremaneira as contas da Previdência no longo 

prazo. O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto da Desaposentação nas despesas do 

RGPS. Conclui-se que não há grande impacto financeiro, ao contrário de estudos já publicados, 

e que este impacto, se houver, pode ser suplantado pelo estrito cumprimento da Lei Maior nos 

moldes em que foi insculpida pelos Constituintes, pela gestão eficiente – uma vez que o 

princípio da eficiência do serviço público é um corolário da administração pública. Justifica-se 

o estudo do tema por ser atual, por haver grande controvérsia a respeito do impacto econômico 

nas contas previdenciárias, e também porque o Brasil é, senão o único, um dos únicos países 

que cobra contribuição de inativos. A cobrança da contribuição previdenciária dos inativos gera 

também grande gasto público com o Poder Judiciário, tendo em vista milhares de ações 

ajuizadas e a estrutura da máquina judiciária necessária para atender aos de cidadãos que se 

encontram na mesma situação. 

 

 

Palavras-Chave: Desaposentação. Impacto nas contas previdenciárias. RGPS. Brasil. 
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ABSTRACT 

 

 

The unretirement figure was brought up due to the mandatory contribution of nonoperative 

concurrently with the termination of the gratuity, which exposed the possibility - only through 

legal process, - to request the resignation to retirement and apply for a new retirement 

accounting the received value with the contributions of the period contributed after the 

retirement. The main hindrances that either pension funds or social security face concern to 

demographic adversities, such as the aging of the population that associated with a decline in 

mortality and fertility, may contribute greatly in Social Security collection of subsistence in the 

long term. The aim of this study is to evaluate the impact of unretirement in “RGPS”; boiling 

down to the fact that there isn’t much impact at the government expenses, after all, unlike many 

previous studies. And that this impact, if any, can be supplanted by strict compliance the “Lei 

Maior” in the way it was planned by Constituents by the efficient management - since the 

principle of public service efficiency is a corollary of public administration. This subject has a 

great deal of controversy, hence, the goal to explore it. For once there is the debate about the 

economic impact on the social security accounts, and second, because Brazil, if not the only, is 

one of the only few countries that charges contribution inactive, a fact that needs 

reconsideration revised in view of the volume of revenue collected by the Social Security 

annually. The collection of social security contribution by retirees also generates large public 

spendings in the judiciary, with thousands of lawsuits filed and the whole structure of the 

judicial machinery to meet the citizens who are in the same situation. 

 

  

Keywords: Unretirement. Impact on the social security accounts. RGPS. Brazil. 



8 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - População residente e taxa média geométrica de crescimento anual (%) 1980-2050

 .................................................................................................................................................. 32 

Gráfico 2 - Brasil: taxa de dependência populacional (%) 1980-2050..................................... 33 

Gráfico 3 - Inversão da pirâmide .............................................................................................. 35 

Gráfico 4 - Evolução da Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de renúncia – 

2012/2014.................................................................................................................................55 

Gráfico 5 - Receita de Contribuições selecionadas e os efeitos da desvinculação promovidos 

pela DRU .................................................................................................................................. 58 

Gráfico 6 - Distribuição etária de beneficiários de aposentadoria por tempo de contribuição - 

2011/2013 ................................................................................................................................. 65 

Gráfico 7 - Quantidade das aposentadorias por tempo de contribuição concedidas por faixa de 

valor (urbano – RGPS) - 2011/2013..........................................................................................66 

Gráfico 8 - Distribuição de quantidade de benefícios concedidos por faixa de valor – Urbano 

(RGPS) – 2011/2013.................................................................................................................70 

Gráfico 9 –- Percentual de benefícios concedidos até 2 pisos previdenciários - 

2011/2013.................................................................................................................................71 

Gráfico 10 – Distribuição de quantidade de aposentadorias por idade concedidas por faixa de 

valor – Urbano (RGPS) – 2011/2013

 ........................................................ ........................................................................................702 

Gráfico 11 – Percentual da quantidade de aposentadorias por idade concedidas por faixa de 

valor – Urbano (RGPS) – 2011, 2012 e 2013.............................................................................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Setores Desonerados................................................................................................50 

Figura 2 - Exemplo Ilustrativo da Composição da Contribuição Previdenciária.....................52 

  



10 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Proporção das pessoas de 60, 65 e 70 anos ou mais de idade, aposentadas e ocupadas 

na semana de referência, por sexo, segundo as grandes regiões - 2013 ................................... 37 

Tabela 2 - Arrecadação do RGPS no período entre 2011 a 2013 ............................................. 45 

Tabela 3 - Desoneração da folha de pagamento – estimativa de renúncia 2012.........................54 

Tabela 4 - Desoneração da folha de pagamento – estimativa de renúncia 2013.........................54 

Tabela 5 - Desoneração da folha de pagamento – estimativa de renúncia 2014.........................55 

Tabela 6 - Perdas dos recursos do orçamento da Seguridade Social em decorrência da DRU....58 

Tabela 7 - Idades médias na concessão de benefícios, por grupos de espécie e sexo – 2013.......67 

Tabela 8 - Quantidade de benefícios emitidos segundo grupos e espécies – 2013  ................. 68 

Tabela 9 - Distribuição de quantidade de benefícios concedidos por faixa de valor – Urbano 

(RGPS) – 2011/2013 ................................................................................................................ 70 

Tabela 10 - Relação entre a aposentadoria original e a nova – apuração de nova RMI - Segurado 

1 ................................................................................................................................................ 77 

Tabela 11 - Tabela de contribuição do INSS – 2011/2015.........................................................78  

Tabela 12 - Teto de recolhimento - Segurado .......................................................................... 79 

Tabela 13 - Teto de recolhimento - Empregador ...................................................................... 79 

Tabela 14 - Relação entre a aposentadoria original e a nova – apuração de nova RMI - Segurado 

2.................................................................................................................................................80 

Tabela 15 - Contribuição período pós-aposentadoria - (R$) .................................................... 81 

 

 



11 

LISTA DE PRINCIPAIS ABREVIATURAS 

 

ADI –  

AEPS –  

AGU –  

ANASPS – 

ANFIP –  

ATC –  

BACEN –  

BNDES –  

CAGED –  

CD – 

CF –  

CN –  

CNAE –  

COFINS –  

CPMF –  

CPRB –  

CSLL –  

DARF –  

DRU –  

EC –  

ECR –  

EU –  

FAT –  

FEF –  

FGV –  

FHC –  

FMI –  

FSE –  

FEF –  

GFIP –  

GPS –  

Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Anuário Estatístico da Previdência Social 

Advocacia-Geral da União 

Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social 

Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

Banco Central 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Câmara dos Deputados 

Constituição Federal 

Congresso Nacional 

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Documento de Arrecadação da Receita Federal 

Desvinculação das Receitas da União 

Emenda Constitucional 

Emenda Constitucional de Revisão 

União Europeia 

Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Fundo de Estabilização Fiscal 

Fundação Getúlio Vargas 

Fernando Henrique Cardoso 

Fundo Monetário Internacional 

Fundo Social de Emergência 

Fundo de Estabilização Fiscal 

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social 

Guia da Previdência Social 



 12 

IAPs –   

IBGE –  

ICMS –  

IDH –  

INPC –  

INPS –  

INSS –  

IOF –  

 

ISS –  

IPEA –  

IPI –  

IR –  

LC –  

LDO –  

LOA –  

LOAS –  

LOPS –  

LRF –  

MDS –  

MEI –  

MF –  

MP –  

MPOG –  

MPS –  

MS –  

NCM –  

OCDE –  

OF –  

OGU –  

OIT –  

OMC –  

OMS –  

Instituto de Aposentadorias e Pensões  

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Instituto Nacional de Previdência Social 

Instituto Nacional de Seguro Social 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários 

Imposto Sobre Serviços 

Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

Imposto sobre produtos Industrializados 

Imposto de Renda 

Lei Complementar 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Lei Orçamentária Anual 

Lei Orgânica da Assistência Social 

Lei Orgânica da Previdência Social 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Ministério do Desenvolvimento Social 

Micro Empreendedor Individual 

Ministério da Fazenda 

Medida Provisória 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Ministério da Previdência Social 

Ministério da Saúde 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

Orçamento Fiscal 

Orçamento Geral da União 

Organização Internacional do Trabalho 

Organização Mundial do Comércio 

Organização Mundial da Saúde 



 13 

ONU –  

PASEP –  

PEA –  

PEC –  

PIA –  

PIB –  

PIS –  

PME –  

PMI –  

PNAD –  

RFB –  

RGPS –  

RMI –  

RPPS –  

SELIC –  

SF –  

STF –  

STN –  

SUS –  

TIC –  

TI – 

Organização da Nações Unidas 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

População Economicamente Ativa 

Proposta de Emenda Constitucional 

População em Idade Ativa 

Produto Interno Bruto 

Programa de Integração Social 

Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE) 

Pesquisa Mensal da Indústria (IBGE) 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Receita Federal do Brasil 

Regime Geral de Previdência Social 

Renda Mensal Inicial 

Regime Próprio de Previdência Social 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

Senado Federal 

Supremo Tribunal Federal 

Secretaria do Tesouro Nacional 

Sistema Único de Saúde 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Tecnologia da Informação 

 

 



14 

SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 16 

 

2 HISTÓRICO E ORIGENS DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL E NO 

MUNDO ................................................................................................................................ 19 

2.1 Breve histórico da Previdência Social .......................................................................... 19 

2.1.1 Evolução Histórico-Institucional do Sistema Previdenciário Brasileiro ............... 19 

2.1.2 Antecedentes históricos da Seguridade Social no mundo ..................................... 20 

2.1.3 Concepções de Seguridade Social ......................................................................... 24 

2.1.4 Legislação infraconstitucional ............................................................................... 25 

2.1.5 Antecedentes na Legislação Constitucional no Brasil ........................................... 26 

2.1.6 A Constituição Federal de 1988 ............................................................................. 27 

 

3 TRANSFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA NO BRASIL ................................................ 31 

3.1 População mundial e expectativa de vida segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU) ................................................................................................................................ 31 

3.2 Demografia e Força de Trabalho – Consequências do bônus demográfico ................. 31 

3.3 A transição da fecundidade no Brasil ........................................................................... 33 

3.4 O aumento da população idosa no Brasil ..................................................................... 34 

3.5 Envelhecimento da População no mundo e sistema de proteção social ....................... 35 

3.6 Idosos no Mercado de Trabalho ................................................................................... 36 

3.6 Fatores que Contribuem Para Que os Idosos Aposentados Retornem à Atividade 

Laborativa .......................................................................................................................... 38 

 

4 ECONOMIA E SEGURIDADE SOCIAL ...................................................................... 41 

4.1 Relação entre Seguridade Social, Economia e Estado ................................................. 41 

4.2 A Previdência Social e o Modelo Econômico Estatal .................................................. 43 

4.3 Fontes de Custeio da Seguridade Social ...................................................................... 44 

4.4 A Desoneração da Folha de Pagamentos não Repassada ............................................. 49 

4.5 A Perda de Recursos da Seguridade Social Determinada pela Desvinculação das 

Receitas da União – DRU .................................................................................................. 57 

 

 



 15 

5 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E DESAPOSENTAÇÃO ...................................... 61 

5.1 A Extinção do Pecúlio e a contribuição obrigatória dos aposentados ......................... 61 

5.2 O instituto da Desaposentação no Regime Geral de Previdência Social ..................... 62 

5.3 A Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC) .................................................. 63 

5.3.3 Quantidade Atual de Beneficiários de ATC Sujeitos à Desaposentação ............... 67 

5.4 Impacto da desaposentação nas contas do RGPS: Estudos de casos.............................76 

 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 83 

 

REFERÊNCIAS  ..................................................................................................................... 86 

 

APÊNDICE 

APÊNDICE I - Contribuição Segurado e empregador período pós-aposentadoria corrigida – 

(R$)...........................................................................................................................................92 

 

ANEXOS 

Anexo A .................................................................................................................................. 100 

Anexo B .................................................................................................................................. 101 

 



 16 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Há uma constante preocupação dos governantes com relação às fontes de recursos 

necessárias para sustentar as próximas gerações de aposentados. Cresce a parcela de idosos e a 

parcela ativa da população está em declínio em regiões como Europa Ocidental, América do 

Norte, Leste Asiático e também na América Latina. Quando se fala em necessidade de reformas 

previdenciárias, em qualquer governo, o argumento principal para justificar as medidas é o 

aumento da população idosa.  

No Brasil há mudanças no que se refere à economia e à demografia, e o país deixa de 

investir e avançar nas questões inerentes à estrutura e ao bem-estar da população idosa, o que 

implica hoje na impossibilidade de proporcionar à população idosa uma vida confortável. 

Tendo em vista que a tendência é o envelhecimento da população em ritmo mais acelerado, as 

consequências da falta de investimento poderão ser ainda mais desastrosas. 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos últimos CENSOS 

realizados, constatou a diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade e a tendência ao 

envelhecimento da população, pois há aumento significativo da proporção de idosos na 

população.  

Estudos realizados apontam que o crescimento econômico de uma nação pode ser 

impactado positivamente pela estrutura etária (QUEIROZ & TURRA, 2010). Outros autores 

evidenciam possíveis consequências negativas do envelhecimento da população sobre o 

crescimento econômico, dentre as quais encontram-se o colapso no sistema de saúde e 

Seguridade Social (MASON E LEE, 2011). 

Ocorre que, embora haja crescimento da população idosa no país, nem sempre quem 

está se aposentando é idoso, tampouco o aumento da população idosa é a único responsável 

pelos apontados déficits previdenciários. A legislação brasileira permite que trabalhadores 

consigam se aposentar com pouca idade, casos em que certamente estes aposentados 

continuarão no mercado de trabalho ou a ele retornarão, e por determinação legal, continuarão 

a contribuir compulsoriamente para os cofres da Previdência Social.  

Outros aposentados retornam ou permanecem no mercado de trabalho, quer seja para 

complementarem a renda ou para manterem-se ocupados, contribuindo para a Previdência 

Social, sem, contudo, poderem fazer uso pessoal de tais contribuições, no futuro, para qualquer 

benefício. 
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Este movimento de retorno ou permanência de idosos ao mercado de trabalho, 

associado à obrigatoriedade de contribuir para os cofres públicos, tem levado os aposentados 

ativos ao Judiciário, com o intuito de recalcularem seus proventos recebidos pelo RGPS 

(Regime Geral de Previdência Social), a fim de contabilizarem o que foi contribuído após a 

aposentadoria e somarem ao que recebem atualmente, instituto conhecido como 

Desaposentação. E este instituto não é regulamentado por se considerar que tem grande 

impacto nos cofres da Previdência Social, razão que justifica a investigação deste trabalho. 

Além disso, para aqueles que defendem que há de fato um impacto significativo nas 

contas do RGPS, este trabalho também mostra que isso pode ser minimizado com a adoção de 

medidas efetivas, como por exemplo, o repasse das verbas da desoneração da folha de 

pagamento na forma da lei, dentre outros créditos renunciados. 

De acordo com o AEPS (Anuário Estatístico da Previdência Social), no ano de 2013 

as aposentadorias concedidas corresponderam a apenas 23,96% do total dos benefícios 

previdenciários concedidos1 no Regime Geral da Previdência Social; sendo que as 

aposentadorias por tempo de contribuição representam apenas 6,96% do total de 100% dos 

benefícios previdenciários concedidos, ou seja, num total de 4.513.432 benefícios 

previdenciários concedidos, as ATC (Aposentadorias por Tempo de Contribuição) representam 

314.260 aposentadorias, dividindo-se entre rurais (1.402) e urbanas (312.858), o que 

representou, no ano de 2013, o valor de 511.781 milhões de reais pagos pela Previdência Social 

aos Segurados beneficiários da Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 

Nem todos os Segurados que retornam ou permanecem no mercado de trabalho podem 

ter as suas aposentadorias recalculadas pelo instituto da Desaposentação, pois nem toda 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC) é passível de recálculo. Devem ser retirados 

do montante aqueles que percebem um salário mínimo, porque nestes casos pode não ser viável 

a Desaposentação. No mesmo sentido, devem ser excluídos os casos de Segurados que 

contribuem após a aposentadoria por período curto e/ou abaixo do teto máximo do salário de 

contribuição, casos em que os cálculos devem ser realizados individualmente para verificar a 

viabilidade de ingresso do pedido de Desaposentação. Desta forma, pode ser concebível 

mensurar, ainda que por amostragem, o impacto do procedimento. 

                                                 
1 O conceito de benefício concedido difere do conceito de benefício emitido: “Benefício concedido é aquele cujo 

requerimento apresentado pelo segurado, ou seus dependentes, junto à Previdência Social, é analisado, deferido, 

desde que o requerente preencha todos os requisitos necessários à espécie do benefício solicitado, e liberado para 

pagamento. A concessão corresponde, portanto, ao fluxo de entrada de novos benefícios no sistema previdenciário. 

” Fonte: MPAS. 
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O trabalho está dividido em cinco capítulos, abrangendo desde uma análise conceitual, 

histórica, empírica até a observação de casos práticos.  

Os primeiros capítulos trazem uma breve síntese do histórico da Previdência no Brasil, 

da sua legislação e da Constituição Federal de 1988. Em seguida, são tratados assuntos que, 

como sugerido em outros trabalhos, têm influência na condição em que nos aposentamos, são 

estes: aspectos demográficos, perfil de renda e crescimento da população idosa no Brasil e no 

mundo, destacando algumas das principais razões que a literatura destaca como fatores 

determinantes para o retorno dos aposentados à atividade laborativa.  

O quarto capítulo discute o papel do Estado perante a Previdência Social e suas 

diferentes fontes de custeio, sugerindo serem a Desoneração da Folha de Pagamentos e a 

Desvinculação de Receitas da União as protagonistas de eventuais déficits previdenciários, em 

razão da falta de repasses específicos para essa finalidade. 

No quinto e último capítulo é analisado o instituto da Desaposentação, ou seja, a forma 

de cálculo da nova Renda Mensal Inicial (RMI) e se as contribuições são de alguma forma 

revertidas em favor do aposentado. São analisados casos concretos de aposentadorias 

concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social e o recálculo da RMI (Renda Mensal 

Inicial) com o cômputo dos valores contribuídos após a aposentadoria, pelo empregador e pelo 

empregado, demonstrando que tais valores são suficientes para custear a Desaposentação, sem 

impacto financeiro. Trata-se, portanto, de estudo de caso.  

Com bases nos cálculos, é possível verificar, levando em conta o tempo de 

contribuição, a expectativa de vida, a continuidade no mercado de trabalho após a 

aposentadoria, e a contribuição compulsória à Previdência mesmo após a aposentadoria, que 

não procede a tese de que a Desaposentação causaria grande impacto nas contas da previdência.   
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2 HISTÓRICO E ORIGENS DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  

 

Ao longo dos tempos, a Previdência Social brasileira já passou por diversas reformas, 

envolvendo a forma de cobertura, os benefícios a serem prestados e o modo de financiamento 

do sistema, bem como os requisitos para obtenção do benefício. 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) universalizou os direitos sociais. Note-se, 

porém, que a trajetória para assegurar tais direitos vem desde 1888.  

No que se refere à aposentadoria, o primeiro registro que encontramos é com relação 

a regulamentação da aposentadoria dos empregados dos Correios, que se daria com efetivo 

trabalho e contribuição de 35 anos e 60 anos de idade mínima.  

Ou seja, há mais de um século de debates sobre questões previdenciárias, se observa 

que pouca coisa ou quase nada se alterou, tendo em vista que nos dias atuais, é necessário para 

se implementar os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição 35 

anos de contribuição (para homens) e 30 anos de contribuição (para mulheres), e a 

aposentadoria por idade se dá aos 65 anos (para homens) e 60 anos (para mulheres). Poucas 

mudanças se verificaram neste período de mais de 100 anos, apesar das constantes alterações 

nas condições de trabalho, de infinitas lutas de classes, de sindicatos mais organizados e 

atuantes, estando atualmente em pauta no Congresso Nacional a alteração das regras para a 

obtenção da aposentadoria, pendente de definição. 

 

 

2.1.1 Evolução Histórico-Institucional do Sistema Previdenciário Brasileiro 

 

Gonçalves (1976, p. 27) assim aduz: “Previdência Social, como a própria denominação 

indica, o Estado cria previamente sistema contributivo para os setores da população Segurados, 

destinado a reunir recursos para atender a necessidades futuras do Segurado ou seus 

dependentes”. 

Este sistema faz parte do conjunto de ações do Estado e da sociedade, criado pela 

CF/88 e chamado Sistema de Seguridade Social. A proposição desse sistema pelos constituintes 

foi um compilado de todo o histórico de políticas sociais no país, naquele momento. Passados 

mais de 26 anos dessa consolidação, observamos que não foi atingido o objetivo lógico 
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proposto, no caso, as políticas integradas com vistas a ultrapassar os riscos inerentes da 

Seguridade Social, que são as políticas públicas nas áreas da Previdência, da Assistência Social 

e da Saúde, que estão divididas e distribuídas em Ministérios diferentes, sem sinergia entre suas 

ações. 

 

 

2.1.2 Antecedentes históricos da Seguridade Social no mundo 

 

A Seguridade Social, aqui entendida como proteção social, teve uma primeira 

normatização orgânica com a implantação do Plano Beveridge, embora sejam vislumbradas 

algumas disposições concernentes à proteção social já na Antiguidade. 

As primeiras “aposentadorias” foram concedidas aos veteranos dos exércitos do 

Império Romano. Como forma de retribuição pelos serviços prestados, propriedades eram 

cedidas, servindo-lhes de fonte de subsistência, sendo que, na impossibilidade de oferecer a 

propriedade, era oferecido valor equivalente em dinheiro. 

Em 19 de dezembro de 1601, no reinado da primeira Rainha Isabel I, da Inglaterra, 

filha de Henrique VIII, foi editado o Poor Law Act, que previa o pagamento de pequenos valores 

a desempregados doentes e de idade avançada, instituindo assistência paroquial aos pobres. 

Como forma de custeio, criou contribuições compulsórias denominadas poor tax, que vigiram 

por aproximadamente um século e meio (SIMÕES, 1976, p. 76). Em 1834, criou-se o Poor Law 

Amendment Act of 1834. 

O marco do início do movimento cooperativista no mundo se deu em 21 de dezembro 

de 1844, quando tecelões formaram a Cooperativa dos Probos Pioneiros de Rochdale 

(SIMÕES, 1976, p. 77). 

Em Hamburgo, Alemanha, em 1778, foi organizada a primeira Caixa Econômica, 

sendo posteriormente instituída nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1816. A Caixa 

Econômica trouxe subsídios à evolução histórica – mais especificamente da Previdência Social 

– e substituiu os “pés-de-meia” de pequenas economias em depósitos individuais com retiradas 

mensais (OLIVEIRA, 1954, p. 17). 

Mesmo anteriormente a todos os fatos supramencionados, a fonte inspiradora do 

Seguro Social foi o seguro privado a prêmio, com contrato aleatório. O Seguro Social herdou 

da Inglaterra o embasamento matemático, a estrutura para a elaboração de estatísticas, tábuas 

biométricas, cálculos de probabilidades, compensação, pulverização dos riscos e outras técnicas 

inerentes à ciência atuarial, e da França recebeu o embasamento jurídico próprio. 
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A Lei Le Chapelier aboliu as corporações e associações de classe ou profissionais de 

toda a espécie sob a justificativa de que compete à nação proporcionar trabalho aos que dele 

precisam e dar socorro aos doentes (OLIVIER-MARTIN, 1938, p. 553 apud SIMÕES, 1967, 

p. 79). 

Em 15 de julho de 1801, Napoleão firmou com a Santa Sé, a Concordata, que permitiu 

à Igreja Católica o retorno à defesa dos trabalhadores desamparados e a prestação de serviços a 

eles (LOPES, jun.1943). 

Diante de graves problemas acarretados pela expansão do desenvolvimento industrial 

na Alemanha, em 1869, o Parlamento da Confederação Norte fez o convite ao Chanceler 

Bismarck para desenvolver um projeto que substituísse a assistência pública, reconhecidamente 

limitada. Assim foi criado o seguro doença-maternidade, em 1883, destinado primeiramente 

aos operários da indústria e do comércio. O seguro de acidentes de trabalho foi instituído em 

06 de julho de 1884, e em 22 de julho de 1889, foi a vez do seguro invalidez-velhice. Em 1911, 

foi implantado o Seguro Social para os empregados – assim denominados por não serem 

operários – consolidando-se a legislação da Previdência Social no Regulamento de Seguro do 

Reich. 

Esta intervenção, entretanto, foi recebida com ressalvas nos países em que vigorava o 

liberalismo econômico - e estes eram avessos a qualquer espécie de intervenção estatal nas 

atividades privadas -, pois a única forma de intervenção admitida era a assistência pública, 

destinada a pessoas em situação de necessidade visível ou mediante comprovação desta. Não 

existia atuação estatal para cobrir necessidades futuras ou eventuais mediante contribuições 

prévias. 

Embora houvesse desconfiança, com o fim das corporações e da proteção aos 

trabalhadores mais humildes, estes passaram a sofrer cada vez mais com patrões desumanos e 

gananciosos. Foi então que a Santa Sé, em 15 de maio de 1891, preocupada com as condições 

de trabalho dos operários, editou a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em que 

aprovou o seguro social bismarckiano: 

 

(...)Assim como, pois, por todos estes meios, o Estado pode tornar-se útil às 

outras classes, assim também pode melhorar muitíssimo a sorte da classe 

operária, e isto em todo o rigor do seu direito, e sem ter a temer a censura de 

ingerência; porque, em virtude mesmo do seu ofício, o Estado deve servir o 

interesse comum. E é evidente que, quanto mais se multiplicarem as vantagens 
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resultantes desta acção de ordem geral, tanto menos necessidade haverá de 

recorrer a outros expedientes para remediar a condição dos trabalhadores (...)2. 

 

Após a Primeira Guerra Mundial - 1914/1918 -, firmava-se o Tratado de Paz de 

Versalhes, que foi assinado entre as potências europeias, e pôs fim oficialmente à I Guerra 

Mundial. O Tratado foi assinado também pela Alemanha, que seria obrigada a pagar uma 

reparação por perdas e danos causados durante a Guerra. Posteriormente o Tratado foi ratificado 

pela Liga das Nações e não foi ratificado pelos Estados Unidos da América. 

Após a assinatura do Tratado de Versalhes, foi instituída a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) como uma agência da Liga das Nações. Referida regulamentação 

partiu de reflexões sobre o custo humano da revolução industrial, sob o ponto de vista  ético e 

econômico, e a criação de uma organização internacional amparou-se na necessidade de prever 

questões de ordem humanitária, políticas e econômicas, sendo: a) humanitárias: 

regulamentando condições degradantes, injustas e difíceis de muitos trabalhadores; b) políticos: 

previsão de risco de conflitos sociais que ameacem a paz; e c) econômicos:  países que não 

adotassem condições humanas de trabalho seriam um obstáculo para a obtenção de melhores 

condições em outros países. 

Em 14 de agosto de 1941, foi firmada a Carta do Atlântico. O referido documento era 

formado de uma série de declarações e, dentre elas, acenou-se para a segurança social e a 

garantia de os homens viverem “livres do medo e da necessidade”. A Carta do Atlântico foi 

firmada pelo presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, e pelo primeiro-ministro britânico, 

Winston Churchill.  

A Seguridade Social nos moldes atuais, entretanto, se deu através do Plano Beveridge. 

Seu instituidor era o Sir Willian Beveridge, Doutor pela Universidade de Oxford e Diretor da 

London Shool of Economics, o qual se dedicou ao estudo de problemas referentes a seguros, 

tendo sido indicado para reconstruir e reorganizar as questões sociais na Inglaterra em razão da 

guerra atravessada pela Europa. 

Em síntese, o plano seria construído a partir da cooperação entre o Estado e o 

indivíduo. O Estado proveria a Seguridade Social, mediante a contribuição dos indivíduos, que 

acobertaria a eles e a sua família. Para acabar com as necessidades da população era necessário 

acabar com a caridade, passando o Estado a atuar efetivamente. Estabeleceram-se seis 

princípios: a) benefícios adequados; b) benefícios cujos valores fossem divididos de forma 

                                                 
2 Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_ 

rerum-novarum.html>. Acesso em: 28 mar. 2015. 

https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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justa; c) contribuições em quotas justas; d) unificação da responsabilidade administrativa; e) 

acobertamento das necessidades básicas da população; f) classificação das necessidades. 

Kathleen Jones (1991, p. 126, 127) destaca que: 

 

Os seis princípios fundamentais eram adequação do lucro; taxa uniforme de 

lucro; taxa uniforme de contribuição; unificação da responsabilidade 

administrativa; compreensão e classificação. A taxa de lucro deveria adequar-

se às necessidades comuns da vida, e deveria ser a mesma para todas as causas 

de interrupção de ganhos – desemprego, doença, incapacidade, maternidade, 

viuvez, aposentadoria. As contribuições deveriam corresponder a uma taxa 

uniforme, desconsiderando-se o ingresso e a saída relatada; isto preservaria o 

elemento seguro, e preveniria a forma do sistema, tornando uma taxa de 

ingresso designada para um serviço particular. Existiriam Fundos de Seguro 

Social, com escritórios locais. As pessoas pagariam apenas uma contribuição 

semanal.  

‘Compreensão’ significava que o sistema proveria todas as necessidades 

básicas e previsíveis da população. (...) 

‘Classificação’ significava que o sistema proveria as necessidades de todos os 

setores da população – empregados e autônomos, donas de casa sem emprego 

assalariado, outros com idade de trabalho, aqueles jovens demais ou muito 

velhos para receber. Estes compunham as seis classes da população (...). 

 

O Plano Beveridge também traçava as diretrizes com relação à infância e às doenças 

– o cuidado com as crianças, um efetivo sistema de saúde e o pleno emprego (WRIGHT, 1968, 

p. 81-3). 

Em dezembro de 1942, foi publicado o Plano Beveridge e houve o imediato 

reconhecimento popular de que o Plano era dirigido a uma Inglaterra mais igualitária, o que 

levou ao crescimento da popularidade de Beveridge. A imprensa popular, inclusive, utilizou-se 

da frase “from the chadle to the grave” para definir o plano, numa alusão de que havia cobertura 

para todas as necessidades, do berço ao túmulo. 

O Partido Conservador mostrou-se contrário ao Plano, considerando-o distante da 

realidade, e logo Churchill passou a pensar da mesma forma. Segundo Kathleen Jones (1991), 

Beveridge teria afirmado que “enquanto os britânicos e o mundo livre fora da Inglaterra 

estavam aplaudindo o Plano Beveridge, o governo britânico, outros que não o Ministro da 

Informação, mostravam em relação ao plano uma atitude que variava desde ignorá-lo até o seu 

boicote” (KATHLEEN, p. 1991, p.131). 

De 1943 a 1945, o governo iniciou a elaboração do Plano White Paper Chase, que 

incluía alguns benefícios na área da saúde, educação, questões sociais, seguro social e questões 

agrárias. Posteriormente, foram editados mais alguns atos que dispunham sobre políticas sociais 
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na Inglaterra, como a Lei da Educação e a Lei referente ao desemprego, ambas em 1944, e a 

Lei de Proteção à Família, em 1945. 

Entre 1944 e 1949, com Clement Attlee (Partido Trabalhista Inglês), sucessor de 

Churchill chegando ao poder, foi implementado o Plano Beveridge. 

Verifica-se que apesar do Plano ter sido elaborado por um liberal para o Partido 

Liberal, acabou sendo utilizado por socialistas, e conforme relata Kathleen Jones (1991), 

“embora o retorno do Partido Trabalhista, em 1945, desse aos planos um impacto mais radical, 

eles não eram planos exclusivamente socialistas. A legislação, obviamente, não produziu um 

estado de Bem-Estar Social do dia para a noite” (KATHLEEN, p. 1991, p. 148). 

 

 

2.1.3 Concepções de Seguridade Social 

 

Ao analisar as concepções da Seguridade Social, é possível verificar duas concepções: 

a comutativa e a distributiva. 

A comutativa pode ser encontrada nos primórdios dos seguros sociais e nos sistemas 

que tomaram como exemplo os seguros privados. Nesta concepção, a Seguridade Social está 

intimamente associada a uma atividade assalariada, ou seja, o exercício profissional é a causa 

e a medida desta proteção. A Seguridade Social é um sistema que assegura que as rendas obtidas 

pelo exercício de certa atividade profissional sejam designadas à cobertura de riscos previstos 

na lei; isso significa que, em síntese, em troca do trabalho realizado, o trabalhador adquire o 

direito de receber determinadas prestações a título de Seguridade Social (LIGERO, 1971, p. 

149).  

A distributiva, como a própria denominação traduz, trata de garantir uma melhor 

repartição das rendas em função das necessidades dos indivíduos. O objeto principal é a 

necessidade das pessoas, considerando que podem surgir necessidades sociais novas, chamadas 

coletivas. Inicia-se a ideia de ser solidário (princípio da solidariedade), em que a sociedade deve 

contribuir, ou, melhor dizendo, assumir as cotas destinadas a assegurar renda a todos, a título 

de participação no nível geral de bem-estar. 

O Art. 1º, inciso IV da CF/88 frisa como fundamento da República o valor social do 

trabalho, e por certo, ainda que se destaque mais na concepção comutativa, não se pode negar 

que esteja presente na distributiva. 

No campo previdenciário, destaca-se o firme propósito de redistribuição de renda, 

onde toda a sociedade contribui para o bem comum, em especial levando em conta os benefícios 
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assistenciais existentes. De fato, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), chamada de 

Constituição Cidadã, por haver encerrado um período de ditadura militar e inaugurar a ordem 

democrática, teve, entre seus méritos, a universalização da Previdência Social. 

 

 

2.1.4 Legislação infraconstitucional 

 

Estabelecidas as bases históricas da Seguridade Social no mundo, é necessário fazer 

uma síntese do ordenamento jurídico brasileiro a respeito do tema, destacando que, embora haja 

vasta legislação, faremos uma breve síntese dos principais acontecimentos.  

No início do século XX, o Brasil passava por transformações políticas e econômicas 

que apontavam para um novo comando na dinâmica de acumulação capitalista. O surgimento 

das greves e a predominância de indústrias impunham ao Estado um papel de interventor, que 

deveria editar legislação de ordem complementar que atendesse os setores sindicais, trabalhistas 

e previdenciários.   

A questão social não era bem vista e havia insatisfação por parte dos trabalhadores de 

setores estratégicos para a economia do país que reivindicavam melhores condições de 

trabalho3, e tendo em vista o temor de revoluções operárias a exemplo das que ocorreram na 

Europa, o Estado viu-se compelido a intervir. 

No plano infraconstitucional, podemos destacar as seguintes normatizações. 

Segundo Feijó Coimbra (1996, p. 38), “no fim do Império algumas medidas 

legislativas começaram a ser tomadas para proporcionar aos empregados públicos certas formas 

de proteção”.  

Dentre as medidas legislativas se destacam a Caixa de Socorros para cada uma das 

Estradas de Ferro do Estado (Lei 3397 de 24/11/1888), o Fundo de Pensões do Pessoal da 

Imprensa Nacional (Dec. n.º 10.269, de 20/7/1889) e a aposentadoria para os funcionários da 

Estrada de Ferro do Brasil (Dec. n.º 221, de 26/02/1890) (FEIJÓ COIMBRA, 1996, p. 38). 

A edição da Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo nº 4.682, de 1923) que instituía a 

Caixa de Aposentadoria e Pensões para os funcionários da iniciativa privada, representou um 

marco do sistema de proteção, e para SIMÕES (1999) representa ‘a mudança da postura liberal 

do Estado brasileiro frente às questões sociais e trabalhistas, servindo de base para o conjunto 

                                                 
3 Rio de Janeiro e São Paulo foram palco de grandes lutas operárias entre 1917 e 1920. As greves e manifestações 

dirigidas por trabalhadores anarquistas, sofreram repressão violenta. Mas os empresários e o governo viram-se 

obrigados a prometer uma legislação de proteção ao trabalho.   
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de normas previdenciárias criadas posteriormente’. O estado passava a intervir tanto na política 

fiscal e financeira como na política social, assegurando aos trabalhadores os serviços sociais 

básicos, estabelecendo a obrigatoriedade de que, em cada uma das empresas de estrada de ferro 

existente no país, houvesse uma caixa de aposentadoria e de pensões para os empregados. 

A partir de 1930 o sistema previdenciário sofreu nova mudança em sua estrutura, e 

assim, as Caixas de Aposentadorias e Pensões que até então eram organizadas por empresas, 

passaram a ter abrangência maior, em nível nacional, sendo então organizadas por categorias 

profissionais. 

De 1933 em diante, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões, que eram 

entidades de proteção social que reuniam categorias profissionais. Com o passar dos anos, 

apareceram outros institutos e a ampliação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s) 

ocorre no período chamado de Era Vargas, quando o então Presidente Getúlio Vargas, no 

comando do governo, instituiu e implementou mudanças nas áreas sociais, econômicas e 

políticas. 

A Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi publicada em 1960, Lei n.º 3807 de 

26 de agosto de 1960, e somente em 1966, o Decreto-Lei n.º 72 unificou as instituições 

previdenciárias, que originou o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social). 

Atualmente a principal legislação infraconstitucional em matéria previdenciária é a 

Lei 8212/91, que regulamenta o custeio, e a Lei 8213/91, que regulamenta os benefícios em 

geral, ambas regulamentadas pelo Decreto 3048 de 06 de maio de 1999 – que já sofreu inúmeras 

alterações em sua redação original.  

 

 

2.1.5 Antecedentes na Legislação Constitucional no Brasil 

 

A Constituição de 1824, art. 179, inciso XXXI, assegurou aos cidadãos o direito aos 

“socorros públicos”. Embora previsto na Constituição, os cidadãos não tinham como fazer 

cumprir o previsto na lei, razão pela qual a exigibilidade ficava comprometida. Não obstante, é 

de fundamental importância que já naquela época constasse em lei a exigência de prestação 

positiva por parte do Estado em relação a direitos sociais, não consistindo tão somente em uma 

liberdade individual, o que veio se aprimorar com o passar dos anos na legislação, tanto 

constitucional como infraconstitucional. 

Em 1891, a Constituição previu no seu art. 75 a aposentadoria por invalidez aos 

funcionários públicos cuja invalidez tivesse origem em razão de trabalho realizado a serviço da 



 27 

nação. A referida aposentadoria independia de contribuição por parte do trabalhador, sendo 

integralmente custeada pelo Estado. 

Já a Constituição de 1934 estabeleceu o sistema tripartite de financiamento da 

Previdência Social, e foi a pioneira a prever a contribuição compulsória do trabalhador, do 

empregador e do Estado para o financiamento da Previdência Social. Previu também a 

aposentadoria compulsória para os funcionários públicos aos 68 anos de idade e, em casos de 

invalidez, previa-se a aposentadoria com vencimentos integrais que não excederiam os valores 

da ativa. 

A Constituição de 1937, no art. 137, alínea “m”, dispôs sobre seguros de velhice, 

acidentes de trabalho e invalidez e na alínea “n” estabeleceu o dever de proporcionar aos 

associados auxílio ou assistência. 

A Constituição de 1946 não representou nenhuma mudança de conteúdo no que tange 

à Previdência Social, tendo apenas substituído a expressão “seguro social” pelo termo 

“Previdência Social”. 

A Constituição de 1967 - Emenda n. 1 de 1969 - teria disposto mais minuciosamente 

sobre benefícios, como salário-família, antes tratado apenas em matéria infraconstitucional, 

bem como proteção à gestante após o parto. A Constituição Federal de 1967 instituiu o seguro-

desemprego, uma das maiores inovações da Constituição, embora isso, de fato, somente tenha 

ocorrido em 1986, no governo de José Sarney.  

 

 

2.1.6 A Constituição Federal de 1988 

 

A atual Constituição foi bastante minuciosa no tratamento da questão da Seguridade 

Social, e em seu art. 194 encontra-se desde o conceito, forma de custeio e benefícios 

previdenciários alcançados, princípios constitucionais e específicos da Seguridade Social, 

tratando ainda da saúde e da assistência social.  

De acordo com MARQUES E MENDES (2005) 4, “os Constituintes, com destaque 

para os progressistas, ao terem clareza sobre a necessidade de se resgatar a imensa dívida social 

brasileira herdada do regime militar e de se avançarem termos de proteção social, procuraram 

introduzir na Constituição direitos básicos e universais de cidadania, assegurando o direito à 

saúde pública, definindo o campo da assistência social, regulamentando o seguro-desemprego 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/viewFile/7145/8624>. Acesso em: 12 abr. 2015. 

http://www.revistas.usp.br/sausoc/article/viewFile/7145/8624
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e avançando na cobertura da Previdência Social”. Desde a década de 1930, os direitos sociais 

eram vistos como direitos básicos de cidadania, mas não universais. Com a promulgação da 

‘Constituição Cidadã’ - como até os dias de hoje é chamada a Constituição Federal de 1988, se 

deu o reconhecimento universal de direitos sociais - primeira experiência no Brasil -, eis que 

veio influenciada pelo período pós-militarismo e a necessidade de resgatar direitos básicos de 

cidadania e garantir os direitos básicos e universais de cidadania (UGÁ; MARQUES, 2005).  

As conquistas sociais foram incorporadas na CF/88, no capítulo destinado à 

Seguridade Social. E tais conquistas marcam o retorno de um Estado democrático de direito no 

Brasil, tendo considerado vários direitos e garantias sociais fundamentais aos cidadãos. 

Ademais, ressalte-se que os direitos e as garantias fundamentais sociais, assim como 

os direitos fundamentais individuais, possuem uma proteção, constituindo cláusulas pétreas – 

imutáveis - o que significa que, conforme previsão na CF/88 art. 60, §4º, II, eles não podem ser 

suprimidos, revogados, extintos, modificados, nem mesmo através de (EC) Emenda 

Constitucional. E se não podem, não há porque o próprio Governo Federal editar legislação 

infraconstitucional, e até mesmo com o poder de troca que possui, negociar a aprovação de 

PECs no Congresso Nacional para retirar ou restringir direitos - no caso receita da Seguridade 

Social, que dá a sustentação para a cobertura dos benefícios, inclusive futuros - direitos estes 

resguardados por cláusulas consideradas imutáveis, pois estão entre os direitos fundamentais. 

A CF/88, em seu art. 195, caput, regulamenta o custeio da Seguridade Social. Assim, 

pode-se entender que há a necessidade de custeio prévio da Previdência Social pelo 

beneficiário, razão pela qual devem ser implementados os requisitos mínimos para que haja 

cobertura dos riscos, a carência, cujo tempo difere para cada tipo ou espécie de benefício 

previdenciário. Os serviços de saúde e de assistência social são assegurados a todos, 

independentemente de recolhimento prévio. Daí se verifica que o princípio da universalidade 

no atendimento previdenciário não se consolidou, pois há requisitos estabelecidos pela própria 

legislação que impedem a cobertura a todos.  

A limitação do alcance da proteção da Previdência Social foi robustecida com a 

entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 20, de 1998, que ratificou o regime contributivo 

e limitado, e também dispôs sobre os regimes de Previdência Social complementares, os quais 

não possuem limite de cobertura e possuem um regime de vinculação facultativa. O governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) encaminhou uma PEC (Proposta de Emenda 

Constitucional) ao Congresso Nacional em 1995, com o objetivo de introduzir mudanças 

significativas na Previdência Social. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 33/95 só 

veio a ser aprovada em 1998, após longo embate com a oposição e setores contrários da 
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sociedade civil. Aprovada, recebeu o nome de Emenda Constitucional nº 20 e foi promulgada 

em 15 de dezembro de 1998, alterando o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) e, em 

menor grau, o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). 

A EC 20 extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, instituiu como condição de 

elegibilidade para aposentadoria o tempo de contribuição, e instituiu uma série de mudanças no 

RGPS.  

Segundo a ANASPS (Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da 

Seguridade Social), “introduziram o conceito de tempo de contribuição e de idade mínima. Fora 

da Constituição, inventaram o fator previdenciário como retardador da concessão e redutor do 

valor do benefício. Revogou-se o dispositivo do art. 202 da Constituição de 88 que criou o 

cálculo secular da média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos. Foram atingidos 

68 direitos dos trabalhadores e servidores públicos, com a cínica falsa proposição de redução 

do déficit, que não pára de crescer desde 1995, com R$ 400 milhões e estimado em R$ 46,4 

bilhões em 2007, um acumulado de R$ 185,1 bilhões no período. ”5 

Dentre as principais modificações, por ocasião da promulgação da EC 20/1998, 

podemos destacar:  

 

a. supressão da aposentadoria proporcional como regra permanente;  

b. novas regras para as aposentadorias de trabalhadores expostos a agentes nocivos, ou 

seja, para os que exercem as atividades laborais em condições que prejudicam a saúde ou a 

integridade física; 

c. extinção de aposentadorias especiais de professores universitários; 

d. vinculação das contribuições de empregados e de empregadores incidentes sobre a 

folha de salários exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários;  

e. mudança na regra de cálculo do valor do benefício da aposentadoria, instituindo-se 

o fator previdenciário. 

 

A EC n. 41, de 2003 trouxe algumas mudanças com relação à aposentadoria dos 

servidores públicos, pois concedeu o direito à aposentadoria integral àqueles que ingressaram 

no serviço público antes da referida emenda constitucional, razão pela qual a medida foi 

contestada, por diferenciar o Regime Geral do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 

no tocante a proventos integrais na aposentadoria. 

                                                 
5 Disponível em <http://www.anasps.org.br/imprimir_materia.php?id=1718> Acesso em: 06 maio 2015. 

http://www.anasps.org.br/imprimir_materia.php?id=1718
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Frente aos princípios da Constituição Cidadã, a política econômica não pode se 

sobrepor aos direitos fundamentais que são imutáveis. Causa estranheza fazer aprovar medidas 

que desvinculem receitas que deveriam ser destinadas diretamente à Seguridade Social. Uma 

vez que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas – que não podem ser alterados nem 

mesmo por emendas constitucionais – o fato de serem alterados com a edição de medidas 

infraconstitucionais editadas com o intuito de transferir receitas da Seguridade Social, quer seja 

sob a alegação de que há a necessidade de aumentar o superávit primário, ou para cobrir juros 

da dívida pública – entra em conflito com o princípio da imutabilidade das cláusulas que 

asseguram direitos fundamentais, pois deve ser assegurada a existência e subsistência do 

sistema previdenciário. E é neste contexto que se inserem os direitos fundamentais sociais, 

direitos imutáveis relativos à Previdência Social insculpidos na Carta Magna de 1988.  

 

 



 31 

3 TRANSFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA NO BRASIL  

 

 

3.1 POPULAÇÃO MUNDIAL E EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 

 

A atual população mundial é de aproximadamente 7,2 bilhões de habitantes e espera-

se que chegue a 8,1 bilhões em 2025 e 9,6 bilhões em 2050 (ONU, 2013). Segundo o Relatório 

da ONU, publicado em 2013, “Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2012”, a 

expectativa de vida deverá aumentar nos países desenvolvidos e em desenvolvimento nos 

próximos anos. Em nível global, a previsão é de 76 anos no período entre 2045-2050 e 82 anos 

em 2095-2100. Estima-se que até o final do século, as pessoas que residem em países 

desenvolvidos poderão viver, em média, 89 anos, enquanto as que moram nas regiões em 

desenvolvimento devem viver cerca de 81 anos6. 

 

 

3.2 DEMOGRAFIA E FORÇA DE TRABALHO – CONSEQUÊNCIAS DO BÔNUS 

DEMOGRÁFICO 

 

As mudanças das características estruturais do mercado de trabalho são resultado da 

dinâmica demográfica brasileira que conduz ao bônus demográfico. Isto ocorre quando a 

estrutura etária da população é composta por uma grande parte em idade produtiva – de 15 a 64 

anos de idade, ou seja, a parcela da população de adultos que não está na faixa etária de 

população “dependente”, que é de 01 a 14 anos com relação as crianças, e os idosos com idade 

acima de 65 anos. As crianças e idosos são definidos como população “dependente” e a 

população de adultos como população potencialmente produtiva ou População em Idade Ativa 

(PIA). Assim, a taxa de dependência demográfica é definida como a soma da população de 

crianças e idosos dividida pela população adulta e uma menor parte de idosos e crianças7, o que 

acaba favorecendo o crescimento econômico (CHAHAD & POZZO, 2013).  

                                                 
6 Os dados do relatório são baseados em uma ampla revisão dos dados demográficos disponíveis de 233 países e 

regiões em todo o mundo, incluindo os censos populacionais de 2010. 
7 Para a compreensão do presente texto é preciso considerar dois segmentos etários: (i) Menores de 15 anos e 

maiores de 65 anos: possuem idade não ativa, considerados economicamente dependentes, pois estão aptos apenas 

a consumir; e (ii) Maiores de 15 anos e menores de 65 anos: população em idade ativa, considerada potencialmente 

produtiva, uma vez que estão aptos a produzir riquezas. 
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Esta transformação na estrutura etária é decorrente da transição demográfica8 - em que 

os níveis de fecundidade e de mortalidade, que eram relativamente altos, passam a sofrer 

reduções. Para a compreensão desse bônus, é preciso entender o processo de transição 

demográfica. 

Segundo os autores (CHAHAD & POZZO, 2013), o processo de transição 

demográfica ocorre em duas etapas e foram experimentadas pelo Brasil: 

 

a. no século passado, quando houve um ritmo acelerado de crescimento 

populacional decorrente de altos níveis de fecundidade, com baixos níveis de mortalidade;  

b. atualmente, com uma diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade, 

o que contribuiu para um crescimento populacional moderado.  

 

O Gráfico 1 mostra a trajetória populacional decorrente da transição demográfica 

brasileira entre 1980 e 2050. Como é possível observar, houve um crescimento populacional 

constante desde 1980, que tenderá a permanecer até a década de 2040, momento em que se 

prevê uma redução. Em contrapartida, a taxa média geométrica de crescimento anual, que é 

influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade e das migrações, tenderá a se manter 

em decréscimo por conta da transição demográfica que, como já dito anteriormente, já apresenta 

níveis de fecundidade e de mortalidade reduzidos. 

 

Gráfico 1 - População residente e taxa média geométrica de crescimento anual (%) 1980-

2050 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeções Geográficas IBGE (2008) 

                                                 
8 “O processo de transição demográfica ou transição vital é uma das principais transformações pelas quais vem 

passando a sociedade moderna. Ele caracteriza-se pela passagem de um regime com altas taxas de mortalidade e 

fecundidade/natalidade para outro regime, em que ambas as taxas se situam em níveis relativamente mais baixos. 

” Fonte: IBGE, (Mudança Demográfica no Brasil no Início do Século XXI Subsídios para as projeções da 

população.2015) 
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Esta transição demográfica afeta o quadro econômico na medida em que altera duas 

variáveis estratégicas: (i) a redução da taxa de dependência populacional e (ii) elevação da 

expectativa de vida ao nascer. É importante ressaltar, que a redução na taxa de dependência 

populacional é influenciada pela:  

 

a. redução da taxa de fecundidade, que diminui a quantidade de filhos por mulher;  

b. aumento da migração do campo para a cidade e do índice de alfabetização, que 

contribuem para uma diminuição na taxa de natalidade;  

c. inserção cada vez mais maior da mulher no mercado de trabalho. 

 

Constata-se no Gráfico 2 que o nível da taxa de dependência populacional é 

decrescente desde 1980, tendente a permanecer em queda até o início da década de 2020, 

quando tenderá a se elevar.  

 

Gráfico 2 - Brasil: taxa de dependência populacional (%) 1980-2050 

 
Fonte: Projeções Geográficas IBGE (2008) 

 

 

3.3 A TRANSIÇÃO DA FECUNDIDADE NO BRASIL 

 

Desde o início do século passado, o Brasil ingressou naquilo que os demógrafos 

chamam de “transição da fecundidade”. Segundo (RIOS-NETO, 2000), até o início da década 

de 1940, a fecundidade no Brasil experimentou uma primeira queda, neste momento ainda 

muito lenta, passando depois por um período de estabilidade, e vindo, a partir de 1960, a cair 

de forma acelerada. 
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Faria (1989) realizou um estudo que avalia o efeito de políticas do governo e 

mudanças institucionais sobre a fecundidade no Brasil e, em síntese, assevera que a queda na 

fecundidade está relacionada com a “reestruturação de orientações valorativas (ideológico-

culturais) que atuaram sobre as preferências dos agentes”, ou seja, as alterações sociais e 

culturais somadas às mudanças materiais e econômicas são determinantes na redução do 

número de filhos. Este número passou de 6 filhos, em média, por mulher, em 1960, para menos 

de 2 filhos, em média, por mulher, em 2010. 

Certo é que a desigualdade social vigente no território brasileiro, sob o ponto de vista 

espacial, acarreta um grande diferencial de fecundidade na população em relação às diferentes 

Unidades da Federação. As Regiões Sul e Sudeste, mais desenvolvidas economicamente, já 

vinham desde a década de 1940 apresentando níveis de fecundidade mais baixos que as Regiões 

Norte e Nordeste. Fatores como educação e nível de escolaridade também influenciam na 

fecundidade das mulheres. 

 

 

3.4 O AUMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA NO BRASIL 

 

Nos últimos 60 anos, a população idosa do Brasil aumentou significativamente: em 

1950 constituía 2,6 milhões de pessoas e representava 4,9% da população total. Em 2010, já 

somava 19,6 milhões e representava 10,2% da população. 

Em 2013, quando a população brasileira era estimada em 201,5 milhões de pessoas, 

confirmou-se a tendência à diminuição do número de crianças e o aumento do número dos 

idosos9. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o número de pessoas no 

Brasil acima de 60 anos, (definição de "idosos", segundo o Estatuto do Idoso utilizado na 

pesquisa), em 2012, havia atingido 12,6% da população e, em 2013, essa participação já estava 

em 13%, com 26,1 milhões de idosos no país. Este percentual era mais elevado na Região Sul 

(14,5%) e na Região Norte, menos expressivo (8,8%). 

Está havendo uma quase inversão da pirâmide etária brasileira ao longo dos anos, tanto 

que teremos uma proporção relevante da população passando de idades de dependência na 

                                                 
9 A Organização Mundial da Saúde - OMS - define a população idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade, 

mas faz uma distinção quanto ao local de residência dos idosos. Este limite é válido para os países em 

desenvolvimento, subindo para 65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos. Neste estudo, 

considerando a legislação nacional em vigor, considera-se ‘idoso’ a pessoa com mais de 60 anos de idade. 
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infância para as idades que fazem parte da força de trabalho. Essa inversão da pirâmide está 

ocorrendo na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas o acompanhamento 

mais detalhado de alguns indicadores populacionais brasileiros mostra que esse processo está 

aqui mais acelerado que em grande parte dos outros países. 

 

 

Gráfico 3 - Inversão da pirâmide 

 

Fonte: IBGE (2008) 

 

 

3.5 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNDO E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

SOCIAL 

 

Dados divulgados pela Divisão de População das Nações Unidas (United Nations 

Population Division) no “World Population Prospects: The 2012 Revision”, apontam que a 

população mundial atingiu 7,2 bilhões em meados de 2013, e apontam que a população mundial 

poderá aumentar quase 1 bilhão de pessoas nos 12 anos seguintes, chegando a 8,1 bilhões em 

2025, e atingir 9,6 bilhões em 2050.  

Observa-se em todas as regiões do mundo ritmo acelerado do envelhecimento da 

população, que atrelado ao declínio da fertilidade e extensão da longevidade, no longo prazo 

poderá refletir na sustentabilidade econômica das nações.  

Gráfico 9: Pirâmides etárias brasileiras: 1950 - 2000 - 2050
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Estudo da Organização das Nações Unidas (ONU)10 mostra que, em 2050, o planeta 

terá 2 bilhões de idosos, sendo que em 1950 eram 200 milhões. O levantamento mostrou 

também que entre 2010 e a projeção – na época - para 2015, o crescimento anual da população 

acima de 60 anos é três vezes maior que o observado para a população total. 

O envelhecimento da população causa preocupação nos governos em razão da 

sustentabilidade dos sistemas de Seguridade Social, sendo que, dentre os idosos, segundo a 

pesquisa “Envelhecimento no Século XXI”, da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

segurança financeira representa a maior preocupação.  

No mundo, de acordo com estudo da ONU de 2011, apenas 20% dos idosos recebem 

aposentadoria. Mesmo na América Latina, o Brasil ainda está acima da média, que é de 55% 

de cobertura. O pior cenário está na África subsaariana, onde menos de 10% de pessoas na 

terceira idade têm direito à aposentadoria.  

Entre 2010 e 2012, segundo o levantamento, 52 dos 138 países analisados promoveram 

reformas em seus sistemas de aposentadorias e pensões. Em regra, houve aumento da idade 

para concessão de aposentaria, redução dos benefícios ou redesenho completo do modelo. 

Em razão da crise econômica, países da União Europeia (EU) adotaram medidas para 

contenção de gastos públicos, implementando planos de austeridade que empreenderam 

mudanças na legislação trabalhista, seguro desemprego e no campo social, aumentando a idade 

para a aposentadoria, dentre outras iniciativas. A Espanha e a Alemanha, por exemplo, 

aumentaram a idade para aposentadoria de 65 para 67 anos, enquanto que Portugal fez cortes 

nos valores das aposentadorias, em percentuais de acordo com cada faixa de recebimento 

(MARQUES; MENDES, 2013).  

 

 

3.6 IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O Brasil, em 2013, tinha 15 milhões de idosos (com 60 anos ou mais). De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados da época registravam 

que 4,5 milhões de aposentados não saíram do mercado de trabalho e continuavam na ativa, 

com perspectiva de aumentar o número de idosos no mercado de trabalho. As projeções do 

instituto, para 2020, são de que 20 milhões de idosos estarão na ativa, e que em 2060 serão 60 

                                                 
10 Envelhecimento no Século XXI, da Organização das Nações Unidas (ONU) 

Disponível em: <http://nacoesunidas.org/populacao-com-mais-de-60-anos-alcancara-1-bilhao-de-pessoas-em-

uma-decada/>. Acesso em: 15 maio 2015. 
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milhões. Segundo o IBGE, o número de idosos na ativa não surpreende, dado o aumento da 

expectativa de vida decorrente dos avanços da medicina e da mudança da relação das pessoas 

com a questão da saúde. As pessoas que hoje estão ingressando no mercado de trabalho viverão 

em torno de 80 anos. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2013, 23,9% de um grupo 

de pessoas de 60 anos ou mais de idade, não recebiam aposentadoria ou pensão, enquanto 7,8% 

acumulavam aposentadoria e pensão. A proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade que 

acumulavam aposentadoria e pensão foi diferenciada por sexo, sendo que 2,6% dos homens e 

11,9% das mulheres estavam nesta condição. A alta proporção de idosos de 60 anos ou mais de 

idade que não recebiam aposentadoria ou pensão (23,9%) possivelmente está relacionada à 

inserção no mercado de trabalho, segundo a Pnad, dado que a taxa de ocupação para os que não 

eram aposentados ou pensionistas foi de 45,1%, enquanto que nessa faixa de idade a taxa de 

ocupação foi de 27,4%. 

Merece destacar também que 15,6% dos idosos de 60 anos ou mais de idade eram 

aposentados e estavam ocupados na semana de referência, conforme se verifica na Tabela 1, 

sendo que o indicador foi de 23,2% para os homens e 9,5% entre as mulheres deste grupo etário. 

 

 

Tabela 1 - Proporção das pessoas de 60, 65 e 70 anos ou mais de idade, aposentadas e 

ocupadas na semana de referência, por sexo, segundo as Grandes Regiões - 2013 

  

Proporção das pessoas de 60, 65 e 70 anos ou mais de idade, 

aposentadas e ocupadas na semana de referência, por sexo (%) 

GRANDES 

REGIÕES 

  60 anos ou mais 65 anos ou mais 70 anos ou mais 

    Total Homens  Mulheres Total Homens Mulheres Total  Homens Mulheres 

 BRASIL  15,6 23,2 9,5 14,5 23,4 7,6 11,2 18,8 5,7 

Norte    15,7 21,4 10,1 15,1 21,1 9,2 12,7 19,4 7,2 

Nordeste   18,9 27,9 11,7 17,6 28,0 9,3 14,5 24,1 7,2 

Sudeste   12,6 19,3 7,4 11,7 19,9 5,7 8,4 14,8 4,0 

Sul   20,4 29,1 13,4 18,3 28 10,8 14,0 21,6 8,5 

Centro-Oeste 11,1 17,1 5,8 11,6 19,2 4,9 9,7 16,5 3,9 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2013 (Pnad) 
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3.6 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA QUE OS IDOSOS APOSENTADOS 

RETORNEM À ATIVIDADE LABORATIVA 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que até 2025 a população de idosos 

no Brasil crescerá 16 vezes mais em relação à população total, que deverá crescer cinco vezes, 

o que levará o país a ocupar o 6º lugar entre os países com população mais idosa. 

Tal crescimento da população idosa pode ser associado, dentre outras razões, à queda 

da mortalidade e da fecundidade, ainda que em diferentes níveis e intensidades. O Brasil, assim 

como outros países do mundo, ingressou nos anos 1990 em um processo irreversível de 

envelhecimento demográfico, que o coloca em destaque na escala mundial. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), em 2007, 

quatro milhões e meio de aposentados estavam no mercado de trabalho em busca de renda para 

complementar sua aposentadoria. Já em 2012, também segundo dados da mesma pesquisa, 

15,4% dos aposentados acima de 60 anos continuavam trabalhando. 

Segundo a literatura, o retorno do aposentado ao mercado de trabalho dá-se por razões 

de natureza socioeconômica, especialmente a necessidade de aumentar a renda, bem como a 

condição de ser o idoso chefe de família, ou até mesmo vantagens financeiras que a contratação 

de idosos traz ao empregador (CAMARANO, 2001; CARRERA-FERNANDEZ; MENEZES, 

DAMASCENO; CUNHA,). 

Os autores consideraram o fato de que os proventos de aposentadoria seriam 

insuficientes para suprir as necessidades do aposentado e de sua família. (CAMARANO, 2001) 

A renda do aposentado correspondia a 50% dos rendimentos aproximadamente, segundo 

constatado no estudo (CAMARANO, 2001). Os autores (CARRERA-FERNANDEZ E 

MENEZES)11 ao realizarem estudos dos fatores determinantes ao retorno dos idosos ao 

mercado de trabalho, estudaram a participação do idoso na força de trabalho na Região 

Metropolitana de Salvador/BA, e rejeitaram a hipótese de que “o idoso participa do mercado 

de trabalho principalmente para não ficar ocioso, apenas como forma de terapia ocupacional”, 

concluindo que “a decisão do idoso em participar da força de trabalho deve-se principalmente 

ao salário que ele pode auferir nesse mercado”. 

Outros autores, porém, apontam como a principal razão para o retorno ou permanência 

do idoso no mercado de trabalho, questões de natureza psicossocial. Os autores (CODO, 

SAMPAIO E HITOMI, 1993) e (CODO E SAMPAIO, 1995) enfatizam que o trabalho é 

                                                 
11 Disponível em:<http://www.sei.ba.gov.br/images/releases_mensais/pdf/ped/_estudos_especiais/idoso 

_mercado_trabalho.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2015, p. 17.  
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elemento fundamental na constituição da identidade humana, e através dele transforma a 

natureza, e, assim fazendo, se transforma. Segundo os autores, “é no trabalho que o homem 

pode desenvolver e expressar aquilo que tem de mais humano, sua capacidade de planejar, de 

criar, imprimindo sua marca no mundo. ” 

Argumentam que ainda que seja um trabalho limitado, ou seja, sem possibilidade de 

criação, sem liberdade para tomada de decisões ou com limitação do poder de decisão, a 

importância psicológica e social para a constituição da identidade através do trabalho é 

inegável. 

O resultado do estudo mostrou que a permanência no trabalho, ou o vínculo na 

atividade laborativa se mantém após a aposentadoria como forma de “evitar a marginalização 

social e a partir da apropriação da positividade conferida ao ato de trabalhar” (CARLOS ET 

AL., 1999, p. 81). Estes autores afirmaram que apesar do reconhecimento (...) do baixo valor 

pecuniário das aposentadorias, fatores de ordem subjetiva justificam a manutenção da atividade 

laboral, como o desejo de “reconhecimento e de continuar sentindo-se útil em um conjunto 

social pautado pelo valor produtivo”. 

Nos mesmos moldes, (CAVALCANTI, 1995, p. 151) ao realizar o estudo sobre as 

razões que levam o idoso a retornar ao mercado de trabalho, chegou à conclusão que o trabalho 

muitas vezes representa “realização pessoal, elevando a autoestima do sujeito devido ao 

reconhecimento social e à autoimagem positiva originada a partir de um bom desempenho 

profissional”. A autora firma que o trabalho pode representar também uma “forma de ocupar o 

tempo e estabelecer contato com outras pessoas (...) manter-se atualizado, exercitando as 

capacidades cognitivas”. (PEREIRA, 2002) argumentando que “a necessidade que o indivíduo 

possui de se sentir útil, produtivo, capaz de interagir com o meio e levar conhecimento de sua 

experiência de vida para o seu trabalho, se sobrepõe à necessidade financeira”.  

No caso brasileiro, a legislação permite que a pessoa se aposente ainda em idade 

produtiva12, razão pela qual, ao aposentar-se, grande parte dos Segurados podem optar por 

permanecerem trabalhando simplesmente pelo fato de que são pessoas produtivas, com boa 

                                                 
12Há uma diferenciação entre PEA - população economicamente ativa (formada pelos contingentes de ocupados e 

desocupados) e PIA – População em idade ativa, que é uma classificação etária que compreende o conjunto de 

todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA é composta por toda 

população com 15 ou mais anos de idade, até 65 anos, e compreende a população economicamente ativa e a 

população não economicamente ativa. Segundo IBGE, A PEA foi estimada em abril de 2015, para o conjunto das 

seis regiões pesquisadas no Brasil, em 24,3 milhões de pessoas. Este indicador permaneceu estável em ambos os 

períodos de comparação (março de 2015 e abril de 2014). A taxa de atividade (proporção de pessoas 

economicamente ativas em relação à população em idade ativa) em abril de 2015 foi estimada em 55,8% para o 

conjunto das seis regiões pesquisadas. Esta estimativa não variou na comparação com o mês de março. Em relação 

a abril de 2014, o quadro também foi de estabilidade. Fonte; IBGE. 
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saúde, experientes, profissionais qualificados e não há nenhuma razão para que deixem as 

atividades laborais. 
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4 ECONOMIA E SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

4.1 RELAÇÃO ENTRE SEGURIDADE SOCIAL, ECONOMIA E ESTADO 

 

Por volta de 1945, e diante da ameaça socialista do início do século, o Estado 

capitalista teve que se reestruturar, e foi então que em diversos países europeus teve início a 

construção do Estado de bem-estar social, o Welfare State. (MARQUES, 1997) 

Quando a ideia de Estado de bem-estar estava em seu auge, adicionou-se a este alguns 

elementos da teoria econômica de John Maynard Keynes, utilizando as teses keynesianas da 

busca do pleno emprego e do endividamento público. Para fins de adaptação no Welfare State 

foram utilizadas a teoria da determinação da renda global, como explica Celso Furtado 

(FURTADO, 2000, p. 70, 71): 

 

O núcleo central da teoria keynesiana da determinação de renda global é 

constituído pelo mecanismo multiplicador. Uma decisão qualquer é capaz de 

criar um fluxo adicional de renda que dá origem a outras decisões em cadeia. 

Entre as decisões estratégicas, isto é, aquelas que condicionam o conjunto das 

demais, destacam-se as dos inversionistas. Cabe determinar a capacidade 

média de propagação de uma decisão estratégica ou motriz, o que vem a ser a 

teoria do multiplicador. A principal limitação com que se depara na 

propagação (até que seja alcançado o pleno emprego) é criada pela tendência 

da massa de consumidores a poupar uma parte da renda que chega as suas 

mãos. Dentro de certos limites amplos, pois influenciados por elementos 

subjetivos, os agentes inversionistas são livres para tomar decisões. Estas pões 

em andamento outras que se encarregam de restabelecer – mediante elevação 

do nível de renda – a igualdade entre poupança e investimento. (...) Partindo 

da observação de que a certo nível de capacidade produtiva podem 

corresponder diferentes níveis de emprego e renda, superado certo nível 

mínimo de renda, tende a distribuir esta entre consumo e poupança de forma 

relativamente estável. Conhecida esta relação, torna-se possível determinar as 

repercussões de uma decisão qualquer de investimento. Sabemos que todo 

investimento novo dá lugar a um fluxo de renda, porquanto toda equação de 

produção apresentada como equação de custos toma a forma de pagamento a 

fatores de produção. Esse primeiro fluxo de renda vai ser consumido ou 

poupado, de acordo com relação anteriormente referida. A parte efetivamente 

consumida dará lugar a novo fluxo de renda, sob a forma de pagamento de 

fatores, abrindo-se novo circuito de consumo e poupança. 

 

Desde o início, no entanto, havia quem refutasse essa modalidade de Estado. Essa 

crítica se acentuou principalmente ao final dos anos 1970, quando a situação econômica dos 

países centrais debilitava as contas públicas. As críticas eram ou de natureza econômica, porque 

o Estado do Bem-Estar Social era oneroso especialmente para as empresas, que estariam 
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sofrendo com os custos e os impostos em um quadro recessivo ou de fraco crescimento, 

(CLAUS OFFE, 1995, p. 172) ou de natureza social, sob o argumento de que o Estado de Bem-

Estar Social não estaria agradando nem aos empresários, pela oneração, nem aos trabalhadores, 

porque não conseguia saciar todos os seus desejos, conforme relata (NORBERTO BOBBIO, 

1989, p. 94): 

 

La democracia social pretende ser, respecto a la democracia liberal, una fase 

superior en cuanto incluyó en su declaración de derechos los derechos sociales 

además de los de libertad; en cambio, con respecto a la democracia socialista 

sólo pretende ser una primera fase. Esta ambigüedad se revela en la doble 

crítica que recibe: desde la derecha, por parte del liberalismo intransigente, 

que vislumbra en ella una merma de las libertades individuales; desde la 

izquierda, por parte de los socialistas impacientes, que la condenan como una 

solución negociada entre lo viejo y lo nuevo que, más que favorecer la 

realización del socialismo, lo obstaculiza e incluso lo hace imposible. 

 

Houve ainda críticas de natureza política, pois a construção do Welfare State implicou 

a necessidade de acordos entre as classes, entre sindicatos de trabalhadores e de empregados, o 

que poderia fazer com que se perdesse a ‘utilidade’ destes interlocutores; e ainda houve críticas 

de natureza moral, sob o argumento de que os homens não se esforçam para melhorar as suas 

condições de vida aproveitando-se das condições do Estado de Bem-Estar Social. Para Offe, a 

ausência de responsabilidade da sociedade destruiria sua força moral, sendo seus efeitos 

refletidos na eficiência econômica e produtividade do próprio Estado, que não atenderia às 

infinitas demandas (CLAUS OFFE, 1995, p. 271) 

Registre-se que, no caso específico do Brasil, este não chegou a gozar de uma estrutura 

semelhante a do Estado de Bem-Estar Social europeu.  Salienta (MARQUES,1997 p.18) que: 

 

"O crescimento do emprego, junto ao setor de serviço, foi incapaz de gerar 

massa salarial correspondente à queda observada junto aos demais setores, 

particularmente na indústria. Esse fato, somado ao crescimento da demanda 

por benefícios, principalmente àquela derivada de desemprego, aprofundou a 

fragilidade financeira que os sistemas de proteção social já vinham 

apresentando. De fato, o crescimento anterior da despesa com saúde e 

aposentadoria, bem como a queda da relação contribuintes/Segurados 

(provocada pelo envelhecimento da população e pela maturidade dos 

sistemas), já colocavam dificuldades para a maioria dos sistemas europeus."  

 

No quadro atual, largamente desfavorável à classe trabalhadora, acumulam-se os 

indícios de mudanças radicais no sistema de proteção social, sinalizadas, em particular, pela 

discussão corrente sobre a viabilidade ou eficácia da permanência desse sistema. 
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A relação entre Economia, Seguridade Social e Estado é cada vez mais entrelaçada, e 

para se compreender a função exercida pela Seguridade Social em determinado Estado, faz-se 

necessário se determinar o modelo econômico adotado por este último. 

Os investimentos sociais, tais como qualquer investimento, têm um impacto 

multiplicador na renda. E ao propiciarem a elevação da produção e da circulação de bens e 

serviços, resultam em aumento da arrecadação, e uma parcela considerável dos recursos 

públicos aplicados retorna ao próprio Estado, por meio de impostos e contribuições. Esse 

retorno nunca é considerado por aqueles que consideram um desperdício tais gastos públicos. 

O debate distorcido caracteriza a Previdência Social como o mais preocupante dos problemas 

das contas públicas, obstáculo à recuperação do salário mínimo e a sua elevação a um patamar 

de dignidade prevista constitucionalmente. Esquecem-se, no entanto, de fazer as contas do que 

significa a transferência de renda oriunda das aposentadorias – ou no caso do presente estudo – 

do aumento do valor das aposentadorias em razão da Desaposentação e o que significará para 

a economia o aumento da renda de todos os trabalhadores aposentados que continuam no 

mercado de trabalho que podem ter suas aposentadorias recalculadas. Essa renda retornará, 

dentre outras formas, sob a forma de consumo para a economia, estimulando o crescimento da 

indústria, do emprego, do consumo das famílias, e este impacto jamais fora calculado, mas 

merece ser, pois se os programas sociais e as aposentadorias provocaram um efeito 

multiplicador na economia, por certo que pelas mesmas razões a Desaposentação também o 

fará, e assim sendo, o impacto não pode ser calculado apenas pelo lado negativo, - dos gastos 

do governo -, e sim, e principalmente, pelo impacto positivo na economia, pois a população que 

mais consome estará em condições de consumir mais, gerando riquezas, pagando impostos que 

automaticamente retornarão ao Estado.  

 

 

4.2 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O MODELO ECONÔMICO ESTATAL 

 

Além disso, é necessário assinalar, tal como ensina (PEDRO VIDAL NETO, 1993), 

que a Seguridade pode ter efeitos positivos sobre a economia, ao elevar o nível sanitário da 

população, melhorando a produtividade; ao garantir e ampliar o consumo de acordo com o 

poder aquisitivo dos benefícios; ao promover o desenvolvimento de certos setores produtivos, 

e ainda pode ser um mecanismo de redistribuição de riqueza, atenuando as desigualdades 

sociais (VIDAL NETO, 1993, p. 205). 
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Na literatura econômica, alguns autores defendem que há relação entre a renda e saúde, 

explicando que a renda proporciona acesso a planos de saúde, medicamentos, refletindo 

diretamente na qualidade de vida das pessoas. (ALMEIDA ET AL., 2000; NORONHA; 

ANDRADE, 2002; NERI, SOARES, 2002). A teoria econômica também aponta na mesma 

direção, mostrando que a saúde tem efeito direto e indireto sobre a renda e o seu crescimento. 

O efeito direto ocorrendo como forma de capital humano através do impacto da saúde sobre a 

produtividade e a oferta do trabalho, e o efeito indireto através da educação e do capital fictício.  

Da leitura dos estudos conclui-se que, argumentando sobre quão complexo é o sistema 

e o quão abrangente pode ser o recálculo das aposentadorias através da Desaposentação, que 

melhorando os rendimentos dos Segurados, estes poderão alimentar-se de forma adequada, o 

que refletirá na saúde, poderão ainda contratar planos de saúde, e por certo que ocorrendo estes 

fatores determinantes na melhoria da qualidade de vida, supõe-se que poderá haver reflexo 

direto até mesmo na redução de despesas médicas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A questão é muito mais complexa do que se avaliar pura e simplesmente a receita e a 

despesa da Seguridade Social, ou do Regime Geral de Previdência Social. Há impactos 

positivos na economia decorrentes da injeção de recursos que podem refletir em diversas áreas, 

e, portanto, tais questões devem ser analisadas e consideradas para o fim de que não haja um 

simples cálculo aritmético, que no presente caso não se aplica, em razão do efeito multiplicador, 

e da amplitude de seus reflexos.  

 

 

4.3 FONTES DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Segundo o AEPS (Anuário Estatístico da Previdência Social), no ano de 2013 a 

Previdência Social arrecadou 340,37 bilhões de reais, o que corresponde a um aumento de 12% 

em relação ao ano de 2012. A arrecadação das empresas representou 79,39% do total 

arrecadado (empregadores e empregados); 2,51% corresponde ao total de receitas diversas e 

acréscimos legais; outras receitas representaram 14,99%; contribuintes individuais 3,11%, que 

totaliza 100% das receitas da Previdência Social, conforme Tabela 2. Do total arrecadado, 

87,4% foi destinado ao INSS e 12% para Senai, Sesc, etc. e 0,6% se constituíram nos 

acréscimos legais devidos.
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Tabela 2 - Arrecadação do RGPS no período entre 2011 a 2013 

FONTE DE 

RECEITA 
Anos 

VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) TOTAL   

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ANO % 

 2011 22.312.835 18.601.082 20.040.005 20.064.245 22.206.701 19.851.380 21.824.242 22.717.703 23.221.321 20.723.302 22.790.539 38.080.386 272.433.739  

     TOTAL 2012 23.996.213 21.409.672 24.301.322 23.779.719 23.970.318 24.046.636 24.479.513 24.755.275 23.863.017 24.717.511 24.688.840 39.892.448 303.900.484  

 2013 29.138.812 26.396.111 26.386.612 27.252.366 27.173.295 26.407.036 27.554.514 27.282.065 28.143.110 26.580.945 26.461.778 41.598.923 340.375.567  

                

 2011 17.659.699 16.939.407 17.024.952 17.490.594 17.962.595 18.027.198 18.231.678 18.771.237 18.596.649 18.644.472 19.334.796 32.754.315 231.437.593  

Empresas e 

Entidades 
Equiparadas 2012 19.632.046 19.385.583 19.453.264 20.003.512 20.183.686 20.185.908 20.265.618 20.766.047 19.770.878 20.363.269 20.419.616 33.565.802 253.995.227  

 2013 22.102.885 20.107.326 20.214.514 21.052.069 20.995.059 20.704.791 21.353.897 21.581.246 21.570.770 21.956.810 22.191.270 36.406.259 270.236.893 79,39% 

                

 2011 621.505 637.550 668.192 656.513 679.887 672.674 677.533 692.867 685.052 672.542 681.705 822.680 8.168.701  

Contribuinte 

Individual 2012 650.872 722.040 760.132 758.368 785.149 753.489 774.402 789.365 753.534 803.743 763.848 915.939 9.230.881  

 2013 841.804 802.508 846.714 879.905 879.510 850.408 903.871 887.699 880.775 904.585 875.868 1.044.811 10.598.459 3,11% 

              –  

 2011 468.028 468.937 486.374 425.639 469.654 490.689 506.504 548.605 580.887 551.280 435.104 605.150 6.036.851  

Débito 

Administrativo (1) 2012 352.206 567.256 500.814 559.757 530.430 549.590 578.125 553.714 411.777 594.143 466.596 542.444 6.206.853  

 2013 579.565 515.276 592.009 564.377 566.069 437.927 586.902 417.298 441.872 539.275 339.908 725.182 6.305.659 1,85% 

              –  

 2011 16.079 2.370 2.097 984 11.052 2.710 4.488 2.139 5.981 4.207 48.960 44.839 145.908  

Patrimônio 2012 41.051 3.378 3.778 7.282 3.254 7.135 2.756 3.055 21.270 12.098 13.415 12.014 130.486  

 2013 239.696 2.610 2.565 8.326 3.107 5.440 2.330 5.680 5.791 2.440 2.624 3.450 284.059 0,08% 

              –  

 2011 10.068 5.943 6.438 6.783 8.767 9.342 7.780 8.223 8.601 7.202 6.682 6.971 92.801  

Devolução de 
Benefício 2012 6.096 7.542 8.384 6.566 7.731 7.093 7.655 8.672 7.355 15.408 8.371 7.199 98.074  

 2013 7.496 5.643 7.555 8.886 9.361 8.526 10.029 9.957 10.545 10.813 9.781 9.572 108.165 0,03% 
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              –  

 2011 98 515 157 191 167 156 134 207 101 405 72 298 2.501  

Acréscimos 

Legais 2012 106 512 514 240 167 202 157 52 493 463 206 107 3.218  

 2013 373 96 209 94 172 125 138 162 136 260 547 187 2.499 0,00% 

              –  

 2011 73.085 51.567 66.045 47.194 62.838 58.389 69.087 72.720 70.666 87.170 74.422 93.685 826.870  

Dívida Ativa 2012 52.475 78.748 102.212 76.635 86.186 107.062 91.497 115.190 90.709 111.527 158.130 125.518 1.195.889  

 2013 103.765 108.524 139.037 123.193 173.186 130.886 151.924 164.111 140.275 162.227 156.917 256.479 1.810.523 0,53% 

              –  

 2011 3.464.250 494.774 1.785.718 1.436.307 3.011.664 590.180 2.326.996 2.621.672 3.273.353 755.983 2.208.762 3.752.415 25.722.075  

Outras 

Receitas(2) 2012 3.261.327 644.467 3.472.092 2.367.242 2.373.697 2.436.125 2.759.292 2.519.165 2.806.966 2.816.828 2.858.625 4.723.395 33.039.221  

 2013 5.263.206 4.854.086 4.583.993 4.615.502 4.546.800 4.268.913 4.545.398 4.215.853 5.092.938 3.004.510 2.884.852 3.152.954 51.029.006 14,99% 

              –  

 2011 24 18 32 40 75 42 40 32 30 41 35 32 440  

Ignorada 2012 34 145 132 117 17 33 12 15 36 32 32 29 634  

 2013 22 42 16 16 31 20 24 61 8 25 11 29 303 0,00% 

                              

      TOTAL 100% 
Fonte: AEPS, 2013. 

Elaboração própria 
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A Constituição Federal, ao regulamentar o Sistema de Seguridade Social, definiu, em 

seu art.195, quem financiaria o sistema. O custeio da Seguridade Social é proveniente das 

seguintes fontes: 

 

a. Contribuição da União - constitui recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados 

obrigatoriamente na (LOA) Lei Orçamentária Anual (artigo 16 da Lei 8.212/91): a União é 

responsável por suportar eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando 

decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na 

forma da Lei Orçamentária Anual; 

b. Empresas (empregadores) - contribuem com um percentual13 sobre o total das 

remunerações pagas, incluindo-se os 13ºs.salários (art. 22 da Lei 8.212/91); 

c. Contribuição Social incidente sobre a folha de pagamento - repercute basicamente 

na esfera previdenciária, ou seja, seus recursos são destinados à Previdência Social, ao Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), para se somarem às receitas desta, permitindo-se, assim, o 

pagamento dos benefícios previdenciários; 

d. Contribuições Sociais sobre o Lucro (CSSL) - têm como fato gerador, como o 

próprio nome diz, o lucro. A empresa deve aplicar uma alíquota determinada por lei sobre o 

lucro apurado em balanço;  

                                                 
13 Empresas em geral: 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a 

qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestem serviços; 20% 

(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos 

segurados contribuintes individuais que lhes prestem serviços, para fatos geradores ocorridos a partir de 1° de 

março de 2000; 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 

serviços relativamente aos serviços que lhes são prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de 

trabalho, para fatos geradores ocorridos a partir de 1° de março de 2000; 1% (um por cento), 2% (dois por cento) 

ou 3% (três por cento) incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, 

durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestem serviços, para o financiamento 

dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho. Tal variação decorre de enquadramento da empresa ou estabelecimento em cuja atividade 

preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado, respectivamente, leve, médio ou grave; as alíquotas 

de 1%, (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) poderão ser reduzidas em até 50% ou 

aumentadas em até 100%, conforme dispõe o art. 202-A do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, 

combinado com o inciso III e parágrafo único do art. 5° do Decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, em razão 

do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, aferido pelo Fator Acidentário de 

Prevenção (FAP), - as alíquotas de 1%, (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) são acrescidas 

de 12% (doze por cento), 9% (nove por cento) e 6% (seis por cento), se a atividade exercida pelo segurado ensejar 

a concessão de aposentadoria especial após, respectivamente, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, para fatos 

geradores ocorridos a partir de 1° de março de 2.000. Tal acréscimo incide exclusivamente sobre a remuneração 

do segurado sob exposição a agentes nocivos prejudiciais a sua saúde e a sua integridade física. * 

Microempreendedor Individual: 5% do salário-mínimo, conforme a alínea “a”, inciso II, §2º do art. 21 da Lei nº 

8.212, de 1991, a título de contribuição previdenciária, no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício da 

aposentadoria por tempo de contribuição. Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2013. 
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e. Contribuições Sociais sobre o faturamento (PIS/COFINS)14 - incidem sobre o 

faturamento, assim definido pela totalidade das receitas da empresa; 

f. Contribuição do empregado, do empregado doméstico e do trabalhador avulso -  

está prevista no art. 20 da Lei 8212/91 e é calculada mediante a aplicação da correspondente 

alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa;  

g. Renda líquida dos concursos de prognósticos - concursos de prognósticos são todos 

e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em 

reuniões hípicas, nos âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal e ‘renda líquida’ 

é o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento dos prêmios, de 

impostos e de despesas com a administração15;  

h. Contribuição do empregador doméstico - 12% (doze por cento) do salário-de-

contribuição do empregado doméstico a seu serviço; Contribuição do produtor rural cuja 

contribuição é de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;  

i. Arrecadação do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

(Simples) Super Simples - O novo imposto é recolhido com um único documento de 

arrecadação e vale como pagamento dos seguintes tributos: Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e 

Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS/Pasep). O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) e o Imposto Sobre 

Serviços (ISS) também são abrangidos pelo Simples Nacional, com algumas exceções, pela 

extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos 

e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) e demais receitas. Não é o objetivo deste estudo o 

aprofundamento sobre as fontes de custeio, porém, quanto à desoneração da folha de 

pagamentos, a Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(ANFIP-2013) esclarece que o processo de desoneração da folha de pagamentos não se resumiu 

a uma troca da contribuição patronal, que migrou da folha de pagamentos e passou para o 

faturamento das empresas. A alíquota que recai sobre o faturamento é menor do que a necessária 

para cobrir a contribuição patronal. E, quando esse subsídio não é integralmente coberto pelo 

Tesouro, há diminuição das contribuições previdenciárias e, consequentemente, no processo de 

financiamento dos benefícios. 

                                                 
14 PIS - Programas de Integração Social; COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. 
15 A Lei 8.212/91 não fala do percentual a ser arrecadado a este título. Entretanto, no verso dos espelhos de loterias, 

como Lotomania, Dupla Sena, Mega-sena e outros, verifica-se que tal percentual é da ordem de 18,1%.  
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Para melhor compreender o assunto, abordaremos o tema em título específico. 

 

 

4.4 A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS NÃO REPASSADA  

 

De todas as arrecadações federais, as contribuições previdenciárias se destacam entre 

as que mais crescem. Instituída pela MP nº 540/201116, convertida na Lei 12546, de 14 de 

dezembro de 2011 e ampliada por alterações posteriores (Lei n.º 12.712/2012, Lei n.º 

12.794/2013, Lei n.º 12.844/2013 e Lei n.º 13.043, de 2014), o processo de desoneração da 

folha de pagamentos consistiu na substituição da contribuição patronal previdenciária sobre a 

folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais (20%), prevista, 

respectivamente, nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/1991, por uma contribuição sobre 

uma base de cálculo extraída da receita bruta, beneficiando setores considerados importantes 

para a economia. 

As justificativas do governo para a adoção de tais medidas é que a desoneração traria 

maior competitividade ao país no cenário internacional, auxiliando as exportações e impedindo 

a desestruturação dos setores devido à entrada de produtos importados de baixo preço 

(MARQUES; MENDES, 2013).  

Para que fosse viabilizada a incidência sobre a receita bruta, foi criada a Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que segundo informações da Receita Federal do 

Brasil, “consiste na aplicação de uma alíquota de 1% ou 2%, a depender da atividade, do setor 

econômico (CNAE) e do produto fabricado (NCM), sobre a receita bruta mensal. ” A medida 

tem caráter obrigatório. 

De início, foram desonerados quatro setores de mão de obra que enfrentavam forte 

concorrência de importados, e dois setores de serviços, sendo de tecnologia da informação (TI) 

e tecnologia da informação e comunicação (TIC). Convertida na Lei nº 12.546, de 2011, foram 

incluídos novos beneficiários.  

A alíquota de contribuição sobre o faturamento que antes era de 2,5% para o segmento 

de serviços, e 1,5% para os industriais - excluída a receita de exportação -, passou a ser de 2% 

e 1%, respectivamente. Quase a totalidade dos segmentos industriais foi abrangida, e a 

                                                 
16Através da Medida Provisória 540, publicada em 03/08/2011, o processo de desoneração da folha de pagamento 

foi iniciado, sendo esta convertida na Lei 12.546 em dezembro de 2011. Inicialmente envolvendo alguns 

segmentos industriais, a partir da competência 12/2011, sob o critério de formação de base de cálculo por receitas 

sobre itens produzidos de acordo com determinados códigos NCM, e em alguns serviços na área tecnológica, a 

partir de 03/2012 e 04/2012. 
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desoneração foi estendida para os segmentos de serviços, vindo a atingir 56 setores e, segundo 

levantamento publicado pelo Jornal Valor Econômico (08/04/2013), esse conjunto é 

responsável por um “faturamento bruto anual no mercado interno de R$ 1,9 trilhão, valor 

equivalente a 50% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, antes dos impostos”. 

Com a desoneração, os setores beneficiados, em vez de pagarem 20% da folha de 

pagamento como contribuição patronal à Previdência Social, passaram a pagar 1% ou 2% do 

faturamento, dependendo do ramo de atividade. Estima-se que uma alíquota adequada seria de 

2,2 % em média, segundo cálculos do Ministério da Fazenda, que manteria a arrecadação 

inalterada, a chamada alíquota neutra. Para algumas atividades, no entanto, a alíquota neutra 

chegaria a 4,6% do faturamento. 

A Figura 1 mostra os setores desonerados no período de 2012 a 2014, e o percentual 

de cada setor. 

 

 

Figura 1. Setores Desonerados 2012-2014 

 
Fonte: RFB (Receita Federal do Brasil) 

 

 

Há a obrigatoriedade de mensurar o impacto da Desoneração da Folha na receita 

previdenciária, o que está previsto no inciso IV e § 2º do art. 9º da Lei n.º 12.546/2011, 

regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/STN/INSS/MPS n.º 2, de 28 de Março de 2013. 
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Em obediência a esta Portaria, e segundo informações da Receita Federal, a renúncia 

previdenciária é calculada como ‘a diferença entre o valor da contribuição previdenciária sobre 

a folha de pagamento que deveria ser recolhido caso não houvesse desoneração (deduzidos os 

pagamentos em GPS que continuam obrigatórios) e o valor da contribuição previdenciária sobre 

a receita bruta – CPRB (faturamento) efetivamente recolhido por meio de DARF (Documento 

de Arrecadação da Receita Federal) ’. Se é recolhido em DARF, o valor arrecadado vai direto 

aos cofres da Receita Federal, e não para a Previdência, senão seria utilizada a GPS. 

O valor do impacto fiscal, segundo informações da Receita Federal, “é igual a 

diferença entre o valor da contribuição que a empresa recolheria se não estivesse sujeita à 

desoneração da folha, e o valor da contribuição previdenciária efetivamente arrecadado, ” 

conforme previsão legal.  

Chama a atenção que a metodologia de cálculo consiste numa microssimulação 

realizada para cada contribuinte, utilizando-se como fontes de informação os valores declarados 

na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e Guia da Previdência Social (GPS). 

A fórmula para cálculo da Desoneração é a seguinte: 

 

 

Sendo: D = valor da desoneração de cada contribuinte (em reais) 

Cpt = Contribuição Previdenciária teórica (em reais) 

g = valor pago em GPS (em reais) 

d = valor da CPRB, recolhido em DARF (em reais) 

 

Logo, a Renúncia total calculada no mês é dada por meio da seguinte equação:  

 

 

n = número de contribuintes.  
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A Figura 2 mostra a contribuição previdenciária antes e depois da desoneração. 

 

 

Figura 2. Exemplo ilustrativo da composição da contribuição previdenciária. 

 
Fonte: RFB (Receita Federal do Brasil) 

 

 

A desoneração importa em renúncia de recursos da Seguridade Social, de forma 

significativa, e o governo teria que promover uma compensação equivalente à renúncia com 

recursos provenientes do Orçamento Fiscal, para que a Previdência Social não tivesse prejuízos 

financeiros, o que não vem sendo atendido, embora conste da legislação em vigor. Se fosse 

atendido integralmente a esse requisito, a desoneração não promoveria prejuízos financeiros 

pois esses recursos passariam a integrar as receitas previdenciárias do Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS. 

Sobre o tema (MARQUES & MENDES, 2013) destacam que a desoneração da carga 

introduz dois impactos negativos sobre a Previdência Social, sendo que o primeiro deles, diz 

respeito à perda de parte do vínculo existente entre a contribuição calculada sobre o salário e o 

benefício, o qual constitui uma renda de substituição, pois com a eliminação da contribuição 

patronal e a sua substituição pelo faturamento, parte do fundamento sobre o qual se erigiu o 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS) deixa de existir, pois não está baseado 

completamente no salário do trabalhador. O segundo impacto negativo, segundo os autores, 
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está relacionado ao financiamento da Previdência, pois tal como é declarado pelo Ministério da 

Fazenda  “...a alíquota sobre a receita bruta foi fixada em um patamar inferior àquela alíquota 

que manteria inalterada a arrecadação”. 

Em setembro de 2012, segundo declaração do Ministro da Fazenda, a estimativa de 

perda de arrecadação provocada pela desoneração era de R$ 12,83 bilhões (0,26% do PIB 

previsto para 2013 – R$ 4,9 trilhões) e R$ 60 bilhões para os próximos quatro anos (MARQUES 

& MENDES, 2013). Os autores argumentam que esses recursos deixam de entrar no caixa da 

Previdência, e que no lugar de se estar pensando na construção da viabilidade financeira do 

RGPS no longo prazo, se está tratando o mesmo como um instrumento de política industrial a 

fim de melhorar a competitividade brasileira no cenário internacional. Complementam 

arguindo que a situação financeira da Previdência Social só tende a deteriorar devido ao volume 

de renúncia fiscal envolvido com a desoneração. 

As Tabelas 3, 4, e 5 mostram no campo ‘B’ os pagamentos realizados em GPS. 

Contribuição Previdenciária Cota do Segurado (8, 9 ou 11%), RAT (1 a 3%) e parcela da Cota 

Patronal que permaneceu sobre folha (20%); no campo ‘C’ a Contribuição Previdenciária 

Patronal sobre faturamento recolhida em DARF específico; no campo ‘D’ o total dos 

pagamentos efetuados; o campo ‘E’ é a diferença entre os campos ‘A’ e ‘D’, que se trata da 

Renúncia17, referente aos anos de 2012, 2013 e 2014, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 A renúncia relativa ao 13° salário foi calculada proporcionalmente ao nº de meses em que cada contribuinte 

esteve sujeito ao pagamento da contribuição patronal sob faturamento (Lei 12.546/11, § 3º do art. 9º). A quantidade 

de contribuintes relativa ao 13° salário inclui todos aqueles que, pelo menos uma vez, realizaram pagamento da 

contribuição patronal sob faturamento em DARF no ano de 2012.  
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Tabela 3. Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de Renúncia – Ano 2012 

 

Fonte: RFB (Receita Federal do Brasil) 

 

 

Tabela 4. Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de Renúncia – Ano 2013 

R$ milhões 

Mês 

Contribuição 

Previdenciária 

Teórica 

[A] 

Pagamentos Efetuados 

Valor  

Renúncia 

[E] = [A] - [D] 

Nº 

Contribuintes 

(un.) 
S/ Folha 

(GPS) 

[B] 

S/ 

Faturamento 

(DARF) 

[C] 

Total  

[D] = [B] + [C] 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

13º (*) 

2.064,06 

3.066,51 

3.013,22 

3.213,74 

3.843,42 

3.955,69 

3.690,06 

3.826,58 

3.840,18 

3.929,35 

3.966,47 

4.281,55 

2.729,39 

951,35 

1.418,58         

1.521,38         

1.516,01         

1.802,97         

2.019,30         

1.764,01         

1.803,39         

1.840,53         

1.878,66         

1.860,47         

2.166,30 

1.399,38 

478,12 

686,69 

683,72 

790,68 

1.061,13          

1.088,87              

962,76 

1.017,23          

1.031,29          

1.066,21          

1.103,42 

1.223,49 

- 

1.429,46             

2.105,27             

2.205,10             

2.306,69             

2.864,10             

3.108,16             

2.726,77             

2.820,62             

2.871,82             

2.944,88             

2.963,89             

3.389,79 

1.399,38 

634,60 

961,24 

808,11 

907,05 

979,33 

847,53 

963,29            

1.005,96               

968,36 

984,48            

1.002,58               

891,76 

1.330,01 

25.980 

31.100 

32.068 

32.907 

48.538 

51.120 

42.911 

43.251 

43.123 

43.625 

43.300 

53.373 

74.923 

TOTAL 45.420,22 21.942,32 11.193,61 33.135,93 12.284,29  

Fonte: RFB (Receita Federal do Brasil) 

 

S/ Folha

(GPS)

[B]

S/ 

Faturamento

(DARF)

[C]

Total

[D] = [B] + [C]

Janeiro 293,26              111,00           94,46               205,46               87,80                 8.095                 

Fevereiro 314,90              121,37           82,47               203,84               111,06              9.218                 

Março 331,24              126,17           101,63             227,80               103,43              10.157              

Abril 325,79              118,46           125,65             244,12               81,68                 10.787              

Maio 685,38              293,79           203,93             497,72               187,66              13.083              

Junho 679,65              286,08           210,87             496,94               182,71              13.779              

Julho 725,14              309,88           205,58             515,45               209,68              14.131              

Agosto 734,13              310,51           208,66             519,17               214,96              14.480              

Setembro 1.929,52          995,22           451,82             1.447,04           482,48              24.518              

Outubro 1.936,16          930,94           443,56             1.374,50           561,65              25.730              

Novembro 1.947,41          950,18           474,07             1.424,25           523,16              25.943              

Dezembro 2.038,82          1.007,65       500,16             1.507,81           531,01              25.709              

13º Salário (*) 811,68              473,28           -                   473,28               338,40              16.983              

TOTAL 12.753,09        6.034,53       3.102,86         9.137,39           3.615,69           

Mês

Contribuição 

Prevideniária 

Teórica

[A]

Pagamentos Efetuados

Valor 

Renúncia

[E] = [A] - [D]

Nº 

Contribuintes 

(un.)
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Tabela 5. Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de Renúncia – Ano 2014 
R$ milhões 

Mês 

Contribuição 
Previdenciária 

Teórica 
[A] 

Pagamentos Efetuados 

Valor Renúncia 
[E] = [A] - [D] 

Nº 
Contribuintes 

(un.) 

S/ Folha 
(GPS) 

[B] 

S/ 
Faturamento 

(DARF) 
[C] 

Total [D] = [B] 
+ [C] 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
13º (*) 

4.597,74           
5.400,97           
5.402,56           
5.552,25           
5.697,29           
5.649,01           
5.785,63           
5.967,45           
5.993,74           
6.050,23 
6.110,75 

2.002,37         
2.369,53         
2.455,03         
2.493,73         
2.508,05         
2.530,37         
2.566,34         
2.607,58         
2.668,13         
2.678,76 
2.637,81 

1.273,64          
1.313,86          
1.389,00          
1.522,76          
1.467,27          
1.564,65          
1.530,51          
1.583,40          
1.650,59          
1.726,86 
1.747,63 

3.276,01             
3.683,39             
3.844,03             
4.016,49             
3.975,32             
4.095,02             
4.096,85             
4.190,98             
4.318,72             
4.405,61 
4.385,45 

1.321,73            
1.717,58            
1.558,53            
1.535,76            
1.721,97            
1.553,99            
1.688,78            
1.776,47            
1.675,02            
1.644,62 
1.725,30 

54.187              
72.294              
75.732              
76.749              
78.387              
78.767              
80.429              
82.166              
83.932              
84.831 
84.985 

TOTAL 62.207,62 27.517,70 16.770,18 44.287,88 17.919,74 
 

Fonte: RFB (Receita Federal do Brasil) 

 

 

A evolução das renúncias referidas nas tabelas 3, 4 e 5 podem ser visualizadas no 

Gráfico 4, onde se observa a tendência ao crescimento das renúncias no período de 2012 a 2014, 

dado o aumento dos setores de atividades abrangidos pela Desoneração no período. 

 

Gráfico 4. Evolução da Desoneração da Folha de Pagamento – Estimativa de Renúncia – 

2012/2014 

 
Fonte: Receita Federal do Brasil 
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Segundo a ANFIP-2013, em 2012, o governo repassou à Previdência o valor de R$ 

1,79 bilhão. Essa soma foi inferior ao valor estimado pelo Ministério da Previdência Social para 

a renúncia. O relatório Resultados do Regime Geral de Previdência Social, de setembro de 

2012, indica que a renúncia até agosto alcançou R$ 2,065 bilhões, e continuava crescendo R$ 

711 milhões ao mês. Como os repasses não estavam previstos na Lei Orçamentária de 2012, as 

transferências não foram realizadas, sendo apenas ‘anotadas’ todos os meses nos Relatórios de 

Resultados do Ministério da Previdência. 

A Lei n.º 12.751, em 20 de dezembro de 2012, criou uma dotação por crédito adicional, 

mas o valor determinado para o acréscimo foi de R$ 1,79 bilhão, enquanto a renúncia era muito 

superior. Os valores envolvidos na desoneração continuaram a crescer. Com a edição da MP 

563, no início de abril de 2012, representava uma renúncia estimada em R$ 1,79 bilhão para 

aquele exercício e de R$ 5,221 bilhões, para 2013, e de outros R$ 5,534 bilhões, em 2014 

(ANFIP, 2013). 

Durante a tramitação da Medida Provisória, os valores aumentaram, alguns segmentos 

foram incluídos, algumas alíquotas reduzidas, mas o governo solicitou ao Congresso Nacional 

autorização para repassar à Previdência Social somente o valor originalmente previsto. Estudos 

realizados pela ANFIP indicam que no ano de 2012 a renúncia correspondeu a R$ 7,06 bilhões. 

Essa diferença corresponde a um débito do Tesouro para o RGPS. Em 2013, foram repassados 

pelo Tesouro R$ 9,02 bilhões de um total de R$ 19,04 bilhões de perdas, os repasses alcançaram 

apenas 47% delas, restando o saldo a ser repassado de R$ 10,02 bilhões. 

O Ministério da Previdência, no entanto, ao divulgar os resultados do RGPS, 

desconheceu os valores não repassados e anunciou que a necessidade de cobertura do sistema 

havia sido de R$ 48,9 bilhões. O resultado, se todas as perdas fossem repostas como determina 

a lei, teria sido muito menor, segundo a ANFIP. 

Em 2011, antes da diminuição do ritmo do crescimento do emprego e dos efeitos da 

desoneração da folha, as contribuições previdenciárias representavam 5,9% do PIB, e cresciam 

a um ritmo próximo dos 15% anuais. 

Contribuíram para esse resultado, a geração de empregos formais e o aumento da renda 

do trabalho. Entre 2008, início da crise, e 2011, os rendimentos dos trabalhadores com carteira 

assinada cresceram a uma média anual de 3% acima da inflação. Nos últimos dois anos, a 

contratação com carteira assinada cresceu uma média de 1,2 milhão anuais de novos empregos. 

A desoneração da folha de pagamentos, segundo argumentos do governo, foi motivada 

pela necessidade de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado 

internacional, e a proposta de substituição de parte ou do todo da contribuição social patronal 
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teria consequencia direta na contratação, o que reduziria em tese o desemprego, e saída dos 

trabalhadores da informalidade. No caso da exportação, não há incidência da contribuição sobre 

o faturamento (MARQUES; MENDES, 2013). 

Após a vigência da desoneração, verificou-se que a economia registrou nos últimos 

anos os mais baixos níveis de desemprego de sua história recente, e o crescimento do emprego 

no Governo Lula e no primeiro governo Dilma deu-se em razão de uma série de políticas de 

inclusão previdenciária, como o Plano Simplificado de Previdência Social (SIMPLES), 

Microempreendedor Individual (MEI), dentre outras. Constatou-se que a desoneração teve 

impactos limitados na redução das alíquotas patronais para a Previdência sobre as taxas de 

formalização. No caso da exportação, não há incidência da constribuição sobre o faturamento 

(que veio a substituir à contribuição patronal). (MARQUES & MENDES, 2013). 

 

 

4.5 A PERDA DE RECURSOS DA SEGURIDADE SOCIAL DETERMINADA 

PELA DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO – DRU 

 

A União vem, desde 1994, se desobrigando de repassar integralmente os recursos 

vinculados à Seguridade Social. Em 1994, foi criado o Fundo Social de Emergência (FSE) pela 

ECR n.º 1/ 1994, que depois foi transformado no Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) - e hoje 

Desvinculação das Receitas da União – (DRU), quando foi definido, entre outros aspectos, que 

20% da arrecadação das contribuições estariam disponíveis para uso do governo federal. 

A Tabela 6 e o Gráfico 5 apresentam as perdas de recursos do Orçamento da 

Seguridade Social em decorrência da DRU18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Segundo publicado pela ANFIP (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil), A 

renovação do FSE decorria de necessidades fiscais das novas políticas monetárias do Plano Real, com altíssimos 

custos da dívida federal. A sua renovação em 1996, pela EC n.º 10, já consignava essa desvinculação sob nova 

denominação: Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). Por problemas federativos, deixou de subtrair dos fundos 

constitucionais de repartição 20% da arrecadação dos impostos, mas manteve as demais desvinculações. O FEF 

foi posteriormente renovado por mais dois anos com a EC n.º 17, de 1997. Em 2000, foi criada a Desvinculação 

de Receitas da União (DRU), pela EC n.º 27, renovada pelas Emendas Constitucionais n.º 42, de 2003, 56, de 2007 

e 68, de 2011. Análise da Seguridade Social 2013 http://www.anfip.org.br/publicacoes/201 
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Tabela 6 - Perdas dos recursos do orçamento da Seguridade Social em decorrência da DRU 

Valores correntes, em R$ milhões 

 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

COFINS 17.919 20.367 23.352 28.005 31.925 36.311 39.882 

CSLL 5.246 6.729 8.718 9.151 11.516 11.463 12.509 

PIS/PASEP 4.417 5.223 6.206 8.074 8.317 9.548 10.213 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 6.246 7.763 499 630 683 753 811 

RECEITAS desvinculadas 

pela DRU 
33.829 40.082 38.776 45.860 52.441 58.075 63.415 

Fonte: ANFIP (2013) 

 

 

 

Gráfico 5 - Receita de Contribuições selecionadas e os efeitos da desvinculação promovidos 

pela DRU 

 
Fonte: ANFIP, 2013 

Elaboração própria 

 

 

O Gráfico 5 dá a exata ideia da composição das verbas constantes na Tabela 4, em 

percentuais, que durante os anos destacados vêm sendo desvinculadas, verificando-se que 

quanto à CLSS houve um acréscimo de 238% no período de 2005 a 2013, seguida da COFINS, 

com 223% no mesmo período, depois vem o PIS/PASEP com 231%, e outras receitas com 

52,97% 50,81%
60,22% 61,07% 60,88% 62,52% 62,89%

15,51% 16,79%

22,48% 19,95% 21,96% 19,74% 19,73%13,06% 13,03%

16,00% 17,61% 15,86% 16,44% 16,11%18,46% 19,37%

1,29% 1,37% 1,30% 1,30% 1,28%

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Receitas Desvinculadas da União

Cofins CSLL PIS/Pasep Outras Contribuições
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13%. A DRU retirou do Orçamento da Seguridade Social, em 2013, R$ 63,4 bilhões (ANFIP, 

2013). 

Para garantir o financiamento da Seguridade Social, os constituintes tiveram o cuidado 

de definir que os recursos da Seguridade Social seriam de uso exclusivo da proteção social, o 

que, após sua promulgação, nenhum governo cumpriu (MARQUES & MENDES, 2004). Os 

mesmos autores lembram que inscreveram na Constituição que o tratamento dos recursos da 

Seguridade Social não poderia ser distinto de seu conceito de proteção holística, significando 

que, no interior da Seguridade Social, não caberia vinculação de recursos: a cada ano, por 

ocasião da discussão do orçamento, seria definida a partilha do conjunto de receitas previstas 

para seus diferentes ramos. A única vinculação por eles prevista foi a dos recursos do PIS/Pasep, 

dirigidos apenas para o programa seguro-desemprego e para o pagamento do abono PIS/Pasep, 

sendo 40% de sua arrecadação destinada a empréstimos realizados pelo BNDES para atender 

às empresas. 

Embora houvesse a cautela dos constituintes, o orçamento da Previdência Social nunca 

foi respeitado pelos governos, por nenhum deles. Desde a implantação do Plano Real, em 1994, 

o governo federal preocupou-se em criar mecanismos que rompessem com a ideia de uso 

exclusivo pela Seguridade Social dos recursos a ela constitucionalmente destinados. Com esse 

objetivo, instituiu, naquele ano, o Fundo Social de Emergência, para o qual 20% dos recursos 

das contribuições seriam destinados. Com vigência inicialmente prevista de dois anos, o Fundo 

foi sendo sucessivamente prorrogado, mudando apenas de denominação – a partir de 1999, para 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) (MARQUES, 2002).  

Curiosamente, já com Lula na Presidência da República, foi encaminhada proposta de 

reforma tributária ampliando para 2007 a vigência da DRU. Esquecendo-se de qualquer 

princípio antes defendido, sob o argumento que, embora a situação econômica do país estivesse 

melhor, o cenário internacional exigia cautela. (MARQUES & MENDES, 2004). 

Relatam os Autores (MARQUES & MENDES, 2004), que neste mesmo momento em 

que foi afirmado pelos representantes do governo que os indicadores da economia nacional 

estariam melhores do que no passado, o país apresentava taxas de desemprego recordes (na 

Grande São Paulo, segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, o 

desemprego atingia 20,6% da população ocupada e, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, 14,6%), a taxa nominal de juros básica era de 26,5% e a 

demanda apresentava claros indicadores de retração da economia (diminuição do Consumo das 

Famílias e da Formação Bruta do Capital, entre outros componentes), chama cinicamente de 
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cautela o expediente da desvinculação de recursos da Seguridade para engrossar o superávit 

primário exigido pelo FMI para pagamento da dívida pública, interna e externa. 

Segundo a ANFIP (2013), quase a integralidade do superávit da Seguridade Social é 

anulado dessa forma. Essa subtração de recursos não aparece nos relatórios como uma 

transferência de recursos da Seguridade Social para o Orçamento Fiscal. É como se esses 

recursos fossem, por natureza, do Orçamento Fiscal. 

De acordo com a ANFIP (2013), a Seguridade registrou em 2013 uma arrecadação de 

R$ 651 bilhões, o que representa 57% de toda a arrecadação da Receita Federal do Brasil, e 

efetuou despesas de R$ 575 bilhões. Dos R$ 76 bilhões de superávit, R$ 51 bilhões foram 

desvinculados por meio da DRU (Desvinculação das Receitas da União)19.  

Em 1999, por exemplo, ano em que a reforma da Previdência do Governo FHC foi 

aprovada, a Previdência registrava um déficit equivalente a 1% do PIB, a Seguridade Social 

apresentava um superávit de R$ 16, 3 bilhões, correspondendo a 1,7% do PIB. Em 2001, 

adotando-se o mesmo critério, o superávit da Seguridade Social aumentou para R$ 32,1 bilhões, 

cerca de 2,6% do PIB.  

Dessa forma, há um verdadeiro desvio de recursos da Seguridade Social de sua 

destinação original - saúde, Previdência e assistência social - para ampliar o superávit primário 

da União e honrar compromissos com a comunidade financeira internacional e com o 

pagamento dos juros da dívida interna. A administração das receitas da Seguridade Social é 

feita pelo Tesouro Nacional e realizada segundo critérios de disponibilidade e prioridade. 

                                                 
19 Disponível em: <http://www.anfip.org.br/informacoes/releases/Release-Publicacao-comprova-superavit-de-R-

762-bi-na-Seguridade-Social_12-11-2014>. Acesso em: 21 mar. 2015. 
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5 CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E DESAPOSENTAÇÃO 

 

 

5.1 A EXTINÇÃO DO PECÚLIO E A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS 

APOSENTADOS 

 

A finalidade da contribuição previdenciária é para que o Segurado esteja coberto e 

amparado em casos de necessidade, como viuvez, velhice, incapacidade laboral ou doença. 

Toda contribuição tem que ter uma destinação - uma contrapartida por parte do Estado - e se 

não há a destinação específica, mais se assemelha a confisco, não configurando contribuição. 

O extinto pecúlio era constituído pela soma das importâncias correspondentes às 

contribuições dos aposentados que retornavam ao mercado de trabalho, pagas ou descontadas 

durante o novo período trabalhado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 4% 

(quatro por cento) ao ano, que eram devolvidas ao Segurado quando este se afastasse de suas 

atividades laborais. Com o advento da Lei º 8.870 /94, editada em 16/04/1994, foi extinto o 

pecúlio, e todas as contribuições previdenciárias recolhidas aos cofres públicos após esta data 

não podem ser revertidas de nenhuma forma em favor do Segurado.  

Todos os que exercem atividade laboral e estão enquadrados no artigo 11 da Lei 

8.213/91 - Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social - como empregado, contribuinte 

individual, trabalhador avulso, Segurado especial ou empregado doméstico, serão classificados 

como "Segurado obrigatório", devendo, para tanto, contribuir para os cofres da Previdência 

compulsoriamente. 

O aposentado que retorna ao mercado de trabalho ou nele permanece após a 

aposentadoria fica obrigado a continuar contribuindo, sem que haja por parte do Estado 

qualquer contraprestação - com exceção do salário-família e da reabilitação.  

Como uma forma de justificar e livrar-se da responsabilidade da contraprestação que 

decorre da contribuição previdenciária, o artigo 11, § 3º, da Lei 8.213/9120 aduz que o 

aposentado do RGPS que estiver exercendo, ou que voltar a exercer atividade laboral, fica 

sujeito às contribuições previdenciárias para fins de custeio da Seguridade Social. Com isso, 

                                                 
20 Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.  

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada pela Lei nº 

8.647, de 1993)  

§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer 

atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às 

contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. 

(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995).  
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podemos observar que o legislador fez uma troca de princípios, o da contraprestação para o da 

solidariedade, que consiste na premissa de que a Seguridade Social é custeada por todos, mesmo 

por aqueles que não usufruem dos seus benefícios – e colocou os inativos na solidariedade, o 

que deve ser visto com cautela. Há entendimento de que este princípio (da solidariedade) deve 

alcançar somente os trabalhadores ativos, e por esta razão há grande controvérsia sobre o 

assunto, pois a natureza jurídica dessas contribuições previdenciárias é de que trata-se de 

‘tributo’, e não pode haver tributo sem contraprestação por parte de Estado.  

Em razão destes fatores surgiu um novo instituto, o da Desaposentação. Os 

aposentados que permanecem na ativa - por mais irônica que esta frase possa parecer - passaram 

a se socorrer do judiciário para tentar reaver as contribuições vertidas à Previdência Social, por 

meio do recálculo de suas aposentadorias.  

 

 

5.2 O INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO NO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Aposentadoria, do latim pausis, que significa parada, cessação. A aposentadoria 

encerra o trabalho, cessa o trabalho diário e dá lugar ao lazer, passando o aposentado a fruir o 

otium cum dignitate, o ócio com dignidade. Quando se conceitua a palavra aposentadoria 

encontramos “Quantia recebida mensalmente pelo beneficiário como resultado de suas 

contribuições durante o tempo em que legalmente trabalhou” (HOLANDA on-line).  

Da leitura das definições supramencionadas, podemos extrair que o aposentado deve 

se afastar das atividades laborais, que aposentar-se significa deixar de trabalhar, entretanto este 

fato não se verifica em muitos casos. 

No Brasil não há vedação legal que impeça o aposentado de retornar ao mercado de 

trabalho. O sistema previdenciário brasileiro é contributivo; é permitido trabalhar mesmo 

estando aposentado. O retorno às atividades laborais pode se dar por vários fatores, necessidade 

econômica, ocupação, e também porque a força laboral dos mais idosos é fundamental para o 

equilíbrio financeiro de suas famílias, razão pela qual milhares de pessoas permanecem no 

mercado de trabalho, mesmo após estarem aposentadas. 

Conforme já explicado anteriormente, até ano de 1994, os Segurados do RGPS 

poderiam reaver o valor das contribuições vertidas após a aposentadoria, mas com o advento 

da Lei nº 8.870/1994, o pecúlio foi extinto.  
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O instituto da Desaposentação surgiu pelo inconformismo desta parcela da população 

que está compelida a recolher aos cofres da Previdência depois de aposentados, sendo a única 

possibilidade de reaver o que contribui após a aposentadoria. Assim, o aposentado ingressa na 

justiça para requerer a renúncia ao primeiro vínculo, recalcula o benefício e requer uma nova 

aposentadoria, somando-se ao período contribuído anteriormente este plus, o que representaria 

a melhora do valor do benefício (LONDUCCI, VERDE E MAGALHÃES, 2008).  

O art. 12 § 4º da Lei nº 8.212/1991 também prevê que o trabalhador aposentado deve 

continuar contribuindo para o RGPS. Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº 1.721/DF, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou esclarecendo que o contrato de 

trabalho não é extinto com o advento da aposentadoria.  

Não há legislação que ampare o instituto da Desaposentação e os Segurados devem 

sempre recorrer à via judicial. A demanda de ações para requerer a Desaposentação nos últimos 

anos cresceu muito, e fala-se em milhares, a ponto de ser reconhecida a repercussão geral no 

Supremo Tribunal Federal (STF), estando suspensa a continuidade do julgamento até que sejam 

nomeados novos ministros para compor a Corte. 

A Advocacia Geral da União (AGU) afirma que "o reaproveitamento do tempo de 

contribuição utilizado para a aposentadoria então renunciada, sem a restituição dos valores 

percebidos pelo Segurado, afetaria profundamente o equilíbrio financeiro e atuarial da 

Previdência Social", acrescentando que “o aporte adicional de contribuições decorrente da 

permanência na atividade não é suficiente para fazer frente ao acréscimo da despesa com o 

novo benefício previdenciário" (REVISTA VALOR ECONÔMICO, 07/10/14). O presente 

estudo visa mostrar que tal assertiva não se coaduna com a realidade, que os recolhimentos após 

a aposentadoria são suficientes para o custeio da própria aposentadoria do beneficiário após o 

recálculo, considerando-se a expectativa de vida divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 

5.3 A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ATC) 

 

Prevista nos artigos 52 e seguintes da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por tempo de 

contribuição (ATC) integral é devida ao Segurado que completa 35 anos de contribuição, se do 

sexo masculino, ou 30, se do sexo feminino. Subdividem-se entre as espécies: a) 42 Integral - 

aos 35 anos de contribuição, se do sexo masculino, ou aos 30, se do sexo feminino, com 100% 

do salário de benefício ou com 30 e 25 anos de contribuição, para homens e mulheres, 
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respectivamente, com proventos na ordem de 70% do salário de benefício; b) Espécie 46 

Integral aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo da comprovação de exposição a 

agentes nocivos21. Na modalidade de aposentadoria especial - espécie 46 - não é aplicado o 

fator previdenciário. 

A aposentadoria integral por tempo de contribuição (espécie 42) não exige idade 

mínima para requerer, desde que se comprove o período integral de 35 anos de contribuição ao 

RGPS, o que ao longo dos anos vem permitindo que o Segurado atinja a aposentadoria 

precocemente. 

Através do Fator Previdenciário introduziu-se indiretamente o critério de idade para a 

concessão de aposentadoria, obtendo alterações significativas no valor da aposentadoria 

(MARQUES et all, 2009). Em relação às aposentadorias por tempo de contribuição, 

anteriormente à Reforma da Previdência (EC 20), seu valor era calculado pela média aritmética 

dos últimos 36 (trinta e seis) meses de contribuição. Com a reforma promovida pela EC 20, passou 

a ser calculada pela média aritmética simples do período de julho de 1994 - (pós-Plano Real) - em 

diante, assim abrangendo todo o período contribuído do Segurado, descontando-se os 20% menores 

salários de contribuição, aplicando-se a correção monetária. Ao resultado obtido, aplica-se a 

fórmula do fator previdenciário. 

O fator previdenciário é uma fórmula matemática aplicada sobre o valor obtido da 

média dos 80% maiores salários de contribuição do Segurado, calculado a partir de julho de 

1994.  

A Fórmula do Fator Previdenciário é: 

 

 

 

Onde: 

 

F = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição no momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria; 

A = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 

 

 

                                                 
21 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/aeps-2013-secao-i-beneficios/ Anuário Estatístico da 

Previdência Social 2013>. Acesso em 10 abr. 2015. 

http://www.previdencia.gov.br/aeps-2013-secao-i-beneficios/
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O objetivo da fórmula é incentivar o Segurado a adiar sua aposentadoria, uma vez que 

quanto mais idade e maior tempo de contribuição, maior será o valor do benefício - 

considerando-se o limite ao teto; quanto menos idade e tempo de contribuição, menor o valor 

do benefício. A fórmula do fator previdenciário combina as variáveis idade e tempo de 

contribuição, e a expectativa de vida divulgada pelo IBGE, cujo percentual (redutor) a ser 

aplicado ao valor dependerá da combinação tempo de contribuição x idade, conforme Tabela 

do Fator Previdenciário 2015 (ANEXO A) elaborada pela secretaria de Planejamento da 

Previdência Social e divulgada pelo Ministério da Previdência Social. 

Mesmo com a adoção do Fator Previdenciário, em geral a idade média de 

aposentadoria por tempo de contribuição é baixa. Em 2011, os homens se aposentavam em 

média com 54 anos de idade (ATC) e as mulheres com 51 (COSTANZI, 2011), o que significa 

que se encontram ainda em idade economicamente ativa. De acordo com os dados da PNAD, 

em 2011, 15,4% dos brasileiros aposentados com idade acima de 60 anos continuavam 

trabalhando (IBGE, 2012). 

No Gráfico 6 comprova-se que as pessoas estão se aposentando em idade 

economicamente ativa e plenamente produtiva. Conforme dados publicados pelo MPS (AEPS, 

2013), verifica-se, no ano de 2013, a maior concentração de aposentadorias por tempo de 

contribuição concedidas, foi entre a faixa etária de 50 a 59 anos para homens e mulheres.  

 

Gráfico 6 - Distribuição etária de beneficiários de aposentadoria por tempo de contribuição - 

2011/2013 

8 
Fonte: AEPS, 2013 

Elaboração própria. 

até 44 anos 45 a 49 anos 50 a 54 anos 55 a 59 anos 60 a 64 anos 65 a 69 anos
70 anos e

mais

2011 6353 21.214 72.499 68.528 28.566 1.296 291

2012 8.731 20.947 72.058 69.405 29.645 1.311 214

2013 2.999 21.169 72.526 74.845 33.625 1.680 383

ATC X GRUPO DE IDADE - 2011/2013

2011 2012 2013
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Acrescente-se que embora o fator previdenciário não tenha desestimulado a 

aposentadoria precoce como se verifica na Tabela 7, diminuiu o valor das aposentadorias, 

conforme se verifica no Gráfico 7, pois a maioria das aposentadorias concedidas nos anos de 

2011 a 2013 estão na faixa de até 4 salários mínimos, com destaque para a faixa de 1 a 2 salários 

mínimos que é a maioria. 

 

 

Gráfico 7 – Quantidade das aposentadorias por tempo de contribuição concedidas por faixa 

de valor (urbano – RGPS) - 2011/2013 

 
Fonte: AEPS, 2013 

Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual a 1
Acima de

1 até 2
Acima de

2 até 3
Acima de

3 até 4
Acima de

4 até 5
Acima de

5 até 6
Acima de

6 até 7
Acima de

7 até 8
Acima de

8

2011 58.809 74.504 57.150 52.191 36.104 11.682 5.088 590 251

2012 63.025 79.895 58.590 54.636 27.326 9.134 3.668 417 172

2013 65.538 85.545 61.460 57.205 27.521 10.539 4.456 403 191

Quantidade de ATC x Faixa de Valor - CONCEDIDAS

2011 2012 2013
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Tabela 7 - Idades médias na concessão de benefícios, por grupos de espécie e sexo - 2013 

GRUPOS DE ESPÉCIE 
TOTAL 

Total Masculino Feminino 

Aposentadorias por idade e Tempo de Contribuição 58,53 59,37 57,73 

Aposentadorias por Tempo de Contribuição (inclui B-42, B-46 e 

outras) 
53,94 54,89 52,04 

Aposentadorias por Tempo de Contribuição (B-42) 54,27 55.29 52,2 

Aposentadorias por Tempo de Serviço Especial (B-45) 48,57 48,56 48,69 

Aposentadorias por Idade 60,74 62,94 59,26 

Aposentadorias por Invalidez 51,83 51,57 52,22 

Auxílio-Doença 40,57 40,14 41,03 

Auxílio-Acidente 35,82 35,57 38,07 

Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho 37,12 35,73 38,04 

Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho 38,22 37,85 39,78 

Auxílio-Suplementar por Acidente de Trabalho 29,5 29,91 25,35 

Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho 49,5 49,4 49,82 

Amparo Assistencial ao Portador de Deficiência (B-87) 32,32 30,28 34,66 

Amparo Assistencial ao Idoso (B-88) 66,24 66,03 66,39 

Salário-Maternidade 27,27 - 27,27 

Fonte: Dataprev (2013) 

 

 

5.3.3 Quantidade Atual de Beneficiários de ATC Sujeitos à Desaposentação  

 

Considerando que não é possível proceder a Desaposentação em todos os tipos de 

aposentadoria, somente são passíveis de Desaposentação os seguintes benefícios: 

 

a. benefício de aposentadoria por idade: nos casos em que o aposentado permanece 

trabalhando e recolhendo para a Previdência Social, e tenha condições para requerer sua 

aposentadoria por tempo de contribuição; 

b. benefício de aposentadoria por tempo de contribuição: nos casos em que o Segurado 

se aposentou de forma proporcional e tenha as condições para requerer, após mais alguns anos 

de contribuição, a aposentadoria integral; ou nos casos em que, mesmo estando aposentado, 

tendo atingido inicialmente o tempo integral, contribuiu muitos anos, e o recálculo da sua renda 

mensal inicial (RMI) - considerando o novo período contribuído - enseja uma aposentadoria 

que lhe seja mais favorável. Ou ainda nos casos em que, mesmo estando aposentado, tendo 

atingido inicialmente o tempo integral, o Segurado trabalha sujeito a riscos ambientais, e tenha 

as condições para requerer a aposentadoria especial espécie 46, casos em que o benefício é 

recalculado considerando-se a nova condição, e não é aplicado o fator previdenciário. Para este 
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tipo de Desaposentação é preciso a apresentação do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 

que comprova a exposição a agentes nocivos. 

Do total de benefícios previdenciários emitidos22 no ano de 2013, as aposentadorias 

por tempo de contribuição compreendem 19,37%, segundo o Anuário Estatístico da 

Previdência Social de 2013, conforme demonstrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Quantidade de benefícios emitidos segundo grupos e espécies – 2013 

 
Fonte: DATAPREV, SUB, SÍNTESE 

Elaboração própria. 

                                                 
22 Benefícios emitidos correspondem aos créditos emitidos para pagamento de benefícios, ou seja, são benefícios 

de prestação continuada que se encontram ativos no cadastro e para os quais são encaminhados créditos junto à 

rede pagadora de benefícios. Fonte: MPAS. 

Quantidade de benefícios emitidos, por clientela, segundo os grupos de espécies - 2013

% % %

sobre sobre sobre URBANO RURAL

2013 RGPS PREVI APOSENT 2013 2013

BENEFÍCIOS DO RGPS...................... 27.009.011 100% 18.055.068 8.953.943

   Previdenciários........................... 26.150.959 96,82% 100% 17.231.172 8.919.787

      Aposentadorias........................... 17.351.730 64,24% 66,35% 100% 10.896.690 6.455.040

         Tempo de Contribuição............. 5.064.342 18,75% 19,37% 29,19% 5.045.997 18.345

         Idade......................................... 9.165.014 33,93% 35,05% 52,82% 3.172.936 5.992.078

         Invalidez.................................... 3.122.374 11,56% 11,94% 17,99% 2.677.757 444.617

subtotais aposentadorias 64,24% 66,35% 100,00%

      Pensão por Morte......................... 7.159.242 26,51% 27,38% 4.901.267 2.257.975

      Auxílios........................................ 1.548.284 5,73% 5,92% 1.356.414 191.870

         Doença...................................... 1.457.433 5,40% 5,57% 1.281.067 176.366

         Reclusão................................... 43.203 0,16% 0,17% 39.587 3.616

         Acidente.................................... 47.648 0,18% 0,18% 35.760 11.888

subtotais Auxilios............................... 5,73% 5,92%

      Salário-Maternidade (1)............... 91.448 0,34% 0,00% 76.546 14.902

      Outros.......................................... 255 0,00% 0,00% 255 –

         Salário-Família........................... – 0,00% 0,00% – –

         Abono de Permanência............. 200 0,00% 0,00% 200 –

         Vantagem de Servidor.............. 55 0,00% 0,00% 55 –

   Acidentários................................. 858.052 3,18% 3,28% 823.896 34.156

      Aposentadoria por Invalidez........ 189.161 0,70% 0,72% 177.088 12.073

      Pensão por Morte......................... 120.606 0,45% 0,46% 116.460 4.146

      Auxílios...................................... 548.285 2,03% 2,10% 530.348 17.937

         Doença...................................... 182.030 0,67% 0,70% 171.553 10.477

         Acidente.................................... 304.373 1,13% 1,16% 296.913 7.460

         Suplementar.............................. 61.882 0,23% 0,24% 61.882 –

Elaboração Própria com dados extraídos de DATAPREV, SUB, SINTESE.   

GRUPOS DE ESPÉCIES TOTAL
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Verifica-se na Tabela 8 que, do total de benefícios previdenciários emitidos - que é de 

26.150.959 em 2013, apenas 5064.342 são de aposentadorias por tempo de contribuição, o que 

representa apenas 19,37% do total das aposentadorias emitidas. Considerando que nem todas 

as aposentadorias por tempo de contribuição são passíveis de Desaposentação, ao contrário do 

que apontam alguns estudos, e que mais de 40% dos benefícios concedidos à RMI é de 1 piso 

previdenciário (que não teriam razões para a Desaposentação). 

Na prática, se a RMI do Segurado (ATC) atingiu valor baixo - 1 piso previdenciário 

ou 1 salário mínimo -, é porque ele não recolhia pelo teto previdenciário. Se ele antes de se 

aposentar não contribuía pelo teto, a probabilidade de se aposentar e passar a recolher é ínfima, 

razão pela qual seu benefício não sofrerá muita alteração em caso de recálculo. Uma alteração 

que seja compensatória levaria muitos anos de contribuição, o que acaba por inviabilizar a ação 

de Desaposentação. Pode ocorrer de alterarem as condições e as contribuições atingirem o 

máximo, porém a chance é muito pequena.  

Verifica-se nos Gráficos 8 e 9 e Tabela 9, que do total de benefícios concedidos, no 

ano de 2011, 37,54% recebem 1 piso previdenciário23, e 27,87% recebem de 1 a 2 pisos 

previdenciários. No ano de 2012 e 2013 estes percentuais aumentaram, e verifica-se que no ano 

de 2013, o percentual de Segurados que recebem até 1 piso previdenciário atingiu 47,24%. 

Note-se que no ano de 2013, o percentual de Segurados que recebem apenas até 2 salários 

mínimos atinge 85,27%. Deste total de benefícios previdenciários, já descartamos de pronto 

todos os que recebem 1 piso previdenciário dos quais não é possível realizar a Desaposentação, 

quer seja aposentadoria por idade ou tempo de contribuição.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 O piso previdenciário corresponde ao valor de 1 salário mínimo, e o valor máximo do benefício corresponde ao 

valor do teto do salário-de-contribuição. Entende-se por salário-de-contribuição, observado o valor mínimo 

(salário mínimo) e máximo (respectivamente de R$ 724,00 e R$ 4.390,24 - a partir da competência janeiro de 

2014): a) 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; b) para o empregado doméstico - a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS; c) para o contribuinte individual - a remuneração auferida em uma ou mais empresas 

ou pelo exercício de atividade por conta própria, durante o mês; e para o segurado facultativo - o valor por ele 

declarado. Fonte: BEPS 2013. 
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Gráfico 8 – Distribuição de quantidade de benefícios concedidos por faixa de valor – Urbano 

(RGPS) – 2011/2013 

 
Fonte: AEPS, 2013. 

Elaboração própria 

 

 

 

Tabela 9 – Distribuição de quantidade de benefícios concedidos por faixa de valor – Urbano 

(RGPS) – 2011/2013 

FAIXAS DE VALOR 2011 2012 2013 

(EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS)    

Abaixo de 1 7.397 8.756 11.235 

Igual a 1 1.326.363 1.641.278 1.877.691 

Acima de 1 até 2 1.107.804 1.299.849 1.500.217 

Acima de 2 até 3 561.286 620.220 701.910 

Acima de 3 até 4 387.878 425.738 475.606 

Acima de 4 até 5 292.855 300.742 332.231 

Acima de 5 até 6 226.394 195.325 202.895 

Acima de 6 até 7 57.511 34.933 34.243 
Fonte: AEPS, 2013 

Elaboração própria 
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Gráfico 9. Percentual de benefícios concedidos até 2 pisos previdenciários 2011/2013 

 
Fonte: AEPS, 2013. 

Elaboração própria 

 

 

Observa-se no Gráfico 9 que houve um aumento significativo no percentual dos 

benefícios concedidos com valor de até 2 pisos previdenciários. De 2011 a 2013 houve um 

acréscimo de 38,81%, o que se conclui que o valor das aposentadorias pagas pelo RGPS está 

caindo em progressão geométrica, assim como a arrecadação previdenciária também vem 

aumentando. 

Quanto à aposentadoria por idade (urbana), em 2011 foram concedidos o total de 

237.664 benefícios, e nos anos seguintes, 2012 e 2013, foram concedidas o total de 269.515 e 

295.903 aposentadorias, respectivamente. Verifica-se no Gráfico 10, que o total das 

aposentadorias concedidas foram distribuídas por faixa de valor, e contata-se que a maioria 

destas aposentadorias por idade recebem um piso previdenciário, tanto nos anos de 2011, 2012 

e 2013, o que inviabiliza a ação de Desaposentação desta parcela de Segurados. 
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Gráfico 10 – Distribuição de quantidade de aposentadorias por idade concedidas por faixa de 

valor – Urbano (RGPS) – 2011, 2012 e 2013. 

 
Fonte: AEPS, 2013. 

Elaboração própria. 

 

 

Corroborando com o já constatado, o que se evidencia no Gráficos 11, é que as 

aposentadorias por idade que recebem 1 piso previdenciário compreendem mais de 2/3 dos 

benefícios concedidos nos anos de 2011, 2012 e 2013, respectivamente, razão que pela qual 

esta parcela dos aposentados estariam fora do recálculo da Desaposentação. 

 

Gráfico 11 – Percentual da quantidade de aposentadorias por idade concedidas por faixa de 

valor – Urbano (RGPS) – 2011, 2012 e 2013. 

 
Fonte: AEPS, 2013. 

Elaboração própria 

Igual a 1 Acima de 1 até 2 Acima de 2 até 3 Acima de 3

2011 151.106 51.782 16.705 18.071

2012 178.633 56.381 16.758 17.743

2013 196.326 62.264 18.295 19.018
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Se forem somados os percentuais das faixas de valores de 1 piso com a de 1 a 2 pisos 

constantes no Gráfico 11, teremos nos anos de 2011, 2012 e 2013 os percentuais de 85%, 87% 

e 87%, respectivamente, ou seja, sobrariam apenas entre 15% e 13% dos aposentados por idade 

que se retornassem ao mercado de trabalho, poderiam recalcular suas aposentadorias para obter 

aposentadoria por tempo de contribuição, considerando os requisitos mínimos – atualmente 

teria que completar 35 anos de contribuição – considerando que o valor do salário de 

contribuição durante a maioria do período contributivo teria que ser pelo teto para viabilizar o 

cálculo, o que por certo inviabiliza quase todos os casos.  

Outra razão pela qual considera-se a inviabilidade de recalcular o benefício dos 

Segurados que recebem aposentadoria por idade, é que já se aposentaram com a idade de 60 

anos, se mulher, ou 65 anos, se homem. O tempo que teriam que contribuir numa faixa de 

contribuição elevada seria muito grande para viabilizar a Desaposentação, uma vez que a média 

do cálculo é feita desde julho de 1994 até a data do recálculo, e o tempo em que contribuiu pelo 

mínimo seria quase que inteiramente contabilizado, reduzindo o valor da nova RMI. 

Certamente que em poucos casos se constataria vantagem, mas somando-se os fatores da idade 

já avançada, mais a impossibilidade de recolhimento pelo teto por longo período – considerando 

o que normalmente ocorre com o homem médio – a chance de aumentar a contribuição 

previdenciária pelo teto é muito pequena. 

Por estas razões não pode prevalecer o estudo que concluiu que a Desaposentação 

causará rombo para os cofres da Previdência, dado que tais cálculos foram realizados 

considerando todas as aposentadorias por idade e todas as aposentadoria por tempo de 

contribuição, o que se verifica que não é possível, e descarta-se com o presente trabalho 

totalmente qualquer possibilidade de realizar o recálculo de todas as aposentadorias da forma 

como realizado, diante da inviabilidade de recálculo, como restou amplamente demonstrado.  

A exemplo da aposentadoria por idade, nem todos os benefícios de aposentadoria por 

tempo de contribuição é passível de Desaposentação pelos seguintes fatores: 

 

a) o tempo contribuído após a aposentadoria pode não ser suficiente para comprovar 

a melhora da situação do Segurado, e para que seja compensatório ingressar com a ação judicial, 

é necessário, imprescindível, condição sine qua non, que se comprove perante a autoridade 

judiciária que há vantagem econômica para requerer a renúncia da aposentadoria anterior. Em 

geral somente após 5 ou 6 anos de contribuição pelo teto máximo é que se obtém vantagem 

econômica, caso o recolhimento seja feito pelo teto previdenciário neste período pós-

aposentadoria. Em estudo realizado com o objetivo de avaliar os impactos da Desaposentação 
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foram efetuados cálculos utilizando 4 indicadores de uso difundidos na literatura 

previdenciária, sendo a taxa de reposição, taxa interna de retorno, alíquota necessária e alíquota 

efetiva.  Os resultados mostraram que há um período ótimo para o Segurado pedir a 

Desaposentação, cumprindo os requisitos mínimos. Segundo o estudo, este prazo é de, pelo 

menos, 5 anos após a aposentadoria para os homens – com faixas de renda até 5 salários 

mínimos - e 8 anos ou mais, no caso das mulheres. No caso das mulheres este tempo diminui 

conforme aumenta a faixa salarial (ZANELLA, AFONSO E CARVALHO, 2013)  

b) todos os benefícios previdenciários cujo valor do benefício seja 1 salário mínimo - 

quer seja por idade ou ATC -  não são passíveis de Desaposentação; 

c) na maioria dos casos, só é viável o ingresso da ação para quem contribui pelo teto 

máximo, pois do contrário o tempo de contribuição deverá ser muito longo para se obter alguma 

vantagem econômica e requerer o recálculo.  

 

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2013, em dezembro de 2013, 

a Previdência Social mantinha cerca de 31,0 milhões de benefícios ativos em cadastro, dos 

quais 83,8% eram previdenciários, 2,7% acidentários e 13,5% assistenciais. Mais de 70% 

desses benefícios pertenciam à clientela urbana e 29,2% à clientela rural. Comparado com 2012, 

o estoque de benefícios aumentou 3,8%, sendo que os previdenciários aumentaram 3,8%, os 

assistenciais cresceram 4,3% e os acidentários aumentaram 2,2%. As espécies que 

apresentaram maior participação na quantidade total de benefícios ativos foram todas 

previdenciárias: aposentadoria por idade (29,6%), pensão por morte (23,1%) e aposentadoria 

por tempo de contribuição (16,1%).  

O valor dos benefícios ativos atingiu R$ 29,6 bilhões em dezembro de 2013, o que 

correspondeu a um aumento de 12,4%, com relação a dezembro do ano anterior. Quase 80% 

do valor dos benefícios ativos eram da clientela urbana e 20,7% da clientela rural. As espécies 

que apresentaram maior participação em termos de valor foram a aposentadoria por tempo de 

contribuição, a aposentadoria por idade previdenciária e a pensão por morte previdenciária com, 

respectivamente, 26,8%, 23,3% e 22,3% do total (AEPS, 2013). 

No ano de 2013, a Previdência Social concedeu 5,2 milhões de benefícios, dos quais 

86,7% eram previdenciários, 6,5% acidentários e 6,8% assistenciais. As espécies mais 

concedidas foram o auxílio-doença previdenciário, a aposentadoria por idade e o salário-

maternidade, com, respectivamente, 43,6%, 12,6% e 12,1% do total. 
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Considerando o valor dos benefícios, as espécies mais concedidas foram todas 

previdenciárias: o auxílio-doença, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de 

contribuição, cujas participações foram de 45,9%, 10,1% e 10,0%, respectivamente. A 

participação dos valores dos benefícios urbanos aumentou de 85,8% em 2012 para 86,3% em 

2013, enquanto a dos benefícios rurais passou de 14,2% para 13,7%, no período. 

Em 2013, 99,5% dos benefícios concedidos à clientela rural apresentavam valor de até 

um piso previdenciário, enquanto os benefícios da clientela urbana dessa faixa corresponderam 

a 42,3% do total. 

Observa-se que 98,4% dos benefícios urbanos estavam contidos na faixa que atinge 

até cinco pisos previdenciários. 

Cerca de 55,9% dos benefícios foram concedidos a pessoas do sexo feminino, sendo 

que na clientela urbana esta participação foi de 53,0% e na rural 67,4%. 

O valor médio24 dos benefícios apresentou um crescimento de 8,0% no ano, passando 

de R$ 914,28 em 2012 para R$ 987,54 em 2013. O valor médio dos benefícios urbanos foi 

56,97% maior que o dos benefícios rurais, respectivamente, R$ 1.064,52 e R$ 678,19. A espécie 

de benefício com maior valor médio é a aposentadoria por tempo de contribuição (R$ 1.632,07), 

seguida da pensão por morte acidentária (R$ 1.480,55) e da aposentadoria por invalidez 

acidentária (R$ 1.336,06). O valor médio dos benefícios urbanos concedidos a pessoas do sexo 

masculino (R$ 1.191,66) é 25,18% maior que o do sexo feminino (R$ 951,93).  

Em setembro de 2013, quase 4,6 milhões de estabelecimentos apresentaram a GFIP, 

sendo que os que declararam opção pelo SIMPLES participaram com 58,0% do total de 

estabelecimentos, 25,3% no número de vínculos, 15,5% no valor da remuneração e 6,0% no 

valor devido declarado pelas empresas. Cerca de 98,2% dos vínculos declarados na GFIP não 

estiveram expostos a agentes nocivos e em 1,6% dos vínculos o tempo de exposição foi de 25 

anos. 

A detecção é a seguinte: 70% dos benefícios da Previdência são de salário mínimo e 

os benefícios concedidos e mantidos, em 2013, não chegaram, em termos de valor médio, a 

dois salários mínimos. Há dez anos, 4,5 milhões de urbanos recebiam o mínimo. Hoje, são 8,0 

milhões (AEPS, 2013).  

O artigo apresentado no XIV Congresso USP Controladoria e Contabilidade apontou 

rombo aos cofres da Previdência em razão da Desaposentação no importe de “680 milhões de 

reais, e projetando-se no longo prazo, tendo como base apenas a expectativa de vida por sexo, 

                                                 
24 (valor nominal) 
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excluídos os riscos externos, a despesa seria, de forma bruta, de aproximadamente 106 bilhões 

de reais” (PEREIRA; LIMA, 2013). A tese como está apresentada não se sustenta, uma vez que 

engloba todas as aposentadorias por tempo de contribuição e todas as aposentadorias por idade, 

o que se verificou ser inviável para se requerer a Desaposentação. Para chegar ao valor, os 

autores somaram todas as aposentadorias (ATC + idade), descontaram o percentual dos 

aposentados que estão no mercado de trabalho segundo dados oficiais da época e multiplicou-

se pelo salário médio do valor da ATC para se calcular o quantum, considerando-se ainda a 

expectativa de vida para se chegar ao valor supramencionado. O cálculo não pode ser realizado 

desta forma, uma vez que a nova RMI não pode ser recalculada assim, para todos os casos 

indiscriminadamente. Cada caso tem que ser analisado individualmente, e o estudo englobou 

todas as aposentadorias por idade e todas as aposentadorias por tempo de contribuição, o que 

não é possível. Nem todas as aposentadorias são passíveis de Desaposentação, e para cada nova 

RMI se obtém um valor, o que dependerá da contribuição durante os anos de cada Segurado. 

Do total das aposentadorias por tempo de contribuição, quantas delas é possível a 

Desaposentação? Depende de cada caso concreto a ser analisado, do salário de contribuição do 

Segurado, do tempo que ele está contribuindo, do valor que ele contribui. Por isso, somar o 

total de aposentadorias por tempo de contribuição e de idade - neste caso, a maioria não é 

passível de Desaposentação - para calcular o impacto da Desaposentação nas contas da 

Previdência não encontra nenhuma base.  

 

 

5.4 IMPACTO DA DESAPOSENTAÇÃO NAS CONTAS DO RGPS: ESTUDOS DE 

CASOS 

 

Nesta parte do estudo, apresentamos os estudos de casos realizados. Para isso estamos 

considerando o recolhimento da empresa em 20% sobre a folha de pagamento que, somados à 

contribuição do empregado, que varia de acordo com a faixa salarial - 8%, 9% ou 11% - pode 

chegar a 31%. 

Segurado 1 - Data de nascimento: 10/08/1951, Sexo: masculino. 

Determinado Segurado obteve sua aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 

42) em 05/01/2011 e permaneceu trabalhando e contribuindo sempre pelo teto de contribuição, 

à alíquota de 11%. 
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A Tabela 10 mostra o resultado do cálculo da Desaposentação, e compara a aposentadoria 

original à aposentadoria recalculada. A nova aposentadoria foi calculada pela média aritmética 

simples do período de julho de 1994 em diante abrangendo todo o período contribuído do Segurado 

– inclusive o posterior à aposentadoria, descontando-se os 20% menores salários de contribuição, 

aplicando-se a correção monetária. Ao resultado obtido aplica-se a fórmula do fator previdenciário. 

 

 

Tabela 10 – Relação entre a aposentadoria original e a nova – apuração de nova RMI 

Segurado 1 
 APOSENTADORIA ORIGINAL NOVA APOSENTADORIA 

DATA DA DIB 05/01/2011 01/03/2014 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 35 anos 38,5 + 5,0 (bônus) 

VALOR DA APOSENTADORIA R$ 2.530,74 R$ 4.390,24 

EXPECTATIVA DE VIDA 22 ANOS 20,10 ANOS 

FATOR PREVIDENCIÁRIO 0,85 1,18 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Durante estes 3 anos e 2 meses que sucederam a aposentadoria, a empresa também 

recolheu a sua alíquota, de 20%.  

O Segurado tinha, em 05/01/11, quando se aposentou por tempo de serviço, 35 anos 

de contribuição e o cômputo da data da aposentadoria até a data de ingresso com a ação judicial 

totaliza 38 anos e meio continuamente contribuindo ao RGPS. 

Elaborado o cálculo da nova RMI (Renda Mensal Inicial), constatou-se que o Segurado 

deveria estar recebendo, a título de aposentadoria, a importância de R$ 4.390,24 (quatro mil 

trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), uma vez que continuou contribuindo, 

mesmo após a aposentadoria, sempre pelo teto. 

Apesar disso, o Segurado recebe atualmente a importância de R$ 2.868,17 (um mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) a título de aposentadoria por tempo de 

contribuição, apurando-se uma diferença mensal em seu orçamento de R$ 1.522,07 (um mil 

quinhentos e vinte e dois reais e sete centavos). 

Voltando à linha aqui traçada, o Segurado recolhe, a partir de 1º de janeiro de 2015, 

considerando o teto de contribuição de R$ 4.663,75, conforme a Tabela 10, a importância de 

R$ 513,01 mensal, a uma alíquota de 11%. No ano de 2014, a partir de 1º de janeiro, o teto foi 

fixado em R$ 4.390,24, e o valor recolhido à Previdência pelo empregado correspondia a R$ 

482,92. 
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Tabela 11 - Tabela de contribuição do INSS – 2011/2015 

 
Tabela vigente para fatos geradores a partir de janeiro de 2015 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até 1.399,12 8,00 

De 1.399,13   até 2.331,88 9,00 

De 2.331,89   até 4.663,75 11,00 

Tabela vigente para fatos geradores de janeiro de 2014 até dezembro de 2014 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até 1.317,07 8,00 

De 1.317,08   até 2.195,12 9,00 

De 2.195,13   até 4.390,24 11,00 

Tabela vigente para fatos geradores de janeiro de 2013 até dezembro de 2013 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até 1.247,70 8,00 

De 1.247,71   até 2.079,50 9,00 

De 2.079,51   até 4.159,00 11,00 

Tabela vigente para fatos geradores de janeiro de 2012 até dezembro de 2012 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até 1.174,86 8,00 

De 1.174,87   até 1.958,10 9,00 

De 1.958,11   até 3.916,20 11,00 

Tabela vigente para fatos geradores de julho de 2011 até dezembro de 2011 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até   1.107,52 8,00 

De   1.107,53   até R1.845,87 9,00 

De   1.845,88   até   3.691,74 11,00 

Tabela vigente para fatos geradores de janeiro de 2011 até junho de 2011 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) 
ALÍQUOTA PARA FINS DE RECEBIMENTO 

AO INSS (%) 

Até 1.106,90 8,00 

De 1.106,91   até 1.844,83 9,00 

De 1.844,84   até 3.689,66 11,00 

Fonte: MPAS 

Elaboração própria 
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Quem recebe salário acima de R$ 4.663,75 recolhe pelo teto máximo de contribuição, 

na alíquota de 11%. A partir de 1º de janeiro de 2015, o valor máximo de contribuição ao INSS 

do Segurado empregado é R$ 513,01. Como o Segurado sempre recolheu pelo teto, façamos a 

seguinte simulação: 

No ano de 2011, conforme tabela 12, mesmo após a aposentadoria, o Segurado 

recolheu: 

 

 

Tabela 12 – Teto de recolhimento - Segurado 

SEGURADO 

Data da Portaria Valor do teto (R$) 11% s/teto quant. Valor recolhido (R$) 

1º de janeiro de 2011 R$ 3.689,66 R$ 405,86 6 R$ 2.435,18 

1º de julho de 2011 R$ 3.691,74 R$ 406,09 6 R$ 2.436,55 

1º de janeiro de 2012 R$ 3.916,20 R$ 430,78 12 R$ 5.169,38 

1º de janeiro de 2013 R$ 4.159,00 R$ 457,49 12 R$ 5.489,88 

1º de janeiro de 2014 R$ 4.390,24 R$ 482,93 3 R$ 1.448,78 

1º de janeiro de 2015 R$ 4.663,75 R$ 513,01   

total recolhido pelo Segurado no período R$ 16.979,77 
Fonte: MPAS 

Elaboração própria 

 

 

O empregador, considerando a alíquota de 20%, recolheu, conforme se verifica na 

tabela 13: 

 

 

Tabela 13 – Teto de recolhimento - Empregador 

EMPREGADOR 

Data da Portaria valor do teto 20% s/teto quant. valor recolhido 

1º de janeiro de 2011 R$ 3.689,66 R$ 737,93 6 R$ 4.427,59 

1º de julho de 2011 R$ 3.691,74 R$ 738,35 6 R$ 4.430,09 

1º de janeiro de 2012 R$ 3.916,20 R$ 783,24 12 R$ 9.398,88 

1º de janeiro de 2013 R$ 4.159,00 R$ 831,80 12 R$ 9.981,60 

1º de janeiro de 2014 R$ 4.390,24 R$ 878,05 3 R$ 2.634,14 

1º de janeiro de 2015 R$ 4.663,75 R$ 932,75   

total recolhido pelo empregador no período R$ 30.872,30 
Fonte: MPAS 

Elaboração própria 
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São R$ 16.979,77 recolhidos pelo empregado, mais R$ 30.872,30 recolhidos pelo 

empregador em 38 meses, que resulta em R$ 47.852,07. Considere-se que tais valores não estão 

atualizados.  

Considerando ainda que a diferença entre o benefício atual do referido Segurado e o 

benefício recalculado é de R$ 1.522,07, verificamos que o valor arrecadado, já em poder dos 

cofres da Previdência até a data do pedido de recálculo, era suficiente para custear o pagamento 

do novo benefício por 31 meses, sem contar a atualização monetária, e ainda sem atentar para 

o fato de que o Segurado continua e continuará trabalhando e contribuindo para a Previdência 

Social por tempo indeterminado, assim como o empregador. 

Segurado 2 – Data de nascimento:12/06/1953, Sexo: feminino. 

Determinada segurada obteve sua aposentadoria por tempo de contribuição (espécie 

42) em 30/12/1998 e permaneceu trabalhando e contribuindo sempre pelo teto de contribuição, 

à alíquota de 11%. 

A Tabela 14 mostra o resultado do cálculo da Desaposentação e compara a 

aposentadoria original à aposentadoria recalculada. A nova aposentadoria foi calculada pela 

média aritmética simples do período de julho de 1994 em diante, abrangendo todo o período 

contribuído do Segurado – inclusive o posterior à aposentadoria, descontando-se os 20% 

menores salários de contribuição, aplicando-se a correção monetária. Ao resultado obtido 

aplica-se a fórmula do fator previdenciário. 

 

Tabela 14 – Relação entre a aposentadoria original e a nova – Apuração de Nova RMI 

Segurado 2. 
 APOSENTADORIA ORIGINAL NOVA APOSENTADORIA 

Data da DIB 30/12/1998 01/08/2012 

Tempo de contribuição 25 anos e 18 dias 38 anos 08m e 18d 

Valor da RMI R$ 735,04 RMI R$ 3.530,03 
Fonte: Elaboração própria 

 

Durante estes 13 anos e 08 meses que sucederam a aposentadoria, a empresa também 

recolheu a sua alíquota, de 20%. A segurada tinha, em 30/12/1998, quando se aposentou por 

tempo de serviço, 25 anos e 18 dias de contribuição e - cômputo da data da aposentadoria até a 

data de ingresso com a ação judicial - totalizam 38 anos, 8 meses e 18 dias continuamente 

contribuindo ao RGPS. 

Elaborado o cálculo da nova RMI (Renda Mensal Inicial), constatou-se que a segurada 

deveria estar recebendo, a título de aposentadoria, a importância de R$ 3.530,03 (três mil 
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quinhentos e trinta reais e três centavos), uma vez que continuou contribuindo, mesmo após a 

aposentadoria, sempre pelo teto. 

Apesar disso, recebe atualmente a importância de R$ 1.826,67 (um mil, oitocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) a título de aposentadoria por tempo de contribuição, 

apurando-se uma diferença mensal em seu orçamento de R$ 1.703,36 (um mil setecentos e três 

reais e trinta e seis centavos). 

A segurada recolhe a partir de 1º de janeiro de 2015, considerando o teto de 

contribuição de R$ 4.663,75, conforme tabela 15, a importância de R$ 513,01 mensalmente, à 

alíquota de 11%. No ano de 2014, a partir de 1º de janeiro, o teto foi fixado em R$ 4.390,24, e 

o valor recolhido à Previdência pelo empregado correspondia a R$ 482,92, e conforme planilha 

abaixo, consta o valor do teto de recolhimento desde 30/12/1998. 

 

 

Tabela 15 - Contribuição período pós-aposentadoria - (R$) 

  Qtdade Vlr teto Recolhimento Vlr teto Total Recolhimento 

Mês/Ano Teto (R$) meses Segurado Segurado Empregador Empregador 

Janeiro/2015 R$ 4.663,75 12 R$ 513,01 R$ 6.156,15 R$ 932,75 R$ 11.193,00 

Janeiro/2014 R$ 4.390,24 12 R$ 482,93 R$ 5.795,12 R$ 878,05 R$ 10.536,58 

Janeiro/2013 R$ 4.159,00 12 R$ 457,49 R$ 5.489,88 R$ 831,80 R$ 9.981,60 

A partir de janeiro/2012 R$ 3.916,20 12 R$ 430,78 R$ 5.169,38 R$ 783,24 R$ 9.398,88 

Janeiro/2011 R$ 3.691,74 12 R$ 406,09 R$ 4.873,10 R$ 738,35 R$ 8.860,18 

Janeiro/2010 a dezembro/2010 R$ 3.467,40 12 R$ 381,41 R$ 4.576,97 R$ 693,48 R$ 8.321,76 

Fevereiro/2009 a dezembro/2009 R$ 3.218,90 11 R$ 354,08 R$ 3.894,87 R$ 643,78 R$ 7.081,58 

Março/2008 a janeiro/2009 R$ 3.038,99 11 R$ 334,29 R$ 3.677,18 R$ 607,80 R$ 6.685,78 

Abril/2007 a fevereiro/2008 R$ 2.894,28 11 R$ 318,37 R$ 3.502,08 R$ 578,86 R$ 6.367,42 

Abril/2006 a março/2007 R$ 2.801,56 12 R$ 308,17 R$ 3.698,06 R$ 560,31 R$ 6.723,74 

Maio/2005 a março/2006 R$ 2.668,15 11 R$ 293,50 R$ 3.228,46 R$ 533,63 R$ 5.869,93 

Maio/2004 a abril/2005 R$ 2.508,72 12 R$ 275,96 R$ 3.311,51 R$ 501,74 R$ 6.020,93 

Janeiro/2004 a abril/2004 R$ 2.400,00 4 R$ 264,00 R$ 1.056,00 R$ 480,00 R$ 1.920,00 

Junho/2003 a dezembro/2003 R$ 1.869,34 7 R$ 205,63 R$ 1.439,39 R$ 373,87 R$ 2.617,08 

Junho/2002 a maio/2003 R$ 1.561,56 12 R$ 171,77 R$ 2.061,26 R$ 312,31 R$ 3.747,74 

Junho/2001 a maio/2002 R$ 1.430,00 12 R$ 157,30 R$ 1.887,60 R$ 286,00 R$ 3.432,00 

Junho/2000 a maio/2001 R$ 1.328,25 12 R$ 146,11 R$ 1.753,29 R$ 265,65 R$ 3.187,80 

Junho/1999 a maio/2000 R$ 1.255,32 12 R$ 138,09 R$ 1.657,02 R$ 251,06 R$ .012,77 

TOTAL RECOLHIDO    R$ 63.227,32  R$ 114.958,76 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Conforme se verifica na Tabela 15, a segurada recolheu ao longo dos anos, após a 

aposentadoria, o valor de R$ 63.227,32, e o empregador recolheu R$ 114.958,76, que resulta 

em R$ 178.186,07. 

A diferença mensal do valor do benefício é R$ 1.703,36. Verifica-se que o valor 

arrecadado, já em poder dos cofres da Previdência até a presente data, é suficiente para custear 
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o pagamento do novo benefício por 104 meses (que equivale a quase 9 anos), sem contar a 

atualização monetária, e ainda sem atentar para o fato de que a segurada continua e continuará 

trabalhando e contribuindo para a Previdência Social. Aplicando a Tabela de atualização 

monetária dos salários-de-contribuição para apuração do salário-de-benefício25 (ANEXO B), 

chegamos ao resultado de que a contribuição do empregador e do Segurado no período, 

resultam no total de R$ 490.527,16 recolhidos aos cofres da previdência. Este valor é suficiente 

para custear a nova aposentadoria da segurada por mais de 287 meses, ou por mais de 23 anos. 

Os cálculos estão disponíveis no (APÊNDICE 1) 

Para se calcular a RMI (Renda Mensal Inicial) é utilizada como parâmetro a Tabela de 

Expectativa de Vida do IBGE26, que inclusive faz parte da fórmula do fator previdenciário. 

Respeitando o mesmo parâmetro, conclui-se que, se a Segurada nasceu em 1953, está com 62 

anos de idade, e mais 23 anos estará com 85 anos, e, portanto, já terá ultrapassado a idade de 

expectativa de vida publicada pelo IBGE, que é de 74,9 anos. Ou seja, dentro do período 

previsto de expectativa de vida não haveria nenhum ônus para a Previdência se a segurada 

tivesse seu benefício recalculado hoje, levando-se em conta que continua trabalhando, 

contribuindo por tempo indefinido. 

Nas mesmas condições estão milhares de brasileiros. Não há dupla oneração para a 

previdência, e comprovou-se que o valor contribuído pelo próprio beneficiário é suficiente para 

custear a Desaposentação.  

 

 

                                                 
25 Abril de 2015 (Portaria n.º 150, de 08/04/2015). 
26Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/12/maior-expectativa-de-vida-aumenta-

periodo-de-contribuicao> Acesso em: 20 abr. 2015. 



 83 

CONCLUSÃO 

 

 

O financiamento do Sistema Previdenciário é a principal questão a ser revista quando 

se trata de quantificar o déficit ou de apontar o que de fato pode impactar as contas da 

Previdência negativamente. 

A conclusão do presente estudo é a de que, ao contrário do que muitos autores 

defendem, não há impacto financeiro gerado pela Desaposentação, uma vez que os 

recolhimentos dos Segurados e empregadores após a aposentadoria custeiam a Desaposentação. 

Neste estudo ficou claramente demonstrado que não é a Desaposentação a vilã e 

responsável pelo déficit da previdência, tampouco será ela o caos da Previdência Social. 

Utilizam-se da Desaposentação como ‘cortina de fumaça’, mas o verdadeiro vilão está na 

arrecadação, nas renúncias de receitas, na Desvinculação das Receitas da União, nos repasses 

não realizados da desoneração da folha de pagamento. Na verdade, o financiamento da 

Desaposentação é custeado pelo próprio Segurado, que ao se aposentar e retornar ao mercado 

de trabalho, é obrigado a custear o sistema. 

O Advogado Geral da União se manifestou no sentido de que “o aporte adicional de 

contribuições decorrente da permanência na atividade não é suficiente para fazer frente ao 

acréscimo da despesa com o novo benefício previdenciário". 

Pelos exemplos de casos concretos apresentados neste estudo, comprovou-se que essa 

assertiva não se verifica, e que os recolhimentos dos Segurados aposentados e de seus 

empregadores são suficientes para custear a própria Desaposentação, considerando que foram 

apresentados exemplos com e sem correção monetária e juros, e em ambos os casos, o valor 

contribuído após a aposentadoria é suficiente para custear a Desaposentação por anos, inclusive 

superando a expectativa de vida divulgada pelo IBGE. 

A Desaposentação é um instituto relativamente novo, assim batizado pela 

jurisprudência. Não se trata de revisão nem de benefício novo, como apontam alguns, e sim de 

recálculo do benefício. São milhares de ações requerendo o recálculo do benefício em razão de 

contribuições vertidas à Previdência após a aposentadoria. 

A proteção social se consolidou com a Constituição de 1988, após anos de descaso no 

período de ditadura, resgatando uma dívida com a sociedade e sob o argumento de necessidade 

de ajuste fiscal no governo FHC foram implementadas alterações importantes com a EC 20, de 

1998, a 1ª. reforma da previdência.   
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Introduziram o conceito de tempo de contribuição no lugar de tempo de serviço, e de 

idade mínima. Foi criado o fator previdenciário como retardador da concessão e redutor do 

valor do benefício. Foi revogado o artigo 202 da Constituição de 1988 que criou o cálculo 

secular da média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos. Sob o argumento de 

necessidade de redução do déficit, foram atingidos 68 direitos dos trabalhadores e servidores 

públicos e, apesar das reformas, persistem em crescer desde 1995. 

A segunda reforma previdenciária, que resultou na EC 41 de 2003 levou o Brasil a ser 

o único país do mundo que cobra contribuição previdenciária de quem já se aposentou. Violou-

se um dos princípios universais da Previdência: não existe contribuição se não há benefício 

decorrente desta contribuição. 

Segundo dados da ANFIP, só as renúncias das filantrópicas, de 2003 a 2008, foram 

estimadas em R$ 36,0 bilhões. As do Supersimples, R$ 24,5 bilhões e da exportação da 

produção rural, R$ 12,4 bilhões. Não há explicação para volumes tão expressivos de renúncias. 

Certamente a realidade da Previdência Social seria outra, caso não houvesse essas renúncias.  

A CF/88 art. 201 aduz 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”, mas o que se verifica é manutenção - e ampliação - de 

renúncias, ampliação das formas de pagamento das dívidas contraídas pelos empresários com 

a Previdência, e os parcelamentos com décadas inteiras de prazo para saldar a dívida acabam 

por aumentar o volume do passivo. 

Não há benefício previdenciário nem Previdência que se sustente, sem contribuição, 

uma vez que a desoneração da folha de pagamento não vem sendo repassada como a lei 

determina aos cofres da Previdência Social, e com renúncias. 

Como estudado, as pessoas estão vivendo mais anos, a população envelhece, e quando 

envelhece necessita de condições especiais de vida, e retornando ao mercado de trabalho 

tornam-se contribuintes obrigatórios da Previdência Social, sem, contudo, haver qualquer 

contraprestação do Estado. Não é, contudo, a transição demográfica o principal problema a ser 

enfrentado pela Previdência Social, muito embora todos os governos se utilizem deste 

argumento para realizar suas reformas, que em geral penalizam os que sempre financiaram o 

sistema através de suas contribuições, os Segurados. Há outras questões a serem 

minuciosamente estudadas, como foi mostrado neste estudo. 

A Desaposentação não é possível para todos os casos de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Há requisitos a serem observados e cálculos a serem feitos em cada caso. 
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O instituto da Desaposentação, ao contrário do que se acredita, não causa rombo aos 

cofres da previdência, tendo em vista que os valores recolhidos após a aposentadoria são 

suficientes para custear o valor do benefício recalculado por anos, superando inclusive a 

expectativa de vida dos Segurados, ou seja, é autofinanciável.  

A importância da Previdência Social é vital. Através dos benefícios concedidos, as 

condições de vida das pessoas se revigoram, há o fator multiplicador, a economia avança. 

Ao fazerem as contas da Previdência Social, por exemplo, olham apenas as receitas e 

despesas previdenciárias, ignorando as demais contas de arrecadação envolvidas nesse 

complexo sistema. O cidadão que passa a receber um benefício previdenciário, por exemplo, 

passa a adquirir bens, movimenta o comércio, transfere riquezas, paga impostos - ainda que 

embutidos nas mercadorias, e estes retornam ao Estado. Da mesma forma e pelas mesmas 

razões a Desaposentação não pode ser calculada simplesmente como receitas e despesas. 

Dado que a transferência de renda provoca o efeito multiplicador na economia, da 

mesma forma, aqueles Segurados que tiverem seus benefícios recalculados pela 

Desaposentação aumentarão o consumo, pagarão mais impostos, consumirão mais, direta e 

indiretamente serão responsáveis pela geração de empregos nas indústrias, porque consomem 

mais, e consumindo mais, recolherão mais impostos para o Estado. Ou seja, há o fator 

multiplicador para a economia em razão da Desaposentação, que não pode ser vista apenas 

como gasto do governo, pois além de já haver o custeio porque os contribuintes já recolheram 

e os valores já estarem lá para custear, ainda gerará arrecadação para o próprio Estado.  

Sugere-se um estudo mais aprofundado sobre a questão, para se calcular o efeito 

multiplicador do aumento das contribuições previdenciárias recalculadas pela Desaposentação. 
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APÊNDICE 1 – Contribuição Segurado e empregador período pós-aposentadoria corrigida – (R$) 

  SALÁRIO VLR JRS. VLR CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO 

  CONTRIBUIÇÃO CORRIGIDO 1%A.M CORR C/ JRS SEGURADO EMPREGADOR 

jun/99 3,452101  R$        1.255,32   R$   4.333,49  190% R$12.567,13  R$         1.382,38   R$         2.513,43  

jul/99 3,417245  R$        1.255,32   R$   4.289,74  189% R$12.397,34  R$         1.363,71   R$         2.479,47  

ago/99 3,363762  R$         1.255,32   R$   4.222,60  188%          R$ 2.161,08  R$         1.337,72   R$         2.432,22  

set/99 3,315684  R$         1.255,32   R$   4.162,24  187% R$11.945,64  R$         1.314,02   R$         2.389,13  

out/99 3,267650  R$         1.255,32   R$   4.101,95  186% R$ 11.731,57  R$         1.290,47   R$         2.346,31  

nov/99 3,207037  R$         1.255,32   R$   4.025,86  185% R$ 11.473,69  R$         1.262,11   R$         2.294,74  

dez/99 3,127901  R$         1.255,32   R$   3.926,52  184% R$ 11.151,31  R$         1.226,64   R$         2.230,26  

jan/00 3,089895  R$         1.255,32   R$   3.878,81  183% R$ 10.977,02  R$         1.207,47   R$         2.195,40  

fev/00 3,058696  R$         1.255,32   R$   3.839,64  182% R$ 10.827,79  R$         1.191,06   R$         2.165,56  

mar/00 3,052896  R$         1.255,32   R$   3.832,36  181% R$ 10.768,94  R$         1.184,58   R$         2.153,79  

abr/00 3,047411  R$         1.255,32   R$   3.825,48  180% R$ 10.711,33  R$         1.178,25   R$         2.142,27  

mai/00 3,043454  R$         1.255,32   R$   3.820,51  179% R$ 10.659,22  R$         1.172,51   R$         2.131,84  

jun/00 3,023199  R$         1.328,25   R$   4.015,56  178% R$ 11.163,27  R$         1.227,96   R$         2.232,65  

jul/00 2,995342  R$         1.328,25  R$   3.978,56  177% R$ 11.020,62  R$         1.212,27   R$         2.204,12  

ago/00 2,929143  R$         1.328,25   R$   3.890,63  176% R$ 10.738,15  R$         1.181,20   R$         2.147,63  

set/00 2,876786  R$         1.328,25   R$   3.821,09  175% R$ 10.508,00  R$         1.155,88   R$         2.101,60  

out/00 2,857072  R$         1.328,25   R$   3.794,91  174% R$ 10.398,04  R$         1.143,78   R$         2.079,61  

nov/00 2,846540  R$         1.328,25   R$   3.780,92  173% R$ 10.321,90  R$         1.135,41   R$         2.064,38  

dez/00 2,835482  R$         1.328,25   R$   3.766,23  172% R$ 10.244,14  R$         1.126,86   R$         2.048,83  

jan/01 2,814094  R$         1.328,25   R$   3.737,82  171% R$ 10.129,49  R$         1.114,24   R$         2.025,90  

fev/01 2,800373  R$         1.328,25   R$   3.719,59  170% R$ 10.042,91  R$        1.104,72   R$         2.008,58  

mar/01 2,790884  R$         1.328,25   R$   3.706,99  169% R$ 9.971,81  R$         1.096,90   R$         1.994,36  

abr/01 2,768734  R$         1.328,25   R$   3.677,57  168% R$ 9.855,89  R$         1.084,15   R$         1.971,18  

            continuação 
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                continuação 

mai/01 2,737797  R$         1.328,25   R$   3.636,48  167% R$ 9.709,40  R$         1.068,03   R$         1.941,88  

jun/01 2,725803  R$         1.430,00   R$   3.897,90  166% R$ 10.368,41  R$         1.140,53   R$         2.073,68  

jul/01 2,686579  R$         1.430,00   R$   3.841,81  165% R$ 10.180,79  R$         1.119,89   R$         2.036,16  

ago/01 2,643750  R$         1.430,00   R$   3.780,56  164% R$ 9.980,69  R$         1.097,88   R$         1.996,14  

set/01 2,620169  R$         1.430,00   R$   3.746,84  163% R$ 9.854,19  R$         1.083,96   R$         1.970,84  

out/01 2,610250  R$         1.430,00   R$   3.732,66  162% R$ 9.779,56  R$         1.075,75   R$         1.955,91  

nov/01 2,572942  R$         1.430,00   R$   3.679,31  161% R$ 9.602,99  R$         1.056,33   R$         1.920,60  

dez/01 2,553535  R$         1.430,00   R$   3.651,56  160% R$ 9.494,04  R$         1.044,34   R$         1.898,81  

jan/02 2,548947  R$         1.430,00   R$   3.644,99  159% R$ 9.440,54  R$         1.038,46   R$         1.888,11  

fev/02 2,544113  R$         1.430,00   R$   3.638,08  158% R$ 9.386,25  R$         1.032,49   R$         1.877,25  

mar/02 2,539542  R$         1.430,00   R$   3.631,55  157% R$ 9.333,07  R$         1.026,64   R$         1.866,61  

abr/02 2,536752  R$         1.430,00   R$   3.627,56  156% R$ 9.286,54  R$         1.021,52   R$         1.857,31  

mai/02 2,519118  R$         1.430,00   R$   3.602,34  155% R$ 9.185,96  R$         1.010,46   R$         1.837,19  

jun/02 2,491463  R$         1.561,56   R$   3.890,57  154% R$ 9.882,04  R$         1.087,02   R$         1.976,41  

jul/02 2,448853  R$         1.561,56   R$   3.824,03  153% R$ 9.674,80  R$         1.064,23   R$         1.934,96  

ago/02 2,399660  R$         1.561,56   R$   3.747,21  152% R$ 9.442,98  R$         1.038,73   R$         1.888,60  

set/02 2,344333  R$         1.561,56   R$   3.660,82  151% R$ 9.188,65  R$         1.010,75   R$         1.837,73  

out/02 2,284035  R$         1.561,56   R$   3.566,66  150% R$ 8.916,64  R$            980,83   R$         1.783,33  

nov/02 2,191762  R$         1.561,56   R$   3.422,57  149% R$ 8.522,19  R$            937,44   R$         1.704,44  

dez/02 2,070825  R$         1.561,56   R$   3.233,72  148% R$ 8.019,62  R$            882,16   R$         1.603,92  

jan/03 2,016383  R$         1.561,56   R$   3.148,70  147% R$ 7.777,30  R$            855,50   R$         1.555,46  

fev/03 1,973557  R$         1.561,56   R$   3.081,83  146% R$ 7.581,30  R$            833,94   R$         1.516,26  

mar/03 1,942669  R$         1.561,56   R$   3.033,59  145% R$ 7.432,30  R$            817,55   R$         1.486,46  

abr/03 1,910947  R$         1.561,56   R$   2.984,06  144% R$ 7.281,10  R$            800,92   R$         1.456,22  

mai/03 1,903144  R$         1.561,56   R$   2.971,87  143% R$ 7.221,65  R$            794,38   R$         1.444,33  

         continua
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                              continuação 

jun/03 1,915981  R$         1.561,56   R$   2.991,92  142% R$ 7.240,44  R$            796,45   R$         1.448,09  

jul/03 1,929487  R$         1.869,34   R$   3.606,87  141% R$ 8.692,55  R$            956,18   R$         1.738,51  

ago/03 1,933354  R$         1.869,34   R$   3.614,10  140% R$ 8.673,83  R$            954,12   R$         1.734,77  

set/03 1,921441  R$         1.869,34   R$  3.591,83  139% R$ 8.584,47  R$            944,29   R$         1.716,89  

out/03 1,901476  R$         1.869,34  R$   3.554,50  138% R$ 8.459,72  R$            930,57   R$         1.691,94  

nov/03 1,893146  R$         1.869,34   R$   3.538,93  137% R$ 8.387,27  R$            922,60   R$         1.677,45  

dez/03 1,884102  R$         1.869,34   R$   3.522,03  136% R$ 8.311,98  R$            914,32   R$         1.662,40  

jan/04 1,872865  R$         2.400,00   R$   4.494,88  135% R$ 10.562,96  R$         1.161,93   R$         2.112,59  

fev/04 1,858001  R$         2.400,00   R$   4.459,20  134% R$ 10.434,53  R$         1.147,80   R$         2.086,91  

mar/04 1,850783  R$         2.400,00   R$   4.441,88  133% R$ 10.349,58  R$         1.138,45   R$         2.069,92  

abr/04 1,840293  R$         2.400,00   R$   4.416,70  132% R$ 10.246,75  R$         1.127,14   R$         2.049,35  

mai/04 1,832779  R$         2.508,72   R$   4.597,93  131% R$ 10.621,22  R$         1.168,33   R$         2.124,24  

jun/04 1,825477  R$         2.508,72   R$   4.579,61  130% R$ 10.533,10  R$         1.158,64   R$         2.106,62  

jul/04 1,816395  R$         2.508,72   R$   4.556,83  129% R$ 10.435,13  R$         1.147,86   R$         2.087,03  

ago/04 1,803231  R$         2.508,72   R$   4.523,80  128% R$ 10.314,27  R$         1.134,57   R$         2.062,85  

set/04 1,794260  R$         2.508,72   R$   4.501,30  127% R$ 10.217,94  R$         1.123,97   R$         2.043,59  

out/04 1,791215  R$         2.508,72   R$   4.493,66  126% R$ 10.155,66  R$         1.117,12   R$         2.031,13  

nov/04 1,788175  R$         2.508,72   R$   4.486,03  125% R$ 10.093,57  R$         1.110,29   R$         2.018,71  

dez/04 1,780342  R$         2.508,72   R$   4.466,38  124% R$ 10.004,69  R$         1.100,52   R$         2.000,94  

jan/05 1,765161  R$         2.508,72   R$   4.428,30  123% R$ 9.875,10  R$         1.086,26   R$         1.975,02  

fev/05 1,755157  R$         2.508,72   R$   4.403,20  122% R$ 9.775,10  R$         1.075,26   R$         1.955,02  

mar/05 1,747468  R$         2.508,72   R$   4.383,91  121% R$ 9.688,44  R$         1.065,73   R$         1.937,69  

abr/05 1,734804  R$         2.508,72   R$   4.352,14  120% R$ 9.574,70  R$         1.053,22   R$         1.914,94  

mai/05 1,719160  R$         2.668,15   R$   4.586,98  119% R$ 10.045,48  R$         1.105,00   R$         2.009,10  

jun/05 1,707209  R$         2.668,15   R$   4.555,09  118% R$ 9.930,10  R$         1.092,31   R$         1.986,02  
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jul/05 1,709089  R$         2.668,15   R$   4.560,11  117% R$ 9.895,43  R$         1.088,50   R$         1.979,09  

ago/05 1,708576  R$         2.668,15   R$   4.558,74  116% R$ 9.846,87  R$         1.083,16   R$         1.969,37  

set/05 1,708576  R$         2.668,15   R$   4.558,74  115% R$ 9.801,29  R$         1.078,14   R$         1.960,26  

out/05 1,706017  R$         2.668,15   R$   4.551,91  114% R$ 9.741,09  R$         1.071,52   R$         1.948,22  

nov/05 1,696180  R$         2.668,15  R$   4.525,66  113% R$ 9.639,66  R$         1.060,36   R$         1.927,93  

dez/05 1,687069  R$         2.668,15  R$   4.501,35  112% R$ 9.542,87  R$         1.049,72   R$         1.908,57  

jan/06 1,680348  R$         2.668,15   R$   4.483,42  111% R$ 9.460,02  R$         1.040,60   R$         1.892,00  

fev/06 1,673987  R$         2.668,15   R$   4.466,45  110% R$ 9.379,54  R$         1.031,75   R$         1.875,91  

mar/06 1,670146  R$         2.668,15   R$   4.456,20  109% R$ 9.313,46  R$         1.024,48   R$         1.862,69  

abr/06 1,665648  R$         2.801,56   R$   4.666,41  108% R$ 9.706,14  R$         1.067,68   R$         1.941,23  

mai/06 1,663652  R$         2.801,56   R$   4.660,82  107% R$ 9.647,90  R$         1.061,27   R$         1.929,58  

jun/06 1,661492  R$         2.801,56   R$   4.654,77  106% R$ 9.588,83  R$         1.054,77   R$         1.917,77  

jul/06 1,662656  R$         2.801,56   R$   4.658,03  105% R$ 9.548,96  R$         1.050,39   R$         1.909,79  

ago/06 1,660829  R$         2.801,56   R$   4.652,91  104% R$ 9.491,94  R$         1.044,11   R$         1.898,39  

set/06 1,661161  R$         2.801,56   R$   4.653,84  103% R$ 9.447,30  R$         1.039,20   R$         1.889,46  

out/06 1,658508  R$         2.801,56   R$   4.646,41  102% R$ 9.385,75  R$         1.032,43   R$         1.877,15  

nov/06 1,651407  R$         2.801,56   R$   4.626,51  101% R$ 9.299,29  R$         1.022,92   R$         1.859,86  

dez/06 1,644500  R$         2.801,56   R$   4.607,16  100% R$ 9.214,33  R$         1.013,58   R$         1.842,87  

jan/07 1,634367  R$         2.801,56   R$   4.578,78  99% R$ 9.111,76  R$         1.002,29   R$         1.822,35  

fev/07 1,626397  R$         2.801,56   R$   4.556,45  98% R$ 9.021,77  R$            992,39   R$         1.804,35  

mar/07 1,619595  R$         2.801,56   R$   4.537,39  97% R$ 8.938,66  R$            983,25   R$         1.787,73  

abr/07 1,612500  R$         2.894,28  R$   4.667,03  96% R$ 9.147,37  R$         1.006,21   R$         1.829,47  

mai/07 1,608318  R$         2.894,28   R$   4.654,92  95% R$ 9.077,10  R$            998,48   R$         1.815,42  

jun/07 1,604147  R$         2.894,28   R$   4.642,85  94% R$ 9.007,13  R$            990,78   R$         1.801,43  

jul/07 1,599190  R$         2.894,28   R$   4.628,50  93% R$ 8.933,01  R$            982,63   R$         1.786,60  
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ago/07 1,594089  R$         2.894,28  R$   4.613,74  92% R$ 8.858,38  R$            974,42   R$         1.771,68  

set/07 1,584739  R$         2.894,28   R$   4.586,68  91% R$ 8.760,56  R$            963,66   R$         1.752,11  

out/07 1,580787  R$         2.894,28   R$   4.575,24  90% R$ 8.692,96  R$            956,23   R$         1.738,59  

nov/07 1,576059  R$         2.894,28   R$   4.561,56  89% R$ 8.621,34  R$            948,35   R$         1.724,27  

dez/07 1,569311  R$         2.894,28   R$   4.542,02  88% R$ 8.539,01  R$            939,29   R$         1.707,80  

jan/08 1,554235  R$         2.894,28   R$   4.498,39  87% R$ 8.411,99  R$            925,32   R$         1.682,40  

fev/08 1,543584  R$         2.894,28   R$   4.467,56  86% R$ 8.309,67  R$            914,06   R$         1.661,93  

mar/08 1,535752  R$         3.038,99   R$   4.667,13  85% R$ 8.634,20  R$            949,76   R$         1.726,84  

abr/08 1,527959  R$         3.038,99   R$   4.643,45  84% R$ 8.543,95  R$            939,83   R$         1.708,79  

mai/08 1,518242  R$         3.038,99   R$   4.613,92  83% R$ 8.443,48  R$            928,78   R$         1.688,70  

jun/08 1,503806  R$         3.038,99   R$   4.570,05  82% R$ 8.317,49  R$            914,92   R$         1.663,50  

jul/08 1,490245  R$         3.038,99   R$   4.528,84  81% R$ 8.197,20  R$            901,69   R$         1.639,44  

ago/08 1,481651  R$         3.038,99   R$   4.502,72  80% R$ 8.104,90  R$            891,54   R$         1.620,98  

set/08 1,478546  R$         3.038,99   R$   4.493,29  79% R$ 8.042,98  R$            884,73   R$         1.608,60  

out/08 1,476332  R$         3.038,99   R$   4.486,56  78% R$ 7.986,07  R$            878,47   R$         1.597,21  

nov/08 1,468987  R$         3.038,99   R$   4.464,24  77% R$ 7.901,70  R$            869,19   R$         1.580,34  

dez/08 1,463426  R$         3.038,99   R$   4.447,34  76% R$ 7.827,31  R$            861,00   R$         1.565,46  

jan/09 1,459194  R$         3.038,99   R$   4.434,48  75% R$ 7.760,33  R$            853,64   R$         1.552,07  

fev/09 1,449914  R$         3.218,90   R$   4.667,13  74% R$ 8.120,81  R$            893,29   R$         1.624,16  

mar/09 1,445434  R$         3.218,90   R$   4.652,71  73% R$ 8.049,18  R$            885,41   R$         1.609,84  

abr/09 1,442549  R$         3.218,90   R$   4.643,42  72% R$ 7.986,68  R$            878,53   R$         1.597,34  

mai/09 1,434658  R$         3.218,90   R$   4.618,02  71% R$ 7.896,81  R$            868,65   R$         1.579,36  

jun/09 1,426101  R$         3.218,90   R$   4.590,48  70% R$ 7.803,81  R$            858,42   R$         1.560,76  

jul/09 1,420137  R$         3.218,90  R$   4.571,28  69% R$ 7.725,46  R$            849,80   R$         1.545,09  

ago/09 1,416878  R$         3.218,90   R$   4.560,79  68% R$ 7.662,12  R$            842,83   R$         1.532,42  
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set/09 1,415745  R$         3.218,90   R$   4.557,14  67% R$ 7.610,43  R$            837,15   R$         1.522,09  

out/09 1,413484  R$         3.218,90   R$   4.549,86  66% R$ 7.552,77  R$            830,80   R$         1.510,55  

nov/09 1,410099  R$         3.218,90   R$   4.538,97  65% R$ 7.489,30  R$             823,82  R$         1.497,86  

dez/09 1,404901  R$         3.218,90   R$   4.522,24  64% R$ 7.416,47  R$            815,81   R$         1.483,29  

jan/10 1,401538  R$         3.467,40  R$   4.859,69  63% R$ 7.921,30  R$            871,34   R$         1.584,26  

fev/10 1,389312  R$         3.467,40   R$   4.817,30  62% R$ 7.804,03  R$            858,44   R$         1.560,81  

mar/10 1,379654  R$         3.467,40   R$   4.783,81  61% R$ 7.701,94  R$            847,21   R$         1.540,39  

abr/10 1,369928  R$         3.467,40   R$   4.750,09  60% R$ 7.600,14  R$            836,02   R$         1.520,03  

mai/10 1,360000  R$         3.467,40   R$   4.715,66  59% R$ 7.497,90  R$            824,77   R$         1.499,58  

jun/10 1,354177  R$         3.467,40   R$   4.695,47  58% R$ 7.418,85  R$            816,07   R$         1.483,77  

jul/10 1,355668  R$         3.467,40   R$   4.700,64  57% R$ 7.380,01  R$            811,80   R$         1.476,00  

ago/10 1,356618  R$         3.467,40   R$   4.703,94  56% R$ 7.338,14  R$            807,20   R$         1.467,63  

set/10 1,357568  R$         3.467,40   R$   4.707,23  55% R$ 7.296,21  R$            802,58   R$         1.459,24  

out/10 1,350276  R$         3.467,40   R$   4.681,95  54% R$ 7.210,20  R$           793,12   R$         1.442,04  

nov/10 1,337967  R$         3.467,40   R$   4.639,27  53% R$ 7.098,08  R$            780,79   R$         1.419,62  

dez/10 1,324326  R$         3.467,40   R$   4.591,97  52% R$ 6.979,79  R$            767,78   R$         1.395,96  

jan/11 1,316428  R$         3.467,40   R$   4.564,58  51% R$ 6.892,52  R$            758,18   R$         1.378,50  

fev/11 1,304169  R$         3.467,40   R$   4.522,07  50% R$ 6.783,11  R$            746,14   R$         1.356,62  

mar/11 1,297164  R$         3.691,74   R$   4.788,79  49% R$ 7.135,30  R$            784,88   R$         1.427,06  

abr/11 1,288659  R$         3.691,74   R$   4.757,39  48% R$ 7.040,94  R$            774,50   R$         1.408,19  

mai/11 1,279447  R$         3.691,74   R$   4.723,39  47% R$ 6.943,38  R$            763,77   R$         1.388,68  

jun/11 1,272195  R$         3.691,74   R$   4.696,61  46% R$ 6.857,06  R$            754,28   R$         1.371,41  

jul/11 1,269403  R$         3.691,74   R$   4.686,30  45% R$ 6.795,14  R$            747,47   R$         1.359,03  

ago/11 1,269403  R$         3.691,74   R$   4.686,30  44% R$ 6.748,28  R$            742,31   R$         1.349,66  

set/11 1,264094  R$         3.691,74   R$   4.666,70  43% R$ 6.673,39  R$            734,07   R$         1.334,68  
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out/11 1,258431  R$         3.691,74   R$   4.645,80  42% R$ 6.597,03  R$            725,67   R$         1.319,41  

nov/11 1,254416  R$         3.691,74   R$   4.630,98  41% R$ 6.529,68  R$            718,26   R$         1.305,94  

dez/11 1,247307  R$         3.691,74   R$   4.604,73  40% R$ 6.446,63  R$           709,13   R$         1.289,33  

jan/12 1,240978  R$         3.916,20   R$   4.859,92  39% R$ 6.755,28  R$            743,08   R$         1.351,06  

fev/12 1,234681  R$         3.916,20   R$   4.835,26  38% R$ 6.672,66  R$           733,99  R$         1.334,53  

mar/12 1,229884  R$          3.916,20  R$   4.816,47  37% R$ 6.598,57  R$            725,84   R$         1.319,71  

abr/12 1,227675  R$         3.916,20   R$   4.807,82  36% R$ 6.538,63  R$            719,25   R$         1.307,73  

mai/12 1,219867  R$         3.916,20   R$   4.777,24  35% R$ 6.449,28  R$            709,42   R$         1.289,86  

jun/12 1,213195  R$         3.916,20   R$   4.751,11  34% R$ 6.366,49  R$            700,31   R$         1.273,30  

jul/12 1,210049  R$          3.916,20  R$   4.738,79  33% R$ 6.302,59  R$            693,29   R$         1.260,52  

ago/12 1,204868  R$         3.916,20   R$   4.718,50  32% R$ 6.228,42  R$            685,13   R$         1.245,68  

set/12 1,199470  R$         3.916,20   R$   4.697,37  31% R$ 6.153,55  R$            676,89   R$         1.230,71  

out/12 1,191961  R$         3.916,20   R$   4.667,96  30% R$ 6.068,34  R$            667,52   R$         1.213,67  

nov/12 1,183558  R$         3.916,20   R$   4.635,05  29% R$ 5.979,21  R$            657,71   R$         1.195,84  

dez/12 1,177201  R$         3.916,20   R$   4.610,15  28% R$ 5.901,00  R$            649,11   R$         1.180,20  

jan/13 1,168553  R$         4.159,00   R$   4.860,01  27% R$ 6.172,22  R$            678,94   R$         1.234,44  

fev/13 1,157901  R$         4.159,00   R$   4.815,71  26% R$ 6.067,79  R$            667,46   R$         1.213,56  

mar/13 1,151911  R$         4.159,00   R$   4.790,80  25% R$ 5.988,50  R$            658,73   R$         1.197,70  

abr/13 1,145041  R$         4.159,00   R$   4.762,22  24% R$ 5.905,16  R$            649,57   R$         1.181,03  

mai/13 1,138324  R$         4.159,00   R$   4.734,29  23% R$ 5.823,18  R$            640,55   R$         1.164,64  

jun/13 1,134354  R$         4.159,00   R$   4.717,78  22% R$ 5.755,69  R$            633,13   R$         1.151,14  

jul/13 1,131187  R$         4.159,00   R$   4.704,61  21% R$ 5.692,57  R$            626,18   R$         1.138,51  

ago/13 1,132659  R$         4.159,00   R$   4.710,73  20% R$ 5.652,88  R$            621,82   R$         1.130,58  

set/13 1,130850  R$         4.159,00   R$   4.703,20  19% R$ 5.596,81  R$            615,65   R$         1.119,36  

out/13 1,127805  R$         4.159,00   R$   4.690,54  18% R$ 5.534,84  R$            608,83   R$         1.106,97  
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nov/13 1,120967  R$         4.159,00   R$   4.662,10  17% R$ 5.454,66  R$            600,01   R$         1.090,93  

dez/13 1,114946  R$         4.159,00   R$   4.637,06  16% R$ 5.378,99  R$            591,69   R$         1.075,80  

jan/14 1,106976  R$         4.390,24   R$   4.859,89  15% R$ 5.588,87  R$            614,78   R$         1.117,77  

fev/14 1,100046  R$         4.390,24   R$   4.829,46  14% R$ 5.505,59  R$            605,61   R$         1.101,12  

mar/14 1,093050  R$         4.390,24   R$   4.798,75  13% R$ 5.422,59  R$            596,48   R$         1.084,52  

abr/14 1,084160  R$         4.390,24   R$   4.759,72  12% R$ 5.330,89  R$            586,40   R$         1.066,18  

mai/14 1,075769  R$         4.390,24   R$   4.722,88  11% R$ 5.242,40  R$            576,66   R$         1.048,48  

jun/14 1,069353  R$         4.390,24   R$   4.694,72  10% R$ 5.164,19  R$            568,06   R$         1.032,84  

jul/14 1,066580  R$         4.390,24   R$   4.682,54  9% R$ 5.103,97  R$            561,44   R$         1.020,79  

ago/14 1,065195  R$         4.390,24   R$   4.676,46  8% R$ 5.050,58  R$            555,56   R$         1.010,12  

set/14 1,063281  R$          4.390,24  R$   4.668,06  7% R$ 4.994,82  R$            549,43   R$            998,96  

out/14 1,058097  R$         4.390,24   R$   4.645,30  6% R$ 4.924,02  R$            541,64   R$            984,80  

nov/14 1,054091  R$         4.390,24   R$   4.627,71  5% R$ 4.859,10  R$            534,50   R$            971,82  

dez/14 1,048534  R$         4.390,24   R$   4.603,31  4% R$ 4.787,45  R$            526,62   R$            957,49  

jan/15 1,042073  R$         4.663,75   R$   4.859,97  3% R$ 5.005,77  R$            550,63   R$         1.001,15  

fev/15 1,026875  R$         4.663,75   R$   4.789,09  2% R$ 4.884,87  R$            537,34   R$            976,97  

mar/15 1,015100  R$         4.663,75   R$   4.734,17  1% R$ 4.781,51  R$            525,97   R$            956,30  

TOTAIS           R$      74.058,02   R$     316.469,14  

                                    Fonte: Elaborada pela autora 
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ANEXO B 

Tabela de atualização monetária dos salários-de -

contribuição para apuração do salário-de-benefício 

(Art.33, Decreto No 3.048/99) 
  

ABRIL/2015 - ( Portaria Nº  150  , de     8 .04.2015) 

  

  FATOR 

MÊS SIMPLIFICADO 

  (MULTIPLICAR) 

jul/94 6,634155 

ago/94 6,253917 

set/94 5,930132 

out/94 5,841919 

nov/94 5,735244 

dez/94 5,553640 

jan/95 5,434621 

fev/95 5,345354 

mar/95 5,292954 

abr/95 5,219361 

mai/95 5,121037 

jun/95 4,992724 

jul/95 4,903480 

ago/95 4,785751 

set/95 4,737429 

out/95 4,682642 

nov/95 4,617990 

dez/95 4,549296 

jan/96 4,475451 

fev/96 4,411050 

mar/96 4,379952 

abr/96 4,367287 

mai/96 4,336928 

jun/96 4,265272 

jul/96 4,213863 

ago/96 4,168427 

set/96 4,168260 

out/96 4,162848 

nov/96 4,153710 

dez/96 4,142112 

jan/97 4,105980 

fev/97 4,042114 

mar/97 4,025208 

abr/97 3,979051 

mai/97 3,955713 

jun/97 3,943881 

jul/97 3,916466 

ago/97 3,912944 

set/97 3,912944 

out/97 3,889993 

nov/97 3,876812 
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dez/97 3,844899 

jan/98 3,818551 

fev/98 3,785241 

mar/98 3,784484 

abr/98 3,775800 

mai/98 3,775800 

jun/98 3,767136 

jul/98 3,756617 

ago/98 3,756617 

set/98 3,756617 

out/98 3,756617 

nov/98 3,756617 

dez/98 3,756617 

jan/99 3,720160 

fev/99 3,677864 

mar/99 3,521509 

abr/99 3,453137 

mai/99 3,452101 

jun/99 3,452101 

jul/99 3,417245 

ago/99 3,363762 

set/99 3,315684 

out/99 3,267650 

nov/99 3,207037 

dez/99 3,127901 

jan/00 3,089895 

fev/00 3,058696 

mar/00 3,052896 

abr/00 3,047411 

mai/00 3,043454 

jun/00 3,023199 

jul/00 2,995342 

ago/00 2,929143 

set/00 2,876786 

out/00 2,857072 

nov/00 2,846540 

dez/00 2,835482 

jan/01 2,814094 

fev/01 2,800373 

mar/01 2,790884 

abr/01 2,768734 

mai/01 2,737797 

jun/01 2,725803 

jul/01 2,686579 

ago/01 2,643750 

set/01 2,620169 

out/01 2,610250 

nov/01 2,572942 

dez/01 2,553535 

jan/02 2,548947 

fev/02 2,544113 

mar/02 2,539542 
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abr/02 2,536752 

mai/02 2,519118 

jun/02 2,491463 

jul/02 2,448853 

ago/02 2,399660 

set/02 2,344333 

out/02 2,284035 

nov/02 2,191762 

dez/02 2,070825 

jan/03 2,016383 

fev/03 1,973557 

mar/03 1,942669 

abr/03 1,910947 

mai/03 1,903144 

jun/03 1,915981 

jul/03 1,929487 

ago/03 1,933354 

set/03 1,921441 

out/03 1,901476 

nov/03 1,893146 

dez/03 1,884102 

jan/04 1,872865 

fev/04 1,858001 

mar/04 1,850783 

abr/04 1,840293 

mai/04 1,832779 

jun/04 1,825477 

jul/04 1,816395 

ago/04 1,803231 

set/04 1,794260 

out/04 1,791215 

nov/04 1,788175 

dez/04 1,780342 

jan/05 1,765161 

fev/05 1,755157 

mar/05 1,747468 

abr/05 1,734804 

mai/05 1,719160 

jun/05 1,707209 

jul/05 1,709089 

ago/05 1,708576 

set/05 1,708576 

out/05 1,706017 

nov/05 1,696180 

dez/05 1,687069 

jan/06 1,680348 

fev/06 1,673987 

mar/06 1,670146 

abr/06 1,665648 

mai/06 1,663652 

jun/06 1,661492 

jul/06 1,662656 
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ago/06 1,660829 

set/06 1,661161 

out/06 1,658508 

nov/06 1,651407 

dez/06 1,644500 

jan/07 1,634367 

fev/07 1,626397 

mar/07 1,619595 

abr/07 1,612500 

mai/07 1,608318 

jun/07 1,604147 

jul/07 1,599190 

ago/07 1,594089 

set/07 1,584739 

out/07 1,580787 

nov/07 1,576059 

dez/07 1,569311 

jan/08 1,554235 

fev/08 1,543584 

mar/08 1,535752 

abr/08 1,527959 

mai/08 1,518242 

jun/08 1,503806 

jul/08 1,490245 

ago/08 1,481651 

set/08 1,478546 

out/08 1,476332 

nov/08 1,468987 

dez/08 1,463426 

jan/09 1,459194 

fev/09 1,449914 

mar/09 1,445434 

abr/09 1,442549 

mai/09 1,434658 

jun/09 1,426101 

jul/09 1,420137 

ago/09 1,416878 

set/09 1,415745 

out/09 1,413484 

nov/09 1,410099 

dez/09 1,404901 

jan/10 1,401538 

fev/10 1,389312 

mar/10 1,379654 

abr/10 1,369928 

mai/10 1,360000 

jun/10 1,354177 

jul/10 1,355668 

ago/10 1,356618 

set/10 1,357568 

out/10 1,350276 

nov/10 1,337967 
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dez/10 1,324326 

jan/11 1,316428 

fev/11 1,304169 

mar/11 1,297164 

abr/11 1,288659 

mai/11 1,279447 

jun/11 1,272195 

jul/11 1,269403 

ago/11 1,269403 

set/11 1,264094 

out/11 1,258431 

nov/11 1,254416 

dez/11 1,247307 

jan/12 1,240978 

fev/12 1,234681 

mar/12 1,229884 

abr/12 1,227675 

mai/12 1,219867 

jun/12 1,213195 

jul/12 1,210049 

ago/12 1,204868 

set/12 1,199470 

out/12 1,191961 

nov/12 1,183558 

dez/12 1,177201 

jan/13 1,168553 

fev/13 1,157901 

mar/13 1,151911 

abr/13 1,145041 

mai/13 1,138324 

jun/13 1,134354 

jul/13 1,131187 

ago/13 1,132659 

set/13 1,130850 

out/13 1,127805 

nov/13 1,120967 

dez/13 1,114946 

jan/14 1,106976 

fev/14 1,100046 

mar/14 1,093050 

abr/14 1,084160 

mai/14 1,075769 

jun/14 1,069353 

jul/14 1,066580 

ago/14 1,065195 

set/14 1,063281 

out/14 1,058097 

nov/14 1,054091 

dez/14 1,048534 

jan/15 1,042073 

fev/15 1,026875 

mar/15 1,015100 


