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RESUMO 

SILVA, Sérgio Anderson da. Dos crimes contra o sistema de custeio da 
Previdência Social. XX p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia- 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

O presente trabalho foi estruturado como uma pesquisa de revisão bibliográfica no 

intuito de transmitir a importância de se respeitar as normas afetas ao custeio da 

Previdência Social, tendo em vista que é através dela que se concede os direitos 

previdenciários ao trabalhador ou contribuinte. Para o desenvolvimento do estudo foi 

utilizado livros, monografias, artigos on-line, periódicos e a legislação, tanto vigente 

quanto as revogadas, pois serviram de referência histórica neste trabalho. O estudo 

se inicia com a apresentação da seguridade social, descrevendo sucintamente sobre 

sua história e desenvolvimento, no mundo e no Brasil, bem como explanando seu 

conceito e objetivos. A partir daí, tratou-se dos institutos que compõem a seguridade 

social, sendo eles: a Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social, sendo este 

último alvo deste trabalho. Na sequência, explanou-se pormenorizadamente o 

instituto previdenciário, abordando pontos específicos como histórico no Brasil, seu 

conceito e sua abrangência e principalmente sua fonte de custeio. Feito isto, 

desenvolveu-se a temática no tocante aos crimes cometidos contra o sistema de 

custeio da Previdência Social, descrevendo os crimes de Apropriação Indébita 

Previdenciária, Estelionato Previdenciário e Sonegação de Contribuição 

Previdenciária, estatuídos respectivamente nos artigos 168-A, 171, parágrafo 3o e 

334-A, todos do Código Penal Brasileiro, bem como desenvolveu-se raciocínio entre 

os institutos despenalizadores destes crimes frente à lei 10.684/03. Por fim, tratou-se 

da conclusão onde teceu-se alguns comentários gerais sobre o tema fazendo 

menção sobre pontos positivos e negativos da extinção da punibilidade e do perdão 

judicial. 
 

Palavras-chave: Seguridade Social. Previdência Social. Custeio da Previdência 
Social. Crimes previdenciários. Extinção da Punibilidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 

SILVA, Sérgio Anderson da. Crimes committed against the costing system of 
Social Security. XX p. Undergraduate Thesis (Bachelor in Law). Faculdade 
Cidade Verde, 2016. 

 

This work was structured with a literature review of research to contribute to the 
knowledge of the importance of respecting the rules concerning the financing of 
Social Security, aiming not harm the insurer and indirectly institution, the worker. 
Therefore, we used books, monographs, online articles, journals and legislation, both 
current as the repealed because it served as a historical reference in this work. The 
study begins with the presentation of Social Security, describing briefly about its 
history and development in the world and in Brazil, as well as explaining its concept 
and goals. From there, these are the institutions that make up the Social Security, 
namely: Health, Welfare and Social Security, the latter aim of this work. Following, is 
expounded in detail the Social Security Institute, addressing specific issues as history 
in Brazil, its concept and its scope and especially its source of funding. Having done 
this, he developed the theme in relation to crimes committed against Social Security 
cost system and can quote the Misappropriation of crime Social Security, Social 
Security Larceny and Withholding of Social Security Contribution, statutory 
respectively in Articles 168-A, 171, paragraph 3º and 334-A, all of the Brazilian Penal 
Code, and developed reasoning among not penalizing institutes such crimes against 
the law 10.684/03. Finally, it is the conclusion which wove are some general 
comments on the subject by making mention of positive and negative posts of 
extinction of punishment and judicial pardon. 
 
Key-words: Social Security. Welfare State. Costs of Social Security. Social Security 
Crimes. Extinction of Criminal Liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os crimes cometidos no âmbito previdenciário tem acumulado graves 

sequelas no que tange ao objeto do Instituto Nacional de Previdência Social-INSS, 

órgão do governo que não possui outro objetivo senão o de amparar todo o 

contribuinte, obrigatório ou facultativo, bem como seus dependentes, assegurando-

lhes de que, em casos de eventuais ocorrências como incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente, os mesmos continuem amparados 

por recursos financeiros que lhes sirva de socorro para a própria subsistência. Assim 

sendo é conclusivo que o presente órgão previdenciário atua como uma espécie de 

seguro em favor dos segurados que, para se valerem do recurso, devem estar em 

dia parâmetros exigidos por lei. 

Neste esteio, cumpre refrisar que, para que haja uma eficácia no ato de 

concessão deste direito ao segurado ou seu beneficiário, o sistema de custeio 

deverá estar atuando de forma uniformizada, onde cada responsável pela parcela do 

financiamento previdenciário esteja cumprindo sistematicamente com suas 

obrigações, de modo que não cause um desfalque nos cofres gerando sérios 

reflexos no pagamento dos benefícios. 

Assim, o descumprimento das regras de financiamento impostas pela Lei 

8212 (BRASIL, 1991), que dispõe sobre o plano de custeio da Previdência Social, 

por parte dos contribuintes, gera um relevante retrocesso financeiro, 

desestabilizando toda a estrutura de distribuição dos seguros, causando graves 

prejuízos ao estado bem como aos segurados e seus beneficiários, sendo este o 

motivo pelo qual o legislador vislumbrou a necessidade de se editar leis que 

reprimissem tais condutas, as quais, de modo reflexo, geram consequências 

negativas para os segurados, maculando o princípio constitucional da dignidade da 
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pessoa humana. Isto posto, pontua-se que o presente trabalho tem como objetivo 

discorrer sobre os crimes cometidos contra o sistema de custeio da Previdência 

Social, apontando suas peculiaridades. 

Para a melhor abordagem do assunto, carece precipuamente que 

discorramos sobre a chamada seguridade social, merecendo explanar sobre seu 

conceito, origem, objetivos e princípios, o que será feito nos próximos parágrafos a 

seguir. 

 



13 

 

 

 

 

 

 

1 A SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

 

1.1 HISTÓRICO DA SEGURIDADE SOCIAL NO MUNDO 

 

 

A história do tema seguridade social é marcada por períodos e longas datas, 

de onde a ciência jurídica se socorreu para nortear os estudos referente à origem do 

referido assunto, surgindo daí os primeiros relatos sobre o conceito de amparo aos 

desamparados, que posteriormente se denominaria de seguridade social. Apesar 

dos relatos históricos referentes ao tema se desenvolver por volta do século XVII, é 

de se ponderar no entanto que, conforme explica Chamon (2005),  em tempos mais 

longínquos, em diferentes culturas já se falava em assistencialismo aos 

necessitados, feito por particulares ou até mesmo através do Estado de forma 

residual, em sociedades e culturas onde haviam povos em elevada condição de 

pobreza e que careciam da ajuda alheia. É o que ocorria, por exemplo, no antigo 

Egito, na Grécia Antiga, no antigo testamento com o povo Hebreu e até mesmo em 

Roma com os patrícios e plebeus. No Cristianismo também já se falava em ajuda 

aos mais pobres, notadamente com a prática filantrópica, tento como esteio a 

ideologia pregada por Jesus Cristo quando dizia: “amai-vos uns aos outros como eu 

vos amei”. Ressalte-se que, nestas formas de ajuda, o socorro era exclusivamente 

pautado na boa vontade alheia, sem qualquer obrigatoriedade, onde era 

denominado assistencialismo privado.  

Ademais, apesar dos exemplos acima, “menciona a doutrina que os 

ordenamentos de Tamuld, Código de Hamurabi e o Código de Manu foram pioneiros 

em positivar o assunto e instituir métodos capazes de proteger o homem contra 

contingências” (VIANNA, 2007, apud GIACOMINNI, 2015, p. 12). 
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No entanto apesar dos relatos acima mencionados, pondera-se que a 

primeira materialização de amparo social registrada, ocorreu no ano de 1601, na 

Inglaterra, quando da edição da Poor Relief Act (Lei dos Pobres), onde se instituiu 

um tipo de contribuição compulsória com característica assistencial, para o fim de 

angariar auxílios e ajudas públicas aos desfavorecidos (SANTOS, B., 2008). A 

edição desta lei objetivava combater a miséria, ordenando a prestação de benefícios 

assistenciais como a concessão de pensões em dinheiro, além de disponibilizar 

moradia à população carente, notadamente aos idosos, crianças, inválidos e 

desamparados (GIACOMINI, 2015). Conforme leciona Leitão e Andrade (2012), a 

doutrina definiu a Lei dos Pobres como o primeiro marco da assistência social no 

mundo, vez que visava atender pessoas necessitadas que não tinha como se 

sustentarem. 

Em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, deu-se 

maior ênfase na concepção de proteção ao indivíduo, sendo interpretada, não 

somente como um direito exclusivamente social, mas como um direito inerente a 

todos os cidadãos, propondo uma universalização do sistema (LEITÃO e ANDRADE, 

2012). Deste modo, entende-se que para o cumprimento deste ideal, surge maior 

comprometimento por parte do estado, bem como de toda a sociedade e como 

asseverou Castro e Lazzari (2014, p. 7), que “se está diante do chamado liberalismo 

político, influenciado por movimentos de trabalhadores, o que vai acarretar a 

deflagração da ideia de previdência social, publica, gerida pelo estado, com 

participação de toda a sociedade”. 

No ano de 1883 foi publicado na Alemanha o primeiro ordenamento legal, 

editado por Otto Von Bismarck de onde surgiu o seguro doença em favor dos 

trabalhadores da época. Bismarck, chanceler alemão, desenvolveu um sistema onde 

induzia o trabalhador, bem como seu empregador à contribuir para o estado, e tais 

contribuições seriam destinadas ao custeio da proteção em favor dos trabalhadores. 

Assim, os benefícios passam a ter naturezas eminentemente públicas em favor do 

prestador de serviço. Diante na natureza pública do seguro, o trabalhador poderia 

recorrer ao estado, caso visse a carecer do socorro assistencial. Noutras palavras, o 

trabalhador poderia exigir aquela prestação, independentemente de garantias 

financeiras. A lei de Bismarck determinou o início da previdência no mundo, tendo 

em vista suas características básicas determinantes no sistema previdenciário 
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moderno, que são a compulsoriedade de filiação e a natureza contributiva (LEITÃO e 

ANDRADE, 2012). 

A partir do período da Segunda Guerra Mundial, a ideologia de Bismarck se 

fortaleceu, e o seguro social obrigatório já não era mais restrito somente aos 

trabalhadores da indústria, mas também passou a alcançar os riscos como doença, 

acidente, invalidez, velhice, desemprego, orfandade e viuvez (SANTOS, M., 2013). 

Complementa Russomano (1978, apud GIACOMINI 2015, p. 13): 

 
 

[...] essa "oficialização da caridade" – como foi dito, certa vez – tem 
importância excepcional: colocou o Estado na posição de órgão 
prestador de assistência àqueles que – por idade, saúde e 
deficiência congênita ou adquirida – não tinham meios de garantir 
sua própria subsistência. A assistência oficial e pública, prestada 
através de órgãos especiais do Estado, é o marco da 
institucionalização do sistema de seguros privados e do mutualismo 
em entidades administrativas. Hoje compreende-se que nesse passo 
estava implícita a investida de nossa época, no sentido de estender 
os benefícios e serviços da Previdência Social à totalidade dos 
integrantes da comunidade nacional, a expensas, exclusivamente, do 
Estado, e não apenas aos associados inscritos nas entidades de 
Previdência Social. 

 
 

Importante ressaltar que o sistema Bismarquiano, como já visto, na seara 

pública, era custeado pelo estado e no polo privado contribuía somente o 

trabalhador, ou seja, o sistema não obrigava toda a sociedade. Assim, falhas foram 

surgindo, como cita Castro E Lazzari (2014, p. 13), ponderando que “embora o 

seguro social fosse imposto pelo Estado, ainda faltava a noção de solidariedade 

social, pois não havia a participação da totalidade dos indivíduos, seja como 

contribuintes, seja como potenciais beneficiários”. 

No ano de 1917, o tema Seguridade Social pela primeira vez ganhou “status” 

Constitucional, quando fora incorporada na Constituição Mexicana. Na sequência, 

no ano de 1919, a Constituição Alemã de Weimar também inseriu a seguridade 

social em texto normativo. Nesse mesmo ano, a Organização Internacional do 

Trabalho fizeram convenções que tratavam do tema (SANTOS, B.,2008).  

No entanto, apesar da breve sequência das importantes datas a respeito do 

seguro social, foi no ano de 1941, no Reino Unido, que surgiu um plano 

revolucionário que visava alcançar a necessidade de toda a sociedade e não 
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somente os trabalhadores. Era o chamado de Plano Beveridge, uma proposta 

apresentada ao parlamento no ano de 1942, elaborado pela Comissão dos 

Problemas de Reconstrução, criada pelo Ministro Arthur Greenwood e presidida por 

Willian Beveridge. O plano Beveridge tinha como lema promover a proteção desde o 

momento no nascimento do cidadão até a sua morte, de modo que fosse franqueado 

pelo Estado ampla proteção ao cidadão em caso de necessidade (LEITÃO e 

ANDRADE, 2012). 

Deste modo, com a adoção deste modelo Beveridgeano, surgiu a 

necessidade por parte do Estado de realizar alterações no sistema até então 

existentes referentes à previdência social, tornando-a num sistema universal de 

alcance, bem como impondo a participação compulsória de toda a população. 

Ademais, nesse período, aponta-se a evolução histórica da prestação de assistência 

dos desamparados, tendo início num cenário onde o Estado estava alheio ao 

financiamento do auxílio aos necessitados, restando ao regime privado custear 

todas as despesas para sua manutenção, denominando-se num regime privado e 

facultativo de contribuição. Porém, no decorrer dos anos, observou-se uma mudança 

evolutiva, de modo que, atualmente o que se verifica é um sistema de contribuição 

obrigatória, com intervenção estatal e privada para o custeio, através da cobrança da 

impostos (GIACOMINNI, 2015). 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, onde 

se estabeleceu que o direito à Previdência Social seria considerada com um dos 

Direitos Fundamentais, acabou por alavancar o plano Beveridgeano que até os dias 

atuais é aplicado na maioria dos países do mundo (CASTRO e LAZZARI, 2014). 

 

 

1.2 HISTÓRICO DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 

 

 

Para a explanação do assunto sobre a história da seguridade social no 

Brasil, faremos apontamentos de forma cronológica sobre a prestação assistencial, 

observando as principais leis tocantes ao tema, bem como sua inserção nas 

constituições brasileiras, de modo a tornar cristalino o entendimento sobre o tema. 
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 Segundo Meireles (2009), em 1543, Brás Cubas, no afã de prestar 

assistência aos necessitados, fundou a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Na 

sequência, criou o plano de pensão para seus funcionários o que acabou 

abrangendo as Santa Casas do Rio de Janeiro e de Salvador, bem como os 

empregados das Ordens Terceiras e outras que mantinham hospitais, asilos, 

orfanatos e casas de amparo a seus associados e desvalidos.  

Ainda conforme o autor, no ano de 1793, foi instituído o Plano dos Oficiais 

da Marinha, através do Príncipe Regente D. João VI, o que garantia pensão às 

viúvas dos oficiais falecidos além do custeio equivalente a desconto de um dia de 

vencimento, vigorando por mais de cem anos. 

No século XIX, especificamente no ano de 1821, editou-se o primeiro texto 

em matéria previdenciária no Brasil, por Dom Pedro de Alcântara, onde beneficiou 

os mestres e professores da época, assegurando-lhes que, após 30 (trinta) anos de 

serviço, lhes seriam concedidos aposentadoria e abono de um quarto dos ganhos 

aos que continuassem em atividade (MEIRELES, 2009; CASTRO e LAZZARI, 2014).  

A primeira Constituição brasileira, editada no ano de 1824 não normatizou o 

assunto da seguridade social, dispondo tão somente, no artigo 179, dos socorros 

públicos para a assistência da população carente, porém não passava de norma 

programática. Por isso, segundo Horvath Júnior (2005, apud MEIRELES, 2009), esta 

previsão constitucional, não teve aplicação prática, servindo apenas no plano 

filosófico para remediar a miséria criada pelo dogma da liberdade e da igualdade. 

Conforme asseverou Chamon, no ano de 1835, foi criou-se os Estatutos do 

Montepio da Economia dos Servidores do Estado (MONGERAL), entidade de 

previdência privada, a qual era fundamentada no mutualismo. Na sequência veio à 

tona o Código Comercial concedendo auxílio-doença previdenciário aos seu 

prepostos pelo período de três meses, além da promulgação do Regulamento 737 

de direito mercantil, o qual estendia o mesmo benefício a todos os empregados. Não 

obstante, cita também Chamon os funcionários públicos dos correios, que no ano de 

1888 passaram a receber o direito a aposentadoria, direito este que se estendeu a 

todos os funcionários, no ano de 1890 (CHAMON, 2005). 

Todavia, foi no ano de 1923, com a promulgação do Decreto Legislativo 

4.682, conhecido como Lei Eloy Chaves que foi o marco previdenciário no Brasil. 

Conforme explana Omar Chamon, “a lei estabelece aposentadorias, pensões por 
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morte aos dependentes e assistência médica e para os trabalhadores das estradas 

de ferro. É interessante notar que os trabalhadores beneficiados custeiam o sistema, 

juntamente com os empregadores e a união” (CHAMON, 2005, p. 17). 

Conforme menciona Mário Antônio Meireles o Decreto permitia com que 

cada empresa ferroviária existente no país a criar sua Caixa de Aposentadoria e 

Pensões, bem como concedia o direito de estabilidade aos seus funcionários. 

Posteriormente o decreto serviu de modelo para outros decretos que concediam 

direitos a outras categorias de trabalhadores (MEIRELES, 2009). 

Para Castro e Lazzari (2014), foi com a promulgação da Constituição de 

1946 que passou-se a dar maior atenção ao tema previdenciário onde deu-se início 

à uma sistematização constitucional da matéria previdenciária de modo que fora 

nesta que surgiu o termo “Previdência Social” pela primeira vez, ao invés de “seguro 

social”. 

Valioso pontuar que durante a vigência desta Constituição foi editada a Lei 

3.807/60, apelidada de Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), que conforme 

acentua Meireles (2009), fora responsável pela promoção de vários benefícios, 

trazendo a eliminação das diferenças históricas de tratamento entre os trabalhadores 

e igualdade no sistema de custeio. Pontua ainda que, embora nessa época o Brasil 

tenha sido considerado o país de maior proteção previdenciária, algumas diferenças 

ainda eram recorrentes, notadamente referente às prestações de assistência 

médica. 

No período compreendido entre a Constituição de 1967 e 1988, inúmeras 

leis e decretos foram editados, trazendo relevantes inovações para o sistema 

assistencial. Dentre tantas, importante fazer menção à Lei 6.439/77, que criou o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) que nas palavras de 

Meireles, tinha como objetivo “integrar as atividades da previdência social, da 

assistência médica, da assistência social e de gestão administrativa, financeira e 

patrimonial, entre as entidades vinculadas ao Ministério da Previdência e da 

Assistência Social” (MEIRELES, 2009). 

Vale dizer que o SINPAS fora criado tão somente para que houvesse maior 

eficácia administrativa e estrutural na concessão dos direitos dos segurados. 

Tratava-se de uma junção de vários órgãos que atuariam de forma conjugada. 
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Assim, Castro e Lazzari (2014, p. 44), citando Antônio Carlos de Oliveira 

comentaram sobre a mudança ocorrida: 

 
 
A lei 6.439/77, que instituiu o SINPAS, alterou, portanto, apenas 
estruturalmente a previdência social brasileira, racionalizando e 
simplificando o funcionamento dos órgãos. Promoveu uma 
reorganização administrativa, sem modificar nada no que tange a 
direitos e obrigações, natureza e conteúdo, condições das 
prestações, valor das contribuições, etc., como ficara bem claro na 
exposição dos motivos com que o então Ministro da Previdência, 
nascimento e Silva, encaminhara o anteprojeto. 
 
 

Por fim, a Constituição de 1988 tratou da matéria denominada seguridade 

social de forma robusta e detalhada. Consta ser a primeira vez que uma constituição 

brasileira trata do referido tema de modo particularizado trazendo inúmeras 

modificações como a inclusão da Previdência Social no quadro da Seguridade 

Social, além de aprimorar o rol de direitos e obrigações daqueles que se encontram 

inseridos no alcance do instituto (GIACOMINI, 2015).  

Conforme aponta Meireles, a Carta Magna de 1988 ficou conhecida como 

constituição da solidariedade e do Bem Estar Social, mantendo a forma tripartite de 

custeio que abrange o Estado, os Trabalhadores e Empregadores, além de 

apresentar um conjunto de ações integradas abrangendo três áreas de atuação 

quais sejam: a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social, matérias 

disciplinadas em capítulo próprio na Constituição de 1988, estendendo-se do artigo 

194 ao 204 (MEIRELES, 2009). 

A partir disto, inúmeras modificações ocorreram com o fito de adequar a 

legislação vigente aos moldes duma constituição que tem como característica um 

ideário de respeito à dignidade da pessoa humana que é um direito fundamental 

estabelecido na Constituição Federal (BRASIL. 1988, art. 1o, inciso III). 

Tal perspectiva se inicia com a própria Carta Política que, no fito de tornar 

pétreo o direito ao cidadão de ser tratado dignamente, determinou a impossibilidade 

de modificação ou extinção dos direitos e garantias fundamentais. Nas palavras de 

Linconl Nolasco (2012):  

 
 



20 

 

 

[...] cumpre ressaltar que os direitos fundamentais sociais, assim 
como os direitos fundamentais individuais, possuem uma proteção 
reforçada, constituindo cláusulas pétreas, o que significa que, por 
força do disposto no art. 60, §4º, II, da CF/88, tais direitos não podem 
ser suprimidos nem mesmo por meio de emenda constitucional. 
Desta forma, é neste contexto que se inserem os direitos relativos à 
Previdência Social na Carta Magna de 1988, tendo em vista que, 
conforme já mencionado alhures, tais direitos possuem natureza de 
direitos fundamentais sociais. 
 
 

Assim, na égide de uma nova Constituição denominada cidadã, resume-se 

que os institutos autônomos da seguridade social denominados Assistência Social, 

Previdência Social e Saúde, os quais foram desenvolvidos e ampliados para cumprir 

ideário de uma nação que é combater as desigualdades e se comprometer com a 

causa do necessitado, atuam de forma interligada, de modo que permita com que 

todo o cidadão seja atendido pelo assistencialismo público, podendo usufruir dos 

serviços assistenciais e da saúde, independentemente de contribuição, bem como 

das prestações previdenciárias, mediante previa e proporcional contribuição. 

Ademais, quanto aos institutos acima mencionados, merece melhor abordagem, 

conforme tópico específico a seguir. 

 

 

1.3 CONCEITO DE SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

Ao adentrar no tópico que conceitua o tema seguridade social, indispensável 

se faz a descrição do artigo 6º da Carta Magna de 1988, instituído no título 

denominado “Direitos e Garantias Fundamentais” assim sintetizado: "São direitos 

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

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

aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

Neste esteio, dentre os enumerados direitos sociais, encontra-se 

implicitamente a seguridade social, compondo-se dos direitos à Saúde, à Assistência 

Social e à Previdência Social. Tal definição faz liame com o artigo 194 da atual 

Constituição Federal que legitimamente conceitua o que é seguridade social assim 

disposto: Art. 194. “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
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de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e a assistência social” (BRASIL, 1988). 

Assim, afere-se que os direitos enumerados são disciplinados pela ordem 

social, com característica de solidariedade e de justiça social, os quais reservam-se 

na função normativa de atuar na diminuição das desigualdades sociais, tendo como 

primazia o princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (SANTOS, M., 

2013). Nesta esteira, Tavares (2006, apud SANTOS, B., 2013, p. 17) afere que “o 

direito da seguridade destina-se a garantir, precipuamente, o mínimo de condição 

social necessária a uma vida digna, atendendo ao fundamento da República, contido 

no artigo 1o, III da CRFB/88.” 

Diante dos fundamentos expostos, entende-se que o benefício da 

seguridade parte da necessidade de prover e garantir o mínimo necessário para que 

haja a sobrevivência com dignidade. Vale frisar que o caráter de necessidade social 

em que se firma a seguridade não está alicerçada na natureza indenizatória, mas 

assecuratória, onde independe necessariamente de algum evento de risco e sua 

prestação favorece o interesse público (SANTOS, M., 2013). 

Ademais, importante frisar que, uma vez ampliado pela Constituição Federal 

o rol de garantias assistenciais e previdenciárias através da seguridade social, frisa-

se que, como forma de financiamento e certeza de que o atual sistema seria eficaz, 

estabeleceu a Constituição de 1988 a forma de custeio deste meio de justiça social 

estatal. Assim, estabelece o artigo 194 e 195 da Constituição Federal de 1988, 

conforme segue: 

 
 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 
[...] 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
[...]. 
 
 

Deste modo, tem-se que o Poder Constituinte Originário entendeu a 

importância de instituir, em formato de norma constitucional, a forma de como seria 
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custeada a seguridade social, deixando cristalino a necessidade em obrigar certos 

entes privados que exercem determinadas funções bem como os órgãos públicos a 

participar obrigatoriamente do financiamento da seguridade social. É nesta esteira 

que vislumbrou o legislador infraconstitucional a necessidade de instituir normas não 

somente reguladoras da forma de custeio, como também leis de cunho penal, as 

quais serão tratadas em tópico específico. 

 

 

1.4 OBJETIVO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

A seguridade social, conforme já brevemente explanado, abrange os 

institutos de Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Tal separação de 

abrangências tem como principal objetivo o cumprimento do princípio da 

universalidade da cobertura, visando alcançar toda a sociedade, suprindo as 

necessidades e garantindo o bem estar social dos seus cidadãos. Nas palavras de 

Pulino (2001, apud SANTOS, B., 2008, p. 18): 

 
 
A separação das áreas que compõem o sistema de seguridade 
social, entre previdência, saúde e assistência é evidente, tem como 
marco diferenciador principal justamente o espectro de abrangência 
das camadas de proteção, pois enquanto a saúde e a assistência 
social estão focadas para o atendimento do que se convencionou 
chamar de mínimos sociais, a previdência social busca assegurar 
níveis economicamente mais elevados de subsistência, limitados, 
porém, a certo valor. 

 
 

No campo da Saúde e da Assistência Social, suas prestações são 

garantidas pelo Estado, independente de contribuição e sua concessão abrange 

toda a população, com ressalvas na esfera assistencial, onde o requerente deve 

comprovar sua necessidade para que seja socorrido. Já a esfera previdenciária é o 

único ramo que aponta obrigatoriedade em sua filiação bem como exige a 

contribuição para que o cidadão seja considerado segurado, não havendo que se 

falar em prestação previdenciária ante a ausência da contribuição (SANTOS, B., 

2008). 



23 

 

 

 

 

1.4.1 Saúde 

 

 

A Saúde, antes da Constituição de 1988, era regulada pelos Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS), instituído pelo 

Decreto 94.657/87, tendo como objetivo descentralizar as ações destinadas à 

Saúde. Já na órbita federal existia o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS), que posteriormente fora extinto, sendo que suas 

atribuições foram tomadas pelo Sistema único de Saúde (SUS) (SANTOS, B., 2008). 

A saúde, em linhas gerais, é um direito do cidadão e um dever do estado, 

independente de contribuição ou condição financeira, visto se tratar de um direito 

público subjetivo, que obriga o Estado a concedê-lo bem como permite o cidadão 

exigi-lo. Deste modo cita-se o artigo 2° da Lei 8.212/91 reproduzindo o disposto na 

Carta Magna de 1988 em seu artigo 196, os quais expõem o tema de modo preciso:  

 
 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(BRASIL, 1988; 1991).  
 
 

Assim, como explica Bianca dos Santos, trata-se de uma garantia concedida 

pelo Estado, como um dever inerente a este, através de regramentos sociais e 

econômicos, se preocupando em conceder tratamento isonômico na prestação de 

seus serviços bem como atuando na esfera preventiva de doenças, além de permitir 

com que o poder público filie-se com entres privados, de modo que complemente a 

obrigação estatal na prestação dos serviços que mesmo assim, continua sendo 

gratuito aos pacientes (SANTOS, B., 2008). 

Nesta esteira, entende-se que a Saúde é caracterizada como um direito 

humano fundamental, social e público subjetivo, ou seja, conforme aponta 

Glasenapp (2015, p. 14): 
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[...] o indivíduo tem o direito de exigir seu cumprimento pelo Estado 
que, em contrapartida, tem o dever de garantir o acesso gratuito de 
todas as pessoas aos serviços públicos de saúde, sejam ricas ou 
pobres. Comparada à Previdência e à assistência social, a saúde é o 
único segmento da Seguridade Social em que o acesso, a cobertura 
e o atendimento são verdadeiramente universais e igualitários. 
 
 

Em outras palavras, explicado por Marisa Ferreira dos Santos, o direito à 

saúde alcança ao princípio da universalidade da cobertura pois se dirige a todas as 

etapas: promoção, proteção e recuperação; alcança ao princípio da universalidade 

no atendimento, por garantir a todos o direito e o acesso isonômico às ações e 

serviços de Saúde. Também explica Santos que o direito à Saúde é subjetivo, 

colocando o Estado no polo passivo da prestação, fazendo contemplar todos os que 

tiverem a sua saúde afetada, independentemente de filiação e de contribuição 

(SANTOS, M., 2013). 

Frisa-se também que a gestão da saúde é obrigação do estado executado 

mediante políticas sociais e econômicas, não excluindo o dever das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade, na forma da lei. Assim, para gerenciar as 

políticas inerentes à saúde, inúmeras leis foram editadas, merecendo mencionar o 

Sistema Único de Saúde(SUS), estabelecida pelo Constituinte originário no artigo 

198 da atual Constituição Federal, e criada pelo legislador infraconstitucional, 

através da Lei 8080/90, e se constitui de um sistema integrado e hierarquizado de 

serviços públicos sanitários regionais, sendo financiado através de recursos 

provenientes do orçamento da seguridade social, da União Federal, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, bem como das ajudas, doações, contribuições, 

taxas, etc. (SANTOS, B., 2008, p. 22). 

Quanto ao alcance ou atribuições da saúde, os mesmos estão disciplinados 

no artigo 200 da Carta política de 1988, os quais podem ser sintetizados por Castro 

e Lazzari (2014, p. 46), conforme segue:  

 
 
O direito à saúde , que deve ser entendido como direito à assistência 
e tratamento gratuito no campo da medicina, é assegurado a toda 
população, independentemente de contribuição social, para que se 
preste o devido atendimento, tendo atribuições no âmbito da 
repressão e prevenção de doenças, produção de medicamentos e 
outros insumos básicos, bem como ordenar a formação de recursos 
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humanos na área da saúde, participar da política e execução das 
ações de saneamento básico, incrementar o desenvolvimento 
cientifico e tecnológico, exercer a vigilância sanitária e as políticas de 
saúde pública, além de auxiliar na proteção do meio ambiente. 
 
 

Deste modo, conclui-se que o ramo da saúde atua de forma ampla, 

respeitando os ditames legais, no fito de suprir direito garantido constitucionalmente, 

permitindo para tanto, até mesmo a iniciativa privada na prestação da assistência à 

saúde, podendo citar como exemplo as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos (LEITÃO e ANDRADE, 2012).  

 

 

1.4.2 Assistência Social 

 

 

O instituto da Assistência Social, por considerável período de tempo, fora 

compreendido pelos doutrinadores como uma das divisões do Direito do Trabalho e 

por este motivo era disciplinada e estudada em conjunto com a Previdência Social. 

Nesta esteira, antes da criação da lei 8472/93, conhecida como Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), as prestações assistenciais eram reguladas pela Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), o qual estava regulamentada no artigo 9o da lei 

6439/77. Naquela ocasião, as prestações eram feitas através de programas de 

desenvolvimento social e de atendimento às pessoas (SANTOS, B., 2008). 

Atualmente, o ramo da Assistência Social está disposto no artigo 203 da 

atual Constituição Federal e afirma que “a assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social [...]” 

(BRASIL, 1988).  Deste modo, vale frisar que o serviço público será prestado pelo 

Estado, em favor da população carente, de forma gratuita. 

No entanto é relevante ponderar que, apesar da obrigação estatal em 

prestar assistência aos hipossuficientes através dos recursos do orçamento da 

seguridade social, o inciso II do artigo 204 da Constituição Federal alude que a 

população também pode participar de forma voluntaria no custeio dessas ações 

governamentais. Deste modo, Ibrahim (2014) cita que “o auxílio voluntário, desde a 

simples esmola até trabalhos mais complexos em prol de pessoas carentes, tem 
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preenchido constantemente a lacuna da proteção familiar, sendo tão importante hoje 

como já fora no passado” (IBRAHIM, 2014 apud GLAZENAPP, 2015, p.18). 

Frisa-se a característica solidária da Assistência Social, visto estar pautada 

no princípio de que cada pessoa faz jus às mínimas condições de sobrevivência com 

dignidade, de modo a diminuir seu estado de miserabilidade. Assim, entende-se que 

sua finalidade é prestar ajuda às pessoas que não conseguem recursos sequer para 

a própria manutenção. No mesmo sentido, Marisa Ferreira dos Santos, observando 

os objetivos da Assistência Social, pondera que: 

 
 
Pelos objetivos enumerados, constata-se que a Assistência Social 
não é, na verdade, meramente assistencialista, porque não se 
destina apenas a dar socorro provisório e momentâneo ao 
necessitado. O que pretende a Constituição é que a Assistência 
Social seja um fator de transformação social. Deve promover a 
integração e a inclusão do assistido na vida comunitária, fazer com 
que, a partir do recebimento das prestações assistenciais, seja 
“menos desigual” e possa exercer atividades que lhe garantam a 
subsistência (SANTOS, M., 2012). 
 
 

As prestações concedidas pela Assistência Social são denominados de 

“Benefício de Prestação Continuada” e “Benefícios Eventuais” 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) foi regulamentado pela Lei 

8472/93 (LOAS) que estabelece a prestação em seu artigo 20 e 21. Assim, pontua 

Mariza Ferreira dos Santos que o benefício em comento tem caráter personalíssimo 

e por não ter natureza previdenciária, não gera direito à pensão por morte e nem ao 

abono anual. Frisa também a novidade trazida pelo artigo 23, parágrafo único do 

Decreto 6.214/07, onde herdeiros ou sucessores poderão receber aquelas quantias 

que o beneficiário não pode receber em vida, na forma da lei civil (SANTOS, B., 

2012). 

Assim, o idoso de no mínimo 65 (sessenta e cinco) anos de idade e a 

pessoa que possui deficiência que lhe incapacite para o trabalho, terá o direito ao 

benefício de prestação continuada pagos pela União Federal, através do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS), consistente no pagamento de um salário 

mínimo mensal, desde que comprovem que por si próprios ou por suas famílias não 

têm meios para prover a subsistência (GLAZENAPP, 2015). 
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Quanto aos Benefícios Eventuais, estes estão previstos no artigo 22 da Lei 

8742/93, consistentes na prestação paga àquelas famílias que tenham renda mensal 

inferior a um quarto do salário mínimo per capita, em virtude de nascimento de filho 

ou em razão de morte. Frisa-se que tais benefícios são de caráter eventual, ou seja, 

sua concessão de dará até que cesse o estado de miserabilidade do indivíduo, bem 

como não podendo acumular com certos tipos de benefícios. Nas palavras de 

Amado (2015, p. 59/60), os benefícios eventuais são: 

 
 
[...] provisões suplementares e provisórias que integram 
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos 
e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, não podendo ser 
acumulados com o auxílio Emergencial Financeiro para atendimento 
à população atingida por desastres e os benefícios do Programa 
Bolsa-Renda para atendimento a agricultores familiares atingidos 
pelos efeitos da estiagem nos Municípios em estado de calamidade 
pública ou situação de emergência. 
 
 

Acrescenta Mariza Ferreira dos Santos (2012) a possibilidade da instituição 

de outros benefícios eventuais, como nos casos de calamidade pública ou em 

situações de vulnerabilidade da criança, da família, do idoso, da pessoa portadora 

de deficiência, da gestante e da nutriz. Traga-se à baila também os casos onde se 

permite a concessão de benefícios subsidiários não superior à 25% do salário 

mínimo para cada criança de até 6 anos de idade, que esteja inserida numa família 

que não ganhe mais do que ¼ (um quarto) do salário mínimo por pessoa (SANTOS, 

M., 2012). 

Para melhor gestão na prestação destes benefícios assistenciais, criou-se, 

no ano de 2005, através de uma resolução do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), um sistema descentralizado de proteção social denominado de 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que conta com a colaboração de 

várias entidades beneficentes e organismos regionais como o Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). Ademais, cita-se a criação o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIS), o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
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Famílias e Indivíduos (PAEFI) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) (GLAZENAPP, 2015). 

 

 

1.4.3 Previdência Social 

 

 

Nesse tópico, frisa-se a importância de discorrer, ainda que brevemente, a 

respeito da história da Previdência Social no Brasil, fazendo referência do instituto 

nas constituições brasileiras e em algumas leis infraconstitucionais de maior 

relevância para o tema, além de discorrer seu conceito e outros tópicos elementares 

para a inteira compreensão do destinatário leitor. 

 

 

1.4.3.1 Histórico da Previdência Social no Brasil 

 

 

A previdência social é o resultado de inúmeras ocorrências ao longo do 

tempo, interligando fatos e datas, visando constituir um estado de Bem-Estar Social. 

No decorrer de cinco séculos, registrou-se inúmeras ocorrências que de alguma 

forma estão ligadas ao amparo ao trabalhador e aos seus familiares ou 

dependentes. Assim, o que hoje se chama Previdência Social, compreende-se como 

“a síntese de históricas lutas sociais objetivando a proteção do trabalhador e de seus 

dependentes nos momentos em que advêm as dificuldades de sustento próprio” 

(BISPO, 2004, p. 18). 

Os primeiros vestígios de ordem previdenciária no Brasil se deu ainda no 

período colonial, no ano de 1543 por meio das Santas Casas de Misericórdias e 

posteriormente pelos montepios, os quais, por meio de pagamento de cotas, 

formavam um fundo reserva que garantia aos entes associados o direito à pensão 

por morte dirigido à uma pessoa de sua escolha. (SANTOS, B., 2008). Pontua-se 

também outra ocorrência caracterizada como proteção social no ano de 1795, qual 

seja, conforme acrescenta Castro e Lazzari (2014) o benefício destinado ao amparo 

dos órfãos e viúvas dos Oficiais da Marinha. 
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No entanto, foi no ano de 1821 que se teve o primeiro registro em matéria 

previdenciária, tratando-se de um Decreto promulgado pelo Príncipe Regente Dom 

Pedro de Alcântara, que concedia a aposentadoria aos mestres e professores com 

pelo menos 30 anos de serviço, além de conferir aos que continuassem na 

atividade, um acréscimo de um quarto dos ganhos (CASTRO e LAZZARI, 2014). 

Ademais, conforme Bispo (2004, p. 61) “vale mencionar a criação do Montepio do 

Exército, em 1827, e do MONGERAL, Montepio Geral dos Servidores do Estado, em 

1835”. 

No campo das normas constitucionais, a Constituição de 1824 também 

tratou sobre a Previdência Social, garantindo aos cidadãos o direito aos socorros 

públicos. No entanto, convém mencionar a ineficácia do dispositivo, visto que os 

cidadãos não tinham meios para reclamar o cumprimento desse direito, restando 

inexigível. Apesar da falha mencionada, notável é o valor histórico do ocorrido, visto 

estarmos diante dum direito que já era defendido constitucionalmente deste esta 

época (NOLASCO, 2012). 

Ainda no período Imperial, em 1888, menciona-se a edição do Decreto 9912-

A que concedia o direito à aposentadoria aos trabalhadores dos Correios e das 

oficinas de Imprensa Regia, estabelecendo os requisitos como sendo o tempo de 

serviço em 30 anos e no mínimo 60 anos de idade para sua concessão. Criou-se 

também, no mesmo ano, a caixa de socorros, através da Lei 3.397/88, destinada aos 

trabalhadores de cada uma das estradas de ferro do Estado. Na sequência, frisa-se 

o Decreto 221 de 1890, o qual prevê a aposentadoria para os empregados da 

Estrada de Ferro Central do Brasil e que mais tarde passou a conceder o direito aos 

demais ferroviários do Estado (SANTOS, B., 2008; CASTRO e LAZZARI, 2014). 

A Constituição brasileira de 1891 regulamentou sucintamente o tema 

previdenciário, sendo esta a primeira a estabelecer o termo “aposentadoria”. No 

entanto, conforme menciona Lincoln Nolasco (2012), a presente constituição criou os 

benefícios em apenas dois artigos, estabelecendo em um deles a obrigatoriedade de 

a União prestar socorro aos Estados em calamidade pública, se tal Estado 

solicitasse e no outro discorre sobre a aposentadoria por invalidez dos funcionários 

públicos, frisando que estes não precisavam dispensar gastos, visto que o Estado 

arcava com o custeio do sistema. 
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Contudo, conforme já mencionado em capítulo anterior, o marco inicial da 

Previdência social no Brasil foi no ano de 1923 com o Decreto Legislativo 4682/23, 

denominado de Lei Eloy Chaves, criada por Eloy de Miranda Chaves, que ampliou a 

atuação do órgão previdenciário, criando as caixas de aposentadorias e pensões 

(CAP) para os trabalhadores das ferrovias, além de conceder assistência médica 

com custo reduzido dos medicamentos. Os benefícios eram garantidos através das 

contribuições dos trabalhadores, das empresas do ramo e pelo Estado. A partir daí, 

conforme Nolasco (2012) foram se desenvolvendo inúmeras caixas de 

aposentadoria em para as mais variadas categorias de trabalhadores, como os 

portuários, os servidores públicos, os mineradores, etc. 

Esclarece-se, no entanto, que o regime acima exposto era de ordem privada, 

criado e gerido pelas empresas privadas que se “encarregava de constituir, 

organizar e administrar a sua própria CAP, através de um colegiado, composto, em 

partes iguais, por representantes dos empregados e dos empregadores, sem a 

participação do Estado” (BISPO, 2004, p. 62). Deste modo, nota-se que o seu principal 

objetivo era obter fundos para, futuramente, conceder e custear o benefício, visto 

que, por ser pouco abrangente na época, por vezes se tornava insuficiente. 

(CASTRO e LAZZARI, 2014; GIACOMINNI, 2015).  

Ademais, cumpre salientar que já existia na época o decreto no 9284/11 que 

concedia Caixa de Aposentadoria e Pensão aos funcionários públicos da Casa da 

Moeda. Deste modo, nota-se o contraste com a Lei Eloy Chaves que criou leis aos 

funcionários das empresas privadas, leis estas que hoje se assemelham àquelas das 

entidades de Previdência Complementar privadas ou Fundos de Pensão (CASTRO e 

LAZZARI, 2014). 

Conforme Giacominni (2015), no ano de 1934 o termo “previdência” foi 

usado pela primeira vez na Constituição Brasileira, disciplinado também os assuntos 

sobre a assistência médica ao trabalhador e à gestante, sobre licença maternidade e 

a instituição previdenciária para os idosos e inválidos, bem como no tocante aos 

acidentes de trabalho e morte.  

Cumpre também mencionar a forma tripartite de custeio, a qual pela primeira 

vez fora mencionada na presente Constituição prevendo “que o trabalhador, o 

empregador e o Estado deveriam contribuir para o financiamento da Previdência 

Social, o que significou um grande progresso de tal Instituto em nosso país” 
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(NOLASCO, 2012). Deste modo, entende-se que “com a Constituição de 1934, a 

proteção social é um seguro para o qual contribuem tanto o trabalhador como o 

empregador e, em igualdade de condições com essas categorias, o próprio Poder 

Público” (BALERA, 1989 apud GIACOMINNI, 2015, P. 16).  

Conforme Lincoln Nolasco (2012), ainda em 1934 foram criados inúmeros 

institutos como o de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), de 

Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), além das caixas de fundos como a 

de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns de Café 

e a de Aposentadoria e Pensões dos Estivadores. Frisa-se, no entanto que em 1938 

a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns 

se transformou no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em 

Transportes e Cargas. 

Já a Constituição de 1937 pouco inovou em matéria previdenciária, que na 

época, chamava de “seguro social”, instituindo tão somente os seguros de vida, de 

invalidez e de velhice em decorrência de acidentes de trabalho. Deste modo, diante 

da relativa omissão constitucional o tocante ao tema, a legislação infraconstitucional 

se destacou, instituindo inúmeras regras em matéria previdenciária, ainda na égide 

da constituição de 1937 (NOLASCO, 2012).  

Assim, podemos citar o Decreto-Lei no 288/38, que criou o Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e o Decreto-Lei no 651/38 que 

criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e 

Cargas (CASTRO e LAZZZARI, 2014). 

Cita-se também, conforme Lincoln Nolasco (2012) o ano de 1939 com a 

edição de leis relevantes para o assunto em tese. Assim, tem-se o Decreto-Lei 

1142/39 responsável pela filiação dos condutores de veículos ao Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, o Decreto-Lei 

1355/39 que fundou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários 

Estivadores e finalmente o Decreto-Lei 1469/39 o qual instituiu o Serviço Central de 

Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 

Na Constituição de 1946, o termo “Seguro Social” fora substituído por 

“Previdência Social”, no entanto não trouxe mudanças marcantes ao tema em 

estudo, exceto o fato de que esta obrigava o empregador a manter o seguro de 

acidentes do trabalho (CASTRO e LAZZARI, 2014). 
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Entretanto, foi na égide da mencionada Constituição, no ano de 1960 que 

criou-se o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e editou-se a Lei 

3807/60, denominada Lei Orgânica da Previdência Social- LOPS, instituindo normas 

padronizadas no intuito de amparar os segurados e dependentes das inúmeras 

instituições existentes e estabelecendo um único plano de benefícios, afastando a 

desigualdade na forma de tratamento entre os segurados e seus dependentes. No 

entanto, apesar da inovação, ainda não abrangia os trabalhadores rurais nem os 

domésticos (CASTRO e LAZZARI, 2014). Quanto à referida lei, acrescenta Lincoln 

Nolasco (2012) que esta “instituiu o auxílio-reclusão, o auxilio-natalidade e o auxílio-

funeral tendo, portanto, representado grandes avanços também no plano 

substancial”. 

Ainda no magistério de Castro e Lazzari (2014), vale citar também o ano de 

1963 com a criação da Lei 4296/63 que instituiu o Salário Família em favor daqueles 

segurados que estivessem filhos menores e a criação do décimo terceiro salário no 

mesmo ano, além da criação da lei 4281/63 que estabeleceu o abono anual, o qual 

ainda existe. Acrescente-se a Emenda Constitucional no 11, ocorrida no ano de 

1965, a qual, modificando a Constituição de 1946, estabeleceu o princípio da 

precedência da fonte de custeio em relação em relação à criação ou majorarão de 

benefícios assistenciais. 

A Constituição de 1967 inovou instituindo o seguro desemprego e o salário 

família, que até então estava disciplinado na orbita infraconstitucional (NOLASCO, 

2012). 

Conforme entendimento de alguns autores como Santos, B. (2008); Meireles 

(2009); Castro, Lazzari (2014); Amado (2015), ainda na égide da Constituição de 

1967, no plano infraconstitucional, inúmeras regras legais foram instituídas, se 

estendendo até a carta política de 1988, conforme o exposto na ordem cronológica a 

seguir: 

1967: Edição da lei 5316, que incluiu na Previdência Social o seguro de 

acidentes de trabalho, deixando assim de ser regulado pelo setor privado e 

passando a ser realizado pelas contribuições do caixa da previdência; 

1968: Criou-se o Decreto-lei 367 tratando da administração da contagem do 

tempo de serviço dos funcionários públicos da União e das autarquias; 
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1969: A edição do Decreto-Lei 564/69, fez incluir na Previdência Social o 

trabalhador rural; 

1970: Instituiu-se a Lei Complementar 7, a qual criou o Programa de 

Integração Social (PIS) além da criação da Lei Complementar no 8 que foi 

responsável pela criação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP); 

1971: A Lei Complementar no 11 criou o plano Pró-Rural, incluindo o 

trabalhador rural na proteção previdenciária e substituir o plano básico de 

Previdência Social Rural pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Frisa-

se que a presente lei fora posteriormente alterada pela Lei Complementar no 16/73; 

1972: Inclusão dos empregados domésticos no rol de segurados da 

Previdência Social, através da lei no 5859/72; 

1974: Houve o desmembramento do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, por força da lei no 6036/74, surgindo daí o então Ministério da Previdência e 

Assistência Social. No mesmo ano, a lei 6125/74 autorizou o Poder Executivo a criar 

a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, conhecido como 

DATAPREV, bem como foi criada a lei 6179/74 que concede amparo previdenciário 

para maiores de setenta anos de idade e para inválidos no valor de um salário 

mínimo; 

1975: Criação da Lei no 6423/75, a qual regula a situação do aposentado 

pela Previdência Social que retorna ao trabalho e a do segurado que se junta na 

Previdência Social após completar sessenta anos de idade; 

1976: Tem-se a criação da Lei 6367/76, sendo a última pontual sobre 

acidente de trabalho e a edição do Decreto no 77.077/76, o qual avocou as normas 

esparsas estatuídas em diplomas avulsos e instituiu a Consolidação das Leis da 

Previdência Social; 

1977: Neste ano duas leis foram instituídas no tocante ao tema 

previdenciário. A primeira é a Lei no 6435/77 que permitiu a criação de instituições de 

previdência complementar, que posteriormente fora regulada pelos Decretos 

81240/78 tratando sobre as entidades de Previdência Complementar de Caráter 

Fechado e o Decreto 81402/78 que tratou da Previdência Complementar de Caráter 

Aberto. A segunda é a Lei no 6439/78, que transformou o aspecto organizacional do 

modelo previdenciário, criando o Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
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Social (SINPAS), o qual tinha a finalidade de integrar atividades securitárias de 

previdência e assistência médica, farmacêutica e social, além de propor a gestão 

administrativa, financeira e patrimonial entre as entidades vinculadas ao Ministério 

da Previdência e da Assistência Social. O SINPAS era composto pelos seguintes 

órgãos: Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social 

(IAPAS), Instituto Nacional de Previdência Social (INPS); Instituto Nacional de 

Assistência médica da Previdência Social (INAMPS), Empresa de processamento de 

dados da Previdência Social (DATAPREV), Fundação Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), Central de Medicamentos (CEME) e a Fundação Nacional de 

Assistência e Bem Estar do Menor (FUNABEM). 

1984: Cita-se a criação do Decreto no 89312/84 responsável pela aprovação 

de uma nova Consolidação das Leis da Previdência Social, a qual reuniu em seu 

bojo as matérias de custeio, prestações previdenciárias e as decorrentes de 

acidentes do trabalho; 

1986: Os casos de desemprego involuntário acompanhado por abono 

temporário, atualmente previsto no Artigo 165, XVI, da atual Constituição, se deu em 

consequência do Decreto- lei no 2284/86 (SANTOS, 2008; MEIRELES, 2009; 

CASTRO, LAZARI, 2014; AMADO, 2015). 

E, finalmente a Constituição de 1988, que com sua promulgação, extinguiu a 

maioria das entidades acima estudadas e trouxe inúmeras mudanças no tocante ao 

tema, incluindo a Previdência Social no quadro da seguridade social. Conforme 

pontua Nolasco (2012), a Constituição Federal de 1988 marca o retorno de um 

Estado Democrático de Direito, trazendo em seu bojo vários direitos e garantias 

fundamentais aos cidadãos, e dentre eles, os direitos fundamentais sociais ou de 

segunda dimensão, que engloba os direitos relativos à Previdência Social.  

Assim sendo, convém pontuar que os direitos fundamentais sociais, na 

Constituição Federal de 1988, estão estabelecidos de forma absolutamente 

protegida, não podendo ser ignorados e sequer retirados do quadro constitucional, 

visto ser estabelecido como cláusula pétrea, ou seja, não podem ser suprimidos 

sequer por emenda constitucional, por força do disposto no art. 60, §4º, II, da CF/88 

(NOLASCO, 2012). Ademais, Mariana Giacominni citando João Ernesto Aragonés 

Vianna, complementa que: “[...] integram o catálogo de direitos e garantias 

fundamentais da Constituição de 1988, não estão ao alcance do poder constituinte 
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reformador, por expressa determinação constitucional (VIANNA, 2007 apud 

GIACOMINNI, 2015, p. 16). 

Ademais, nota-se que a referida Carta Maior procurou defender o bem-estar 

e a justiça sociais, de modo que seja garantido o mínimo existencial a todos os 

cidadãos, em respeito ao princípio da dignidade humana, concedendo aos mesmos 

o acesso à Assistência social, Previdência Social e à Saúde. 

No entanto, conforme menciona Nolasco (2012), o referido sistema deixa 

evidente o caráter ideário no que toca ao princípio da universalidade de cobertura e 

de atendimento, ou seja, se dentro da seguridade social, os serviços de Saúde e de 

Assistência Social não exigem que seus usuários realizem uma contraprestação 

para que possam desfrutar de tais serviços, sendo necessário somente a situação 

de necessidade para que demande o respectivo serviço, por outro lado, é exigido 

dos serviços de Previdência Social, tornando claro que, apesar da vinculação do 

regime de seguridade social imposto pela Constituição, a necessidade de custeio 

prévio da Previdência Social pelo beneficiário corrompe com ideal do princípio da 

universalidade de cobertura e de atendimento. 

Desta forma, no tocante ao princípio em tela, critica-se a sua falta de 

concretização e seu alcance mitigado, visto que somente beneficia aqueles que 

contribuem. Nesse sentido é o que acrescenta Lincoln Nolasco sobre o assunto: 

 
 
Conforme já salientado, a principal diferença da Previdência Social 
para os demais integrantes do sistema de seguridade social está no 
custeio. Desta forma, observa-se que o ideário da universalidade de 
cobertura não foi efetivamente concretizado, tendo em vista que tão 
somente o trabalhador e seus dependentes usufruem da proteção 
social previdenciária (NOLASCO, 2012). 
 
 

Deste modo, apesar da característica solidária da Constituição de 1988 em 

avocar em seu texto a proteção dos trabalhadores através da Previdência Social, 

frisa-se a limitação atribuída pela mesma ao impor como requisito para fruição de tal 

direito a contribuição obrigatória por parte dos trabalhadores (BISPO, 2004). 

Assim sendo, convém citar algumas inovações relevantes no âmbito 

previdenciário, editados agora na égide da Constituição Federal de 1988.  

Primeiramente, cita-se que Constituição Federal adotou a forma tripartite de custeio 
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divididos entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal e entre Trabalhadores 

e Empregadores (MEIRELES, 2009). Nota-se aqui a importância dada pelo 

Constituinte ao repartir a obrigação para cada ente federativo e para os empregados 

e seus empregadores, de forma a garantir a manutenção do erário no tocante à 

Previdência Social. 

Em 1990, por força do Decreto 99.350/90, foi criado o Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS). Logo em seguida o SINPAS foi extinto e ocorreu a unificação 

do Ministério do trabalho e Previdência Social (MTPS). Ademais, ao MTPS ficaram 

vinculados a DATAPREV e o INSS. Com a criação do INSS, este passa a ter a 

finalidade de cobrar as contribuições e pagar os benefícios (GIACOMINNI, 2015). 

Em 1991, houve a edição da Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização 

da seguridade social bem como seu plano de custeio e a Lei 8.213/91 dispondo 

sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Essas são responsáveis por 

regulamentar a matéria constitucional até então tratada no tocante à Previdência 

Social e foi a partir destas que se extinguiu a distinção entre os regimes urbano e 

rural, passando a se falar apenas no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

(CASTRO e LAZZARI, 2014). 

A Medida Provisória 813/95 que depois convertida na Lei 9.649/98, extinguiu 

o Ministério da Previdência Social e criou no seu lugar o Ministério da Previdência e 

Assistência. No mesmo ano publicou-se a Lei 9.032/95 que concretizou uma 

pequena reforma previdenciária, extinguindo alguns benefícios como salário-

natalidade e a figura do dependente designado, além de alterar a forma de cálculo 

de outros como o auxílio acidente que teve suas alíquotas unificadas em 50% do 

salário benefício (MEIRELES, 2009). 

No ano de 1997, o legislador derivado editou o Decreto n.º 2.172/97 

regulamentando os Benefícios da Previdência Social (RBPS) e, na sequência, o 

Decreto n.º 2.173/97 que regulamenta a Organização e Custeio da Seguridade 

Social (ROCSS) (PEREIRA, 2009).  

No ano de 1998, com a Emenda Constitucional 20, a aposentadoria por 

tempo de serviço fora substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, 

passando a ser de trinta e cinco anos de contribuição do homem e trinta da mulher. 

Frisa-se também o salário-família e o auxílio-reclusão que passaram a ser devidos 

apenas ao dependente do segurado de baixa renda (ANDRADE, 2014).  
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Ainda em 1998, surgiram outras inovações como a proibição de qualquer 

trabalho para os menores de 16 (dezesseis) anos, a não ser na condição de 

aprendiz, a existência de novas regras para a concessão de benefícios 

previdenciários aos servidores públicos, a criação de diretrizes para o regime de 

previdência privada, tendo caráter complementar e organizado de forma autônoma, 

em relação ao Regime Geral de Previdência Social e as observância de critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro no tocante à organização da Previdência Social 

serão (SANTOS, B., 2008). 

No ano de 1999, conforme discorre Meireles (2009), foi editada a Lei 

9.876/99 que cria o fator previdenciário, tendo como afã estabelecer o equilíbrio 

financeiro e de atuação do sistema, que para tanto, previu a expectativa de vida do 

segurado para cálculo do benefício. No mesmo ano também foi editado o Decreto 

Lei 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social (RPS). 

No âmbito Criminal, foi editada no ano de 2000 a Lei 9.983/00, inserindo no 

Código Penal vários artigos relacionados aos crimes previdenciários que, de forma 

geral, tratam de estelionato, concussão e sonegação fiscal (ANDRADE, 2014). 

Assim, revogou-se a antiga regra que apenas apontava em seu texto as condutas 

criminosas, sem estabelecer as penalidades cabíveis a cada delito, e passou a ser 

matéria de competência do Código Penal, para tentar punir o agente criminoso. No 

entanto, critica José Victor Moraes de Barros Pereira (2009) que: 

 
 
[...] o legislador desperdiçou a oportunidade de confeccionar uma 
norma legal incriminadora específica para tratar especialmente 
desses tipos de crimes, desvinculada de qualquer outra lei, haja vista 
o bem jurídico tutelado e a gravidade dessas condutas para o erário 
público, bem como para sociedade. Por derradeiro, deve-se 
asseverar a existência de um delito contra a previdência social, que 
não foi abordado pela Lei n.º 9.983/2000, já que no art. 19, § 2º, da 
Lei n.º 8.213/91, norma esta que estabelece regras sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social, prevê uma contravenção penal, 
punível com multa, se a empresa deixar de cumprir as normas de 
segurança e higiene do trabalho. 
 
 

Em dezembro de 2003, com a Emenda Constitucional 41, previu-se a 

substituição da aposentadoria integral os funcionários públicos pelo Regime 

Proporcional de Aposentadoria, não afastando a possibilidade de o servidor gozar a 
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aposentadoria de acordo com sua última remuneração. No entanto, a reforma 

alcança somente os servidores pós emenda. Cita-se também a Emenda 

Constitucional 47 que, em paralelo à emenda 41, fez alterações no art. 201 da Carta 

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

públicos (MEIRELES, 2009; CASTRO e LAZZARI, 2014). 

 

 

1.4.3.2 Conceito e Abrangência da Previdência Social 

 

 

Após uma breve análise das principais legislações no tocante à Previdência 

Social, vem a calhar o entendimento conceitual sobre o tema, à luz da legislação 

vigente, de modo a sintetizar, em poucas palavras, o resultado da evolução 

previdenciária no Brasil.  

O art. 201 da Constituição Federal de 1988 informa 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 

(BRASIL, 1998).  

Assim, para Santos, B., (2008, p. 31) a Previdência Social é conceituada 

“como um seguro de espécie coletivo, compulsório, público que mediante 

contribuições anteriores, cobre certos riscos previstos em lei”. Na sequência explica 

que o caráter coletivo é porque envolve toda uma população; a compulsoriedade é 

por obrigar à filiação todos os que cumprem atividades remuneradas; o caráter 

público porque seu desenvolvimento e organização se dão através do Estado.  

No tocante ao tema, Castro e Lazzari (2014) entende ser um sistema 

contributivo, onde as pessoas que exerçam algum tipo de atividade remunerada, 

bem como seus dependentes, ficam resguardados de eventos adversos como morte, 

invalidez, idade avançada, doença, acidente de trabalho e desemprego involuntário, 

ou outros como maternidade, prole e reclusão, que exigem a concessão de amparo 

financeiro ao cidadão, mediante benefícios ou serviços. 

Cumpre acrescentar as palavras de Santoro e Santoro (2015, p. 31): 
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Podemos definir previdência social com os mesmos elementos 
conceituais aplicados à seguridade porém com o matiz de que 
deverá depender de contribuição, será obrigatória e dará proteção às 
contingências previstas em lei em consonância com o estabelecido 
na lei fundamental da república em seu art. 201. 
 
 

Por fim, na órbita conceitual previdenciária, podemos citar também Frederico 

Amado aludindo entender a Previdência Social “como um seguro com regime 

jurídico especial, pois regida por normas de Direito Público, sendo necessariamente 

contributiva, que disponibiliza benefícios e serviços aos segurados e seus 

dependentes, que variarão, a depender do plano de cobertura”. Acrescenta ainda 

que a relação previdenciária tem duas vertentes, sendo a primeira, o custeio, 

envolvendo a obrigatoriedade de pagar as contribuições previdenciárias, que serão 

feitas pelos segurados e pelas empresas, empregadores e equiparados, tendo 

natureza tributária e a segunda sendo o plano de benefícios e serviços, consistente 

no pagamento de prestações pela Previdência Social aos segurados e seus 

dependentes (AMADO, 2015).  

Desta forma, pode-se concluir que a característica precípua da Previdência 

Social se pauta na solidariedade, sendo este seu princípio fundamental, visto ser 

inerente ao mesmo de tal modo que, afastada a solidariedade torna-se impossível a 

organização da previdência social. Deste modo esta se diferencia dos princípios 

básicos e dos técnicos, estando posicionado como regra de grau superior (BISPO, 

2004). 

Sendo assim, para melhor compreensão destes conceitos, convém 

acrescentar o objetivo da Previdência Social, que não é outro senão o de garantir 

que as fontes de renda do trabalhador e de sua família sejam mantidas, caso ocorra 

eventual perda da capacidade de trabalhar temporária ou permanentemente. Deste 

modo, o artigo 1° da Lei 8.213/91 aponta como principal objetivo da Previdência 

Social: 

 
 
Assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, 
idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou 
morte daqueles de quem dependiam economicamente. (BRASIL, 
1991).  
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Logo, entende-se que a Previdência Social é uma relevante ferramenta para 

o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, estatuído na 

Constituição Federal, visto que procura abater a miséria e as desigualdades sociais, 

garantindo as oportunidades e a cidadania (SANTOS, B., 2008). 

Nesta senda, explica Giacominni (2015, p. 24) “que a Previdência Social tem 

a finalidade de amparar seus segurados acerca de riscos sociais ou adversidades da 

vida, contingências ou necessidade social, capaz de garantir meios de subsistências 

ao beneficiário e seus dependentes, enquanto financeiramente improdutíveis”.  

Desta forma, é seguro repetir que a Previdência Social possui caráter 

solidário, visto que atua de encontro à miséria, levando em conta que todo ser 

humano merece desfrutar de um mínimo que lhe sustente, coroando assim o próprio 

ser humano, que na seara da lei, se faz através do respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

A Previdência Social se subdivide em dois regimes, sendo eles o Regime 

Geral (RGPS) e o Regime Próprio (RPPS) da Previdência Social. O Regime Geral 

de Previdência Social é obrigatório para os trabalhadores em geral, exceto para os 

titulares de cargos públicos efetivos e militares filiados a Regime Próprio de 

Previdência Social, de competência da União e administrado pelo Ministério da 

Previdência Social. Ao INSS caberá a administração do plano de benefícios e 

serviços do RGPS. As pessoas que não trabalham podem se filiar como segurados 

facultativos (AMADO, 2015). 

Já o Regime Próprio de Previdência Social, conforme acrescenta o autor 

acima, é de caráter obrigatório para aqueles que trabalham como servidores 

públicos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como os 

militares, caso tenham sido criados pelas respectivas entidades políticas. Pontuou 

também o autor que 

 
 
[...] os servidores que são apenas titulares de cargo em comissão, 
temporários ou empregados públicos serão segurados obrigatórios 
do RGPS, na condição de segurados empregados, nos termos do 
artigo 40, §13, da Constituição Federal, bem como os titulares de 
mandato eletivo sem vínculo efetivo, pois o RPPS só abarca os 
servidores efetivos em todas as esferas de governo, desde a 
Emenda 20/98 (AMADO, 2015, p. 82). 
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Pontua-se no entanto que, doravante, tratar-se-á exclusivamente do Regime 

Geral da Previdência Social, visto ser este parte do objeto do presente trabalho, 

merecendo, doravante, a explanação de quem são os contribuintes obrigatórios do 

RGPS, donde emanam os recursos que financiarão o sistema, juntamente com a 

parcela emanante do Estado, para assim, tornar cristalino o “porquê” de se 

estabelecer normas penais que reprimem e penalizam certas práticas ofensivas 

contra o tesouro previdenciário, as quais desfavorecem,   consequentemente, o 

segurado e seus dependentes.  
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2 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 

Conforme explana Castro e Lazzari (2015), de um modo geral, existem duas 

formas para a obtenção do custeio da seguridade social, sendo eles o sistema 

contributivo e o não contributivo.  

O sistema contributivo refere-se à um sistema que se divide em duas 

espécies, sendo que numa delas as contribuições individuais serão utilizadas 

somente para o pagamento de benefícios aos próprios segurados, os quais são 

direcionados a uma conta reserva, onde é chamado de sistema de capitalização e 

na outra, as contribuições serão alocadas num fundo único, as quais serão utilizadas 

para pagamento das prestações a quem dela necessite, num único período, sendo 

chamado também de sistema de repartição, adotado atualmente pela seguridade 

social. Já no sistema não contributivo, o custeio é feito diretamente pelo Estado, e os 

cidadãos acabam contribuindo indiretamente em forma de tributos, excluindo a 

cobrança das Contribuições Sociais.  

Deste modo, cumpre dizer que o sistema aplicado no Brasil é o contributivo, 

onde o custeio da seguridade social é dever de toda a sociedade, feito direta, ou 

indiretamente, por meio das contribuições e impostos, para o fim de cobrir os riscos 

oriundos da perda ou diminuição da capacidade laborativa ou dos meios de 

subsistência. O custeio por meio das contribuições ocorre através das empresas dos 

empregadores, dos trabalhadores e dos importadores de bens ou serviços 

(CHAMON, 2005). 

Assim, acentua o art. 195 da Constituição Federal: 

 
 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre:   
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro;  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
III - sobre a receita de concursos de prognósticos; 
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei 
a ele equiparar. (BRASIL, 1988) 
 
 

Desta forma, entende-se que a forma direta de custeio se dá através do 

pagamento das contribuições sociais, da contribuição para o Programa de 

Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP). Já o financiamento direto é feito com os recursos orçamentários 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, os quais, 

obrigatoriamente deverão fazer parte dos respectivos orçamentos de cada estado 

federado (SANTORO E SANTORO, 2015). 

Para a efetivação da disposição constitucional referente ao custeio da 

seguridade social e especificamente da Previdência Social, foi editada a Lei 8212/91 

que regula o plano de custeio da seguridade social, bem como a Lei 8213/91, 

regulamentando o plano de benefícios. Estes, posteriormente foram consolidados 

pelo Decreto 3048/99, sendo denominado de Regulamento da Previdência Social 

(GLASENAPP, 2015). Adiante tratar-se-á de algumas formas de custeio da 

Previdência Social no Brasil. 

 

 

2.1 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 

O salário de contribuição é o valor base para se o valor das contribuições 

dos segurados. Nesse sentido conforme explana Carlos Alberto Pereira de Castro e 

João Batista Lazzari: 

 

 
Salário de contribuição é o valor que serve de base de cálculo para a 
incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias dos 
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segurados, à exceção do segurado especial. É um dos elementos de 
cálculo da contribuição previdenciária; é a medida do valor com a 
qual, aplicando-se a alíquota de contribuição, obtém-se o montante 
da contribuição dos segurados empregados, incluindo os domésticos, 
trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e, por extensão, os 
segurados facultativos (CASTRO e LAZZARI, 2015, p. 233). 
 
 

Nesta esteira, para melhor compreensão, acrescenta-se o magistério de 

Santos, B., (2008) explicando o que é o salário de contribuição, de acordo com cada 

atividade exercida. Assim expõe: para o empregador doméstico e o empregado 

doméstico, o valor que consta registrado na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; para o trabalhador avulso e para o empregado, o total de salário, bem como 

as gorjetas, ganhos habituais de utilidades e adiantamentos salariais pago durante o 

mês em uma ou mais empresas; para o dirigente sindical que seja empregado ou 

trabalhador avulso, a remuneração paga pela empresa, pela entidade sindical ou por 

ambas; para o contribuinte individual que preste sua atividade em uma ou mais 

empresas, a remuneração recebida por mês; e para o segurado facultativo, o valor 

que declarar, respeitando os limites mínimos e máximos do salário-de contribuição. 

Deste modo, nota-se tamanha importância de se recolher de forma exata a 

contribuição previdenciária, visto que é com base nesse valor, o qual denomina-se 

salário de contribuição, que se calculará futuramente, o valor do benefício 

previdenciário. Assim, caso o empregador, por exemplo, no intuito de sonegar o 

fisco, declare e recolha valor inferior ao que ganha seu funcionário, este trabalhador 

será lesado, pois certamente terá direito a benefício inferior ao que realmente 

merecia (CASTRO e LAZZARI, 2015). 

 

 

2.2 CONTRIBUIÇÃO PELO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO 

 

 

O contribuinte individual e o facultativo não necessariamente prestam sua 

mão de obra a uma empresa para serem considerados segurados, como é o caso 

dos segurados empregados. 
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Deste modo, conforme acrescenta Santoro e Santoro (2015), para o 

contribuinte individual, o salário de contribuição pode ser tanto a remuneração 

recebida em uma ou mais empresas, quanto a remuneração por aquele trabalho 

feito por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo. 

Para a Previdência Social, são contribuintes individuais todos os segurados 

que não se enquadram nas categorias dos empregados, empregados domésticos, 

trabalhadores avulsos ou segurados especiais. Logo, são contribuintes individuais, 

para a legislação previdenciária, o trabalhador autônomo (eventual ou permanente); 

o empresário urbano ou rural; o produtor rural pessoa física; o garimpeiro; o síndico 

ou administrador de condomínio que recebe remuneração; o ministro de confissão 

religiosa; o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado da 

Justiça Eleitoral (GLAZENAP, 2015). 

Se o contribuinte individual comprovar que realizou atividade remunerada no 

respectivo período anterior à data da inscrição, caso queira, poderá recolher as 

contribuições daquele período (SANTOS, B., 2008). 

Os segurados facultativos são aqueles que tomaram a iniciativa voluntária 

de se filiar ao Regime Geral Previdenciário, mediante o recolhimento da 

contribuição. Deve cumprir o requisito de idade mínima, ou seja, possuir 16 anos 

bem como não exercer qualquer atividade remunerada (SANTORO e SANTORO, 

2015). 

 

 

2.3 CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR DOMÉSTICO 

 

 

Para a lei de custeio da seguridade social, é considerado empregador 

doméstico “a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, 

empregado doméstico” (BRASIL, 1991).  

Neste caso, as contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas pelo 

empregador, de acordo com o que o trabalhador efetivamente trabalhou, ocorrendo, 

por vezes, o pagamento de remuneração inferior ao mínimo legal, de acordo com o 

número de dias trabalhado. Acrescenta-se que, para a fruição deste benefício, o 

segurado terá de comprovar recolhimento das contribuições, sob pena de lhe ser 
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concedido somente o benefício de valor mínimo, caso não consiga comprovar o 

efetivo recolhimento (SANTOS, B., 2008). 

Acrescenta Castro e Lazzari (2014), que se o empregado doméstico estiver 

em período de fruição de auxilio doença, auxilio reclusão ou aposentadoria por 

invalidez, o empregador fica desobrigado a realizar a contribuição que lhe compete.  

 

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO PELAS EMPRESAS 

 

 

Conforme o entendimento esposado por Santos, B., (2008), cabe às 

empresas reter os descontos feitos na fonte e juntar na folha de pagamento as 

contribuições relativas aos seus segurados empregados, trabalhadores avulsos e 

contribuintes individuais que lhe prestem serviços, bem como recolherão também 

aos cooperados que prestem serviços por meio das cooperativas. 

Assim, à luz da legislação vigente, define-se: 

a) o empregador, de acordo com o artigo 2º da CLT, a pessoa física ou jurídica, que 

assumindo os riscos de sua atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviços do empregado;  

b) a empresa, conforme o artigo 15, inciso I da Lei 8.212/91, a pessoa física ou 

jurídica que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins 

lucrativos ou não, bem como entidades ou órgãos da administração pública direta, 

indireta e fundacional; 

c) a entidade equiparada, nos moldes do parágrafo único, do artigo 15 da Lei 

8.212/91, os são os condomínios, os contribuintes individuais, a associação de 

qualquer natureza, a repartição consular de carreira estrangeira e a missão 

diplomática (SANTOS, B., 2008; SANTORO e SANTORO, 2015). 

 

 

2.5 CONTRIBUIÇÃO DE CLUBES DE FUTEBOL 

 

 

Nas palavras de Castro e Lazzari (2014, p. 302), “considera-se Clube de 

Futebol Profissional toda a associação desportiva que, proporcionando a pratica do 
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futebol profissional, esteja filiada à federação de futebol do respectivo Estado, ainda 

que mantenha outras modalidades desportivas”.  

Tais associações devem participar do custeio da seguridade social, 

contribuindo com 5% (cinco por cento) sobre sua renda bruta, valor este oriundo de 

espetáculos de que participem em todo o território nacional, de qualquer modalidade 

desportiva. A renda também inclui jogos internacionais, contratos de patrocínio, 

licenças para o uso de sua marca e símbolos, transmissão, propagandas e 

publicidade (SANTOS, B., 2008). 

 

 

2.6 CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 

 

 

Entende-se como concursos de prognósticos como qualquer sorteio de 

números, apostas e loterias, incluindo as realizadas em reuniões hípicas, nos 

âmbitos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Fundamentado no artigo 

195, inciso III, da CF/88, estabelece que a receita de concursos de prognósticos será 

a base de cálculo das contribuições da seguridade social (CASTRO e LAZZARI, 

2014). 

O valor para a seguridade social será a renda líquida, sendo estimado o total 

da arrecadação, deduzindo os valores dos impostos, das despesas da administração 

e pagamentos de prêmios, ressalvando os valores que se destinarão aos créditos 

educativos (AMADO, 2015). 
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3 CRIMES CONTRA O SISTEMA DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

A Previdência Social tem sido alvo de inúmeros atos criminosos, resultando 

em prejuízo ao erário, bem como ao segurado e seus dependentes. Destaca-se as 

recentes condenações obtidas pelo Ministério Público Federal em combate aos 

crimes previdenciários conforme consta da informação publicada em portal 

eletrônico onde órgão conseguiu obter a condenação de pelo menos oito pessoas, 

sendo que duas delas já eram rés em mais de 30 Ações Penais referente ao mesmo 

delito, qual seja, fraude contra a Previdência Social. Os crimes são variados, 

abarcando desde ações voltadas à obtenção indevida de benefícios, configurando o 

estelionato, bem como a sonegação e a apropriação indébita de contribuições 

previdenciárias, que reduzem as fontes de custeio da Previdência 

(EM.COM.BR/ECONOMIA. 2016). 

Considerando que nem toda conduta ilícita é considerada crime, o legislador, 

no intuito de garantir o recebimento dos recursos destinados a Previdência Social, 

elencou algumas condutas atentatórias ao seu sistema de custeio. Deste modo, 

quando ocorre o descumprimento de determinadas obrigações perante a 

Previdência Social, seu autor, por força da Lei, incorre em crime contra a 

Previdência Social (SANTOS, B., 2008). 

Vale frisar que as condutas consideradas como crime contra a Previdência 

Social, antes de serem inseridas no Código Penal, eram disciplinadas na Lei 

8.212/1991, onde não apresentava eficácia de aplicabilidade, tendo em vista a forma 

em que dispunha suas penalidades. No entanto, a partir de 14 de julho de 2000, a 

Lei 9.983/00 revogou o artigo 95 da Lei de custeio da Previdência Social e alterou o 

Código Penal Brasileiro, mediante a tipificação das condutas que constituem crimes 

contra a Previdência Social, estabelecendo suas penas para cada crime, bem como 

a possibilidade  da extinção da punibilidade, passando a admitir a possibilidade do 

perdão judicial resultando na extinção da punibilidade, facultando ao juiz aplicar a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983686/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
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legislação com proporcionalidade, considerando as circunstâncias jurídicas de cada 

caso em concreto (CASTRO e LAZZARI, 2014). 

Ainda conforme o autor acima, além dos artigos que já existiam na lei penal 

sobre a Previdência Social, podendo-se mencionar a falsificação de documento 

público-297 e o estelionato previdenciário-171, parágrafo 3o, a parte especial do 

Código Penal teve acrescentado os seguintes delitos: apropriação indébita 

previdenciária- 168-A; inserção de dados falsos no sistema informatizado da 

Previdência- 313-A; modificação ou alteração não autorizada de sistema de 

informação- 313-B e sonegação de contribuição previdenciária- 337-A, além de ter 

alterado os artigos 153,296,297, 325 e 327.  

No entanto, apesar da vasta gama de tipos penais referentes à Previdência 

Social, nos interessa somente três, conforme outrora mencionado, sendo aqueles 

que inferem diretamente na forma de custeio da Previdência Social. São eles: 

Apropriação Indébita Previdenciária, Estelionato e Sonegação Fiscal Previdenciária, 

todos insertos no Código Penal. 

 

 

3.1 APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 

 

 

O crime de apropriação indébita previdenciária está previsto no artigo 168-A 

do Código Penal e assim dispõe:  

 
 
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições 
recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância 
destinada à previdência social que tenha sido descontada de 
pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do 
público; 
II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham 
integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de 
produtos ou à prestação de serviços; 
III – pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas 
ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência 
social. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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§ 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, 
confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou 
valores e presta as informações devidas à previdência social, na 
forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. 
§ 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a 
de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde 
que:  
I – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida 
a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, 
inclusive acessórios; ou 
II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual 
ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de 
suas execuções fiscais (BRASIL, 1940). 
 
 

 O bem jurídico protegido está disposto no “caput” e § 1o, I, II e III do artigo 

168-A do Código Penal. Tutela-se aqui a fonte de custeio da seguridade social 

contra atos de apropriação indébita por aqueles que tem o dever de recolher o 

tributo, ou seja, é a contribuição descontada do contribuinte e não repassada à 

Previdência Social no prazo (BITENCOURT, 2015). 

O bem aqui protegido possui natureza patrimonial e atinge não o patrimônio 

daquele que sofreu o desconto, mas o patrimônio coletivo. Conforme assevera 

Antonio Lopes Monteiro (2000, apud CAPEZ, 2014, p. 550), “na verdade esse novo 

artigo protege o patrimônio não de uma pessoa ou de algumas pessoas, como nos 

demais crimes previstos nesse Título, mas o patrimônio de todos os cidadãos que 

fazem parte do sistema previdenciário”. 

O sujeito ativo, de acordo com o “caput” do artigo 168-A, é aquele que não 

repassa ao erário da Previdência Social a quantia recolhida do contribuinte. Nas 

palavras de Costa Junior (2009, p. 429), é o sujeito ativo “quem deixa de repassar à 

previdência social contribuições já recolhidas dos contribuintes, praticando o crime 

impropriamente chamado de apropriação indébita previdenciária”. 

Já nas condutas descritas no § 1o do artigo 168-A, apontam que o sujeito 

ativo é aquele que deixar de recolher as contribuições ou deixar de pagar o benefício 

ao segurado. Assim, conforme leciona Bitencourt (2015, p. 256), o sujeito ativo “é o 

titular de firma individual, os sócios solidários, os gerentes, diretores ou 

administradores que efetivamente hajam participado da administração da empresa, 

concorrendo efetivamente na prática da conduta criminalizada”. 
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Ainda quanto ao sujeito ativo, conforme ensina Capez (2014), trata-se de 

crime próprio, onde somente comete o delito a pessoa que possuir a obrigação ou o 

dever legal de repassar à Previdência Social os valores descontados dos 

contribuintes para esse fim, ou seja, existe um vínculo legal ou convencional do 

agente com o órgão previdenciário, podendo-se citar como exemplo, os 

representantes legais de uma empresa ou agentes de instituições financeiras 

responsáveis pelo repasse ao erário.  

Já quanto ao sujeito passivo, o Estado é o principal figurante prejudicado, 

representado pela Previdência Social que, ao ser lesada, fica impossibilitada de 

realizar efetivamente seus objetivos de bem estar e justiça sociais (COSTA JUNIOR, 

2009; CAPEZ, 2014). 

Conforme o exposto no caput do artigo 168-A do Código Penal, comete 

crime aquele que deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas 

dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. 

O elemento objetivo do tipo está em “deixar de repassar”, ou seja, não 

transferir ou não encaminhar ao INSS, as contribuições recolhidas dos contribuintes, 

no prazo e na forma legal ou convencional, tratando-se, nesse caso, de um crime 

que se consuma com o ato omissivo, sendo assim determinado como crime omissivo 

puro (CAPEZ, 2014). 

Nas palavras de Costa Junior (2009, p. 429): 

 
 
Repassar é tornar a passar, é passar pela segunda vez. No presente 
tipo, o repasse se refere às contribuições anteriores recolhidas dos 
contribuintes, que são ilegalmente retidas, sem ser repassadas a 
quem de direito. Recolhidas as contribuições dos contribuintes, 
deixam elas de ser repassadas no prazo ou na forma legal. São 
indevidamente retidas, o que fez o legislador entender a modalidade 
criminosa como uma espécie de apropriação indébita.  
 
 

Deste modo, cita-se como exemplo a hipótese mencionada no artigo 31 da 

Lei 8212/91, onde o responsável da empresa contratante de serviços executados 

mediante cessão de mão de obra retém 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 

fiscal ou fatura de prestação de serviços e  não repassa a importância retida à 

Previdência Social até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da 

respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não 
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houver expediente bancário naquele dia. Assim, para Pereira (2009, p. 22), “não 

obstante, o art. 168-A, do CP prevê um delito de conduta mista, pois há implícito em 

sua configuração uma ação e uma omissão, como formas de execução do tipo”. 

Também acrescenta Lemes (2016) se tratar de crime de mera atividade, pois 

se aperfeiçoa com a conduta descrita no núcleo do tipo, não se exigindo resultado 

diverso.  

O elemento subjetivo deste delito é o dolo, consistente na vontade 

consciente de não repassar à Previdência Social o montante descontado dos 

contribuintes, sendo que não se admite a forma culposa, bem como não se exige a 

intenção do agente em causar dano, bastando a intenção de deixar de repassar 

(BITENCOURT, 2015).  

Assemelha-se ao crime disposto no “caput” do artigo 168-A do CP, as 

figuras elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, sendo que o sujeito ativo é o titular 

de firma individual, os sócios solidários, os gerentes, diretores ou administradores 

que efetivamente hajam participado da administração da empresa, concorrendo 

efetivamente na prática da conduta (BITENCOURT, 2015). 

Deste modo, o § 1o, inciso I do artigo 168-A alude que incorrerá nas mesmas 

cominações legais do “caput” o indivíduo que “deixar de recolher”, no prazo legal, 

contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido 

descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do 

público. 

Esse tipo refere-se à omissão nos recolhimentos destinados ao INSS 

daquelas contribuições referidas no artigo 30 da Lei 8212/91, por parte do 

empregador (LEMES, 2016). 

Conforme ensina Cezar Rogério Bitencourt (2015, p. 258), “Deixar de 

recolher, significa não efetivar o pagamento da contribuição ou outra importância 

destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 

segurados, a terceiros ou arrecadada do público”. No entanto, conforme explana o 

autor, para que a infração ocorra, o valor deve ter sido descontado dos pagamentos 

efetuados e, uma vez na posse do valor correspondente, não o recolhe no prazo 

legal, apropriando-se indevidamente. 

Subentende-se assim que, enquanto o sujeito do “caput” do artigo 168-A 

comete o crime se não repassar à Previdência Social os valores recolhidos, neste, o 
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empresário comete o crime caso não recolher os valores descontados, ou seja, se 

não ir até a agencia bancária realizar o recolhimento. 

Nota-se que, nesse caso, a lei não só compreende os segurados da 

Previdência Social, como também abrange os terceiros e o público, bastando que 

tenha sido descontada e o seu destino natural seja os cofres da previdência. 

Já o § 1o, inciso II do artigo 168-A do Código Penal alude que sofrerá as 

mesmas penas estatuídas no “caput”, aquele sujeito que “deixar de recolher” 

contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas 

contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 

Veja que neste caso o texto refere-se àquele agente que não recolhe(eu) a 

contribuição aglutinada às despesas contabilizadas pela empresa, bem como aquele 

contribuinte que não recolhe(eu) as contribuições embutidas em custos referentes às 

vendas de produtos ou de prestação de serviços (LEMES, 2016).  

Note-se que o sujeito ativo também é o próprio contribuinte que, por lei, 

possui o dever de recolher as contribuições decorrentes das operações referidas no 

inciso e não ao faz. Cita-se, nesse caso, o empresário ou empregador que, como 

produto de sua atividade, recebe os valores correspondentes e decide não fazer o 

recolhimento na agencia bancária, comete a apropriação indébita previdenciária. 

(BITENCOURT, 2015). Também é o entendimento de Capez (2014, p. 553) 

relatando que “no preço final do produto ou do serviço já está embutido (ou poderia 

estar) o valor das contribuições devidas. Sendo assim, se são contabilizadas e 

depois não repassadas para o INSS, há a apropriação desse custo”. 

Por fim, o § 1o, inciso III do artigo 168-A aponta que estará submetido às 

mesmas penas do “caput” aquele cidadão que deixar de pagar benefício devido a 

segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à 

empresa pela previdência social. 

Veja que, conforme leciona Lemes (2016) esta quarta e última modalidade 

da apropriação indébita previdenciária é a única que se aproxima do verdadeiro 

delito apropriação indébita típica, visto que, comete o crime aquele que possui o 

dever de pagar ao segurado o benefício que lhe é devido e não o faz, apropriando-

se verdadeiramente do valor respectivo. É o caso do salário-família, o único 

benefício pago pela empresa ao segurado.  
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Assim, como pressuposto para a consumação deste delito, tem-se que a 

Previdência Social deverá ter efetuado o depósito do segurado na conta da 

empresa, e esta não ter repassado o benefício ao segurado (BITENCOURT, 2015). 

Sendo assim, conclusivo é que não há que se falar em crime de apropriação indébita 

previdenciária, se o empregador não pagar o benefício ao segurado por não tê-lo 

recebido da autarquia pagadora. 

 

 

3.1.1 Da extinção da punibilidade 

 

 

O § 2º do art. 168-A estabelece a possibilidade da extinção da punibilidade 

dos delitos acima referidos, desde que cumpridos certos requisitos preestabelecidos.  

Assim, quando o agente, espontaneamente declarar, confessar e efetuar o 

pagamento das contribuições, importâncias ou valores devidos e presta as 

informações necessárias à Previdência Social, antes do início da ação fiscal, poderá 

ter sua punibilidade extinta (SMANIO, 2007; SANTOS, B., 2008).  

Conforme o magistério de Alberto Silva Franco (apud COSTA JUNIOR, 

2009, p. 431) será necessário que o agente: 

 
 
a) declare a soma das contribuições, importâncias ou valores por ele 
recolhidos de contribuintes ou segurados e não repassados à 
Previdência Social; b) confesse a retenção dessas contribuições , 
importância ou valores e o seu não-recolhimento; c) atue, com 
espontaneidade, na declaração e confissão das contribuições, 
importâncias ou valores; d) preste as informações devidas; e) efetue 
o pagamento das contribuições, importâncias ou valores; f) preencha 
todos esses requisitos antes do início da ação fiscal.  
 
 

Assim, entende-se que, se o agente cumprir os requisitos exigidos e realizar 

o pagamento da contribuição social antes no início da ação fiscal, deverá ter a 

punibilidade declarada extinta. 

Assevera Cezar Roberto Bitencourt (2015) que o início da ação fiscal não 

pode ser com a simples lavratura da notificação de lançamento de tributo, conforme 

o disposto no artigo 243 do Decreto 3048/99, devendo-se entender por início da 



55 

 

 

ação fiscal a partir da cientificação pessoal do responsável tributário da existência de 

notificação emitida, completando-se assim a relação procedimental da ação fiscal.  

 Costa Junior (2009) ensina que o agente que realizar o pagamento da 

contribuição social após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, 

poderá se beneficiar do perdão judicial ou somete da pena de multa, ficando a 

critério do Juiz. No entanto, se o pagamento ocorrer após o oferecimento da 

denúncia e antes da sentença condenatória, poderá o agente ser beneficiado, tão 

somente com a atenuante do artigo 65, II, do Código Penal. 

Quanto ao parcelamento do valor sonegado, ensina Capez (2014) que o 

pedido será aceito se for proposto antes do recebimento da denúncia, onde haverá a 

suspensão da pretensão punitiva do estado, bem como da prescrição, no entanto, 

acrescenta o autor que somente será extinta a punibilidade com o pagamento 

integral do montante, conforme o artigo 83, § 2o da Lei 9430/94. 

 

 

3.1.2 Perdão judicial 

 

 

Outra forma de o agente ter extinta sua punibilidade é em caso de perdão 

judicial, na forma do § 3o, incisos I e II do artigo 168-A. Deste modo, conforme a 

dialética do inciso em estudo, o Juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar 

somente a pena de multa, desde que o agente atenda aos requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos pela lei, ou seja, se o réu for primário; se possui bons 

antecedentes; se após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o 

agente tenha realizado o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive 

acessórios; ou se o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual 

ou inferior aquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como 

sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais (CAPEZ, 2014).   

Nota-se que, conforme o acima exposto, o Juiz poderá conceder o perdão 

judicial, deixando de aplicar a sanção concreta ou fixar somente a multa.  No 

entanto, o julgador deve se valer circunstâncias subjetivas descritas no art. 59 do 

Código Penal, bem como as circunstâncias objetivas firmadas no parágrafo terceiro 

do artigo 168-A, do mesmo diploma (CASTRO E LAZZARI, 2014). 
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3.2 ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO 

 

 

O crime de estelionato previdenciário não possui tipificação autônoma, 

estando incurso no § 3º do artigo 171 do Código Penal. Conforme informa Santos, 

R., (2009, p. 20), “o ordenamento jurídico brasileiro não possui tipo autônomo 

referente ao chamado “estelionato previdenciário”, sendo este regrado pelo artigo 

171, caput, do Código Penal cominado com a causa de aumento prevista no 

parágrafo terceiro do mesmo”. 

Desta forma é o que dispõe o artigo 171 e § 3º do Código Penal: 

 
 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, 
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, [...]. 
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em 
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia 
popular, assistência social ou beneficência. 
 
 

A Lei 9983/00 não fez alterações no artigo 171 do Código Penal, sendo que 

o crime de estelionato previdenciário estatuído no parágrafo terceiro é confirmado 

pelo enunciado da súmula 24 do STJ, conforme exposto: 

 
 
Súmula 24 - Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como 
vítima entidade autárquica da previdência social, a qualificadora do § 
3º, do art. 171 do Código Penal. (Súmula 24, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 04/04/1991, DJ 10/04/1991). 
 
 

Assim, tendo em vista que o estelionato do “caput” do artigo 171 

corresponde à conduta fraudulenta por parte do sujeito ativo com o afã de conseguir, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita economicamente apreciável em prejuízo 

alheio, e considerando o frequente enfrentamento por parte do poder judiciário 

brasileiro de situações de estelionato na qual a Previdência Social era o sujeito 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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passivo, a doutrina passou a se referir a tal delito pela expressão “estelionato 

previdenciário” sendo definido como sendo a fraude praticada contra a Autarquia 

Previdenciária, por meio de recebimento de parcelas indevidas de aposentadoria, 

auxílio-doença ou outro eventual benefício concedido pelo INSS, decorrentes 

basicamente da falsificação de documentos ou de vínculos empregatícios não 

comprovados (SANTOS, R., 2009). 

O bem jurídico tutelado é o patrimônio da seguridade social, representado 

nesse caso pela Previdência Social, sendo considerado supra individual, ou seja, 

atinge não o patrimônio daquele que sofreu o desconto, mas o patrimônio coletivo 

(SANTOS, R., 2009; CAPEZ, 2014). 

O sujeito ativo é qualquer indivíduo dotado do dolo específico de obter 

vantagem ilícita para si ou para outrem. Pode ser tanto aquele que induz ou mantém 

a vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, 

como, em uma segunda análise, o terceiro que, na hipótese do artigo 29 do Código 

Penal (concurso de agentes), acaba auxiliando com outros atos para outra pessoa 

alcance para si a vantagem indevida, propiciando diminuição patrimonial (PEREIRA, 

2009). 

Considerando que se trata de um crime contra o patrimônio da seguridade 

social, através de meio fraudulento, o sujeito passivo do estelionato previdenciário 

não pode ser outro que não o INSS (SANTOS, R., 2009; AMADO, 2015). 

O elemento objetivo do tipo é o núcleo da ação consistente em induzir ou 

manter alguém em erro, mediante o emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro 

meio fraudulento, no intuito de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em 

prejuízo alheio (BITENCOURT, 2015). 

Assim sendo, conforme leciona Capez (2014), por “artifício” entende-se ser a 

fraude no sentido material, ou seja, o agente se utiliza de meios que modifica a 

aparência de alguma coisa, disfarçando sua realidade; “ardil” é a fraude no sentido 

imaterial, isto é, não está no campo da vista, mas sim intelectualmente, dando à 

vítima uma convicção ilusória de uma situação inverídica; “qualquer outro meio 

fraudulento” é expressão genérica por parte do legislador com a intenção de abarcar 

outras formas equiparadas a essas, que poderão ser interpretadas analogicamente; 

“erro” é a falta de percepção da realidade, onde o agente  prejudicado manifesta 

uma vontade viciada, ou seja, se soubesse da verdade, não aceitaria a proposta; 
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“vantagem ilícita” é o objeto material aqui defendido, ou seja, se nestas condições, o 

agente consuma o delito, a vantagem por ele percebida será imputada como ilícita; 

por fim o “prejuízo alheio” que se refere ao dano causado à vítima, isto é, se o 

agente criminoso objete vantagem ilícita, certamente o fez em detrimento de prejuízo 

alheio. 

O tipo subjetivo do estelionato previdenciário é o dolo específico de se 

locupletar ilicitamente em detrimento alheio, ou seja, o agente deverá ter consciência 

e vontade do ato, não almejando somente a ação prejudicial, mas mirando obter a 

vantagem indevida (COSTA JUNIOR, 2009). 

A consumação do crime de estelionato previdenciário se dá no momento em 

que o agente aufere do Instituto Nacional de Seguro Social a vantagem indevida. 

Caso ocorra, sua pena deverá ser a mesma do caput, acrescida de um terço 

(CAPEZ, 2014). 

Aspecto relevante acerca do estelionato previdenciário diz respeito à sua 

natureza jurídica, tendo em vista sua relevância para fins de contagem de prazo da 

prescrição da pretensão punitiva. Existem controvérsias sobre tema.  

Para melhor claridade do assunto, cita-se o magistério Leitão e Andrade 

(2012, p. 251): 

 
 
[...] a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se 
a partir do momento em que o crime se consuma. Logo, se 
considerarmos o estelionato previdenciário um crime permanente, a 
sua consumação se protrai no tempo até o momento de descoberta 
da fraude. De outro lado, se entendermos que se trata de crime 
instantâneo de efeitos permanentes, considera-se consumado com o 
percebimento da primeira parcela do benefício. Atualmente, 
prevalece no STF a interpretação no sentido de que o crime tem 
natureza binária, devendo-se distinguir a situação fática daquele que 
comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem 
indevida, daquele que, em interesse próprio, recebe o benefício 
ilicitamente. No primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir 
efeitos permanentes no tocante ao beneficiário da indevida 
vantagem, materializa, instantaneamente, os elementos do tipo 
penal. Já naquelas situações em que a conduta é cometida pelo 
próprio beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a 
natureza permanente, dado que, para além de o delito se protrair no 
tempo, o agente tem o poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a 
ação delitiva.  
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Deste modo, ainda nas palavras do autor supracitado, se a fraude for 

praticada por agenciador para que um terceiro alcance o benefício indevido, o crime 

é instantâneo de efeitos permanentes. Noutro giro, se a fraude for praticada pelo 

próprio beneficiário, o crime será considerado permanente (LEITÃO e ANDRADE, 

2012). 

Pereira (2009), fazendo referências à jurisprudência, assinala que o 

estelionato previdenciário é crime permanente e não instantâneo, ou seja, a 

consumação deste delito se propaga no tempo desde o instante em que se reúnem 

os seus elementos até que estanque a conduta criminosa.  

Acrescenta o autor que, para juristas como Damásio de Jesus e Luís Flávio 

Gomes, o estelionato previdenciário é crime instantâneo, consumando-se com a 

obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Neste caso, se a vantagem for 

parcelada, há tão somente um delito, alcançando o agente ao exaurimento com a 

obtenção do primeiro recebimento do benefício (PEREIRA, 2009). 

Conforme explica Santos, M., (2012) sobre a temática, “a decisão do STF é 

muito importante, pois define o momento para início da contagem do prazo 

prescricional da pretensão punitiva do Estado, ou seja, o da consumação do delito”. 

Também pondera se o ato delituoso for considerado permanente, caracteriza a 

hipótese de crime continuado, nos moldes do art. 71 do Código Penal, visto se tratar 

de vários crimes de mesma espécie, praticados com idênticas condições de tempo, 

lugar e modo pelo mesmo agente, podendo o agente sofre um aumento de pena de 

até dois terços daquela estabelecida no tipo penal (SANTOS, M., 2012).  

Quanto à tentativa, leciona Pereira (2009) que é possível a forma tentada, ou 

seja, quando da execução do delito, se o agente não obter a vantagem indevida, ou, 

conseguindo-a, não resultar em lesão ao erário previdenciário por circunstâncias 

alheias à vontade do agente, o mesmo incorrera em tentativa de estelionato 

previdenciário, ficando submetido às disposições do artigo 14, inciso II do Código 

Penal. Frisa-se também a possibilidade da forma privilegiada, contida no artigo 171, 

§ 1º, do CP, onde será concedida se o criminoso for primário e a lesão ser de 

pequeno valor, cabendo ao magistrado aplicar a pena nos moldes do disposto no 

art. 155, § 2º, daquele diploma legal. 
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3.3 SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

O crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária está estabelecido no 

artigo 337- A do Código Penal, e assim dispõe: 

 
 
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de 
informações previsto pela legislação previdenciária segurados 
empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo 
ou a este equiparado que lhe prestem serviços; 
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da 
contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados 
ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;  
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, 
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de 
contribuições sociais previdenciárias 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara 
e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as 
informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou 
regulamento, antes do início da ação fiscal.   
§ 2o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a 
de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde 
que:  
I –(VETADO);   
II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual 
ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de 
suas execuções fiscais. 
 § 3o Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de 
pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e 
dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou 
aplicar apenas a de multa. 
 § 4o O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas 
mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da 
previdência social.  
 

 

Assim como nos tipos penais anteriormente estudados, o bem jurídico 

tutelado é o patrimônio da Previdência Social, que sofre a supressão ou a redução 

da contribuição social e de seus acessórios, podendo citar o salário contribuição, 

decimo terceiro salário, diárias, férias, ganhos habituais e outros (MIRABETE e 

FABRINI, 2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/2000/Mv0961-00.htm
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O sujeito ativo do delito será aquele que tiver a incumbência de fazer o 

lançamento das obrigações e deveres para com a Previdência Social, sendo 

necessário e indispensável que o agente tenha poderes relacionados com a conduta 

criminosa ou detenha o domínio pleno dessa conduta. Pereira (2009) traz alguns 

exemplos do sujeito ativo do crime de sonegação previdenciária, citando assim os 

empresários individuais, aqueles que ocupam cargo público administrativo ou técnico 

contábil-financeiro nas sociedades empresariais, os sócios-gerentes, os membros 

dos conselhos de administração, os diretores, os contadores, os gerentes de 

contabilidade, administradores e financeiros, os chefes do departamento de emissão 

de documentos fiscais de interesse do INSS, sendo esses considerados os 

responsáveis tributários. 

O sujeito passivo novamente é a Previdência Social que sofreu depreciação 

pela conduta lesiva do agente ao suprimir ou reduzir contribuição social (MIRABETE 

e FABRINI, 2010). 

O elemento objetivo do tipo é representado por duas condutas:  uma de 

“suprimir”, ou seja, evitar que apareça, esconder, abolir, eliminar ou omitir 

completamente enquanto que a outra é a de “reduzir”, referindo-se ao ato de ocultar 

parcialmente, restringir, limitar ou diminuir as bases de cálculo para os montantes 

das operações (SANTOS, R., 2009). 

Conforme acrescenta Costa Junior (2009), tais condutas de supressão ou 

redução devem ocorrer nas hipóteses dos incisos I a III do artigo 337-A, sendo que 

se a eliminação ou a redução ocorrer de forma diversa, a conduta será atípica. 

O inciso I do artigo 337-A do Código Penal aponta como crime a conduta de 

suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante 

a omissão em folha de pagamento da empresa ou de documento de informação 

previsto na legislação previdenciária, segurados empregado, empresário, 

trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a esse equiparado que lhe preste 

serviço.  

Vilar (2013) leciona sobre o documento de informação previsto nesta 

hipótese, entendendo se tratar do GFIP, ou seja, a Guia de Recolhimento de FGTS e 

Informações à Previdência Social, sendo este de grande importância, visto que a 

falta de sua entrega representa ato de infração administrativa e configura crime 

contra a seguridade social. 
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Ainda no inciso I, entende-se como folha de pagamento, aquela que 

descreve quais os empregados da empresa e seus valores pagos a título de salários 

e benefícios; como documento de informação, entende-se ser aquele determinado 

pela legislação como obrigação acessória, onde fica registrada as informações 

necessárias para que o fisco exija do contribuinte o pagamento; e por fim, a omissão 

de informação ou prestação de declaração falsa sendo aquela feita no objetivo de 

realizar a supressão ou diminuição da contribuição social ou acessória (COSTA 

JUNIOR, 2009). 

O inciso II do artigo 337-A do Código Penal descreve como crime a conduta 

de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, 

mediante a conduta de deixar de lançar mensalidade em títulos próprios da 

contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas 

pelo empregador ou pelo tomador de serviços. 

Como podemos observar, nesta hipótese, o que constitui o crime de 

sonegação fiscal previdenciária é a ausência de registro contábil, acompanhada de 

falta de recolhimento. Conforme ensina Costa Junior (2009), além dos lançamentos 

mensais dos débitos e créditos adquiridos pela empresa, a mesma tem a obrigação 

de lançar nos livros e títulos próprios da contabilidade, as quantias descontada dos 

segurados ou aquelas devidas pelo empregador ou tomador de serviços, sendo 

ainda indispensável, para que o delito se configure, a real supressão ou diminuição 

da contribuição que posteriormente será recolhida. 

Já no inciso III do artigo 337-A do Código Penal descreve como crime a 

conduta de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer 

acessório, mediante a conduta de omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros 

auferidos, remuneração pagas ou creditadas e demais fatos geradores de 

contribuições previdenciárias. 

Para Costa Junior (2009), a receita, o faturamento e o lucro da pessoa física, 

produtor rural, pescador e até mesmo a renda líquida dos concursos de prognósticos 

são também considerados como fato gerador para a contribuição previdenciária, e 

omiti-los para não recolhê-los constitui crime. Acrescenta ainda que a expressão 

normativa possui norma penal em branco, ao se referir aos “demais fatos geradores 

de contribuições previdenciárias”.  
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Conforme cita Leitão e Andrade (2012), o tipo penal pressupõe duas 

omissões sucessivas, sendo que a primeira refere-se ao cumprimento de uma 

obrigação acessória e a segunda, decorrente da primeira, refere-se ao não 

recolhimento da contribuição. E o caso, p. ex., de determinada empresa que possui 

o dever de efetuar o pagamento das contribuições devidas sobre a folha de seus 

empregados, sendo 20%, além do seguro por acidente de trabalho, contribuição 

para a aposentadoria especial, se for o caso e o adicional da instituição financeira, 

se for o caso. No entanto, com o intuito de reduzir a carga tributária, a empresa, que 

conta com dez empregados, declara em GFIP a existência de apenas seis 

empregados, omitindo a existência dos outros quatro empregados. Tem-se, nesse 

caso, a constatação da primeira omissão. Na sequência, exatamente em razão 

dessa primeira omissão, a empresa deixa de recolher a contribuição sobre a folha 

dos quatro empregados não declarados, consumando a segunda omissão, 

caracterizando assim, o crime de sonegação fiscal previdenciária. 

O elemento subjetivo do tipo esta pautado no dolo, ou seja, na vontade de, 

suprimir ou reduzir a contribuição social previdenciária omitindo as declarações 

referidas nos incisos do artigo. Frisa-se que as omissões não mencionadas neste 

artigo pode caracterizar outro crime ou então ser a conduta atípica (MIRABETE e 

FABRINE, 2010). 

A consumação se dá com a supressão ou redução das contribuições e de 

seus acessórios, sendo que, pode ocorrer de o agente, apesar de omitir as 

informações, não conseguir recolher por circunstancias alheias à vontade do agente, 

incorrendo na forma tentada do artigo 14, II, do Código Penal.  

 

 

3.3.1 Da extinção da punibilidade 

 

 

Quanto à extinção da punibilidade, ocorrerá se o agente, espontaneamente, 

declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as 

informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, 

antes do início da ação fiscal. Assim, conforme Costa Junior (2009), a confissão 

espontânea poderá ser feita até o momento em que o contribuinte não tenha sido 
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notificado, devendo apresentar os documentos verdadeiros das contribuições 

devidas e não pagas, restando confessada a existência do debito. Para Castro e 

Lazzari (2014) não é exigido o pagamento para que ocorra a extinção, bastando a 

confissão. 

Note-se, nesse caso, a discrepância do legislador infra constitucional em não 

exigir do contribuinte que realize o pagamento do tributo para a concessão da 

extinção da punibilidade, bastando para tanto que se proceda apenas a confissão da 

dívida. Nesse caso, a mensagem implícita deixada é a de que, caso o contribuinte 

queira, poderá confessar e deixar de pagar a dívida para ter extinta a punibilidade e, 

noutro momento, responder pelo crime de apropriação indébita previdenciária por 

não ter recolhido a contribuição em favor da Previdência Social. 

 

 

3.3.2 Perdão judicial 

 

 

Conforme o parágrafo 2º, o Juiz, caso entenda ser cabível, poderá aplicar 

somente a pena de multa e deixar de aplicar a pena de reclusão, desde que o 

agente tenha bons antecedentes, seja réu primário, e o valor das contribuições 

devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior aquele estabelecido pela 

Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento 

de suas execuções fiscais (SANTOS, 2008; CASTRO e LAZZARI, 2014).  

Ainda quanto às benesses do artigo em comento, seu parágrafo 3º prevê 

causa especial de diminuição de pena, onde, na hipótese de o empregador não ser 

pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassar um mil quinhentos 

e dez reais, o Juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar 

apenas a de multa. O valor mencionado será reajustado nas mesmas datas e nos 

mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social (SANTOS, M., 

2012). 

Acrescenta Santos M., (2012), que para a hipótese do parágrafo em 

comento, existe previsão do artigo 61 da Lei 9.099/95, ou seja, aplicação alternativa 

da pena exclusiva de multa. Para a autora, o legislador tratou do delico como de 

menor potencial ofensivo, sendo possível a aplicação da transação penal, bem como 
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a suspensão condicional do processo, com a aplicação exclusiva de multa ou a 

redução da pena mínima de dois anos pelo máximo, ou seja, a metade, culminando 

em pena mínima igual a um ano, de acordo com o art. 77 do Código Penal e art. 89 

da Lei 9.099/95. 

 

 

3.3.3 Diferenças entre o artigo 168-A e o artigo 337-A 

 

 

Diante do explanado, nota-se algumas diferenças entre o artigo 168-A e o 

artigo 337-A, conforme aponta o estudo de Alexandre Barbosa Lemes (2016) sobre 

o tema: 

a) Na apropriação indébita previdenciária, a contribuição não repassada à 

Previdência Social era referente a um desconto feito pelo agente, na qualidade de 

responsável tributário e não de contribuinte. Já na sonegação de contribuição 

previdenciária, é indiferente a origem do fato gerador;  

b) Nos crimes do artigo 168-A, basta a omissão do recolhimento, por parte 

do responsável tributário para a configuração do crime, enquanto que no artigo 337-

A, além da supressão ou redução do tributo, é elementar do tipo a fraude para a 

sonegação, sendo que a fraude pode ser comissiva, por exemplo, falsificação de 

documento, ou omissiva, por exemplo, a falsidade ideológica, omitindo fato que 

deveria constar em documento; 

c) No primeiro crime, para a extinção da punibilidade, basta a declaração, a 

confissão, a prestação de informações e o pagamento do tributo antes do início da 

Ação Fiscal. Já no segundo dispositivo, embora a conduta seja considerada mais 

grave, será extinta a punibilidade do agente se este espontaneamente, declara e 

confessa as contribuições, importâncias ou valores, bem como presta informações 

devidas à previdência social, de acordo com o definido na lei ou no regulamento, 

antes do início da Ação Fiscal (LEMES, 2016). 
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4 A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONCEDIDA NO CÓDIGO PENAL FRENTE A 
LEI 10.684/03 
 

 

Em síntese, o que se depreende desde o início deste estudo até então é que 

o legislador penal percebeu a importância de avocar para si a responsabilidade de 

tutelar bens jurídicos relevantes da esfera previdenciária que antes eram submetidos 

à Lei 8212/91 e o fez através da Lei 9983/00, onde, além de tipificar a conduta 

criminosa e estabelecer a devida pena, concedeu ao agente algumas benesses, 

conforme já demonstrado nos artigos 167- A e 337- A do Código Penal, desde que o 

agente cumpra os requisitos exigidos no próprio tipo penal e dentro dos prazos ali 

estabelecidos.  

Assim, tem-se que será extinta a punibilidade do agente se este, 

espontaneamente, declara, confessa (e no caso do artigo 168-A, efetua o 

pagamento) das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações 

devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do 

início da ação fiscal. 

Será também facultado ao juiz, em favor do réu, deixar de aplicar a pena ou 

aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde 

que (no caso do artigo 168-A, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes 

de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, 

inclusive acessórios); ou, se o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, 

for igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, 

como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 

 Ademais, no caso do 337 A, se o empregador não for pessoa jurídica e sua 

folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez 

reais), o juiz poderá reduzir a pena de um terço até a metade ou aplicar apenas a de 

multa. Vale ressaltar que o valor referido nesta tabela será reajustado nas mesmas 
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datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social 

(BRASIL, 1940). 

Ocorre que, em contraste ao estabelecido na norma penal, três anos após a 

edição da Lei 9983/00, criou-se a Lei 10.684/03, que em seu artigo 9º, § 2º, de forma 

tácita, revoga o disposto na norma penal, ao dispor que, se o agente efetuar o 

pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 

acessórios, terá sua punibilidade extinta (BRASIL, 2003).  

Note-se aqui que o legislador especial ampliou a possibilidade de extinção 

da punibilidade, pois que na norma penal, ocorria a extinção da punibilidade ou o 

perdão judicial desde que o agente cumprisse com o exigido na lei antes do início da 

ação fiscal ou após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, 

respectivamente. Já na norma especial, o agente pode, a qualquer momento, 

realizar o pagamento e ter sua pena extinta, conforme inteligência do Supremo 

Tribunal Federal no Habeas Corpus 81.929-0-RJ, rel. Min. Cezar Peluso (GOMES; 

TASSE, 2011). 

Assim, conforme o entendimento de Abreu (2014) essa pratica é semelhante 

ao já contido na legislação tributária, ou seja, a prática da denúncia 

espontânea, estimulando o contribuinte à realizar o pagamento do tributo sonegado, 

e em contrapartida, ser premiado com o benefício da extinção da punibilidade. 

Tais ocorrências demonstram que o legislador especial, em contraste ao 

legislador penal pautou pelo princípio do direito penal mínimo, pelo princípio da 

fragmentariedade e pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, conforme Toledo 

(1991, apud, ABREU, 2014) “dentre a multidão de fatos ilícitos possíveis, somente 

alguns – os mais graves – são selecionados para serem alcançados pelas malhas 

do ordenamento penal”. 

Ademais, cita Abreu (2014) que, diante das inúmeras formas de se lesar o 

capital econômico, prejudicando a coletividade, a maior parte da doutrina que estuda 

sobre o Direito Penal tem questionado se a extinção da pena, mediante o 

pagamento do tributo, tem de fato afastado a lesividade da conduta praticada, visto 

que, diante da certa repetição futura do ato, o mesmo novamente poderá ser 

beneficiado, premiando-o, portanto. 

Tal constatação é criticada por Maia (2016) apontando que na prática, este 

cenário torna praticamente nula a possibilidade de alguém ser de fato punido 
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penalmente por sonegar um tributo e que a sonegação fiscal possui uma resposta 

estatal mais branda do que o furto que é um delito que atinge apenas o patrimônio 

individual e não coletivo. 

No mesmo sentido da lei especial em comento, verifica-se a decisão do 

TRF-1, no Habeas Corpus 33283 BA 0033283-97.2010.4.01.0000, onde o mesmo 

decidiu que consoante o previsto no artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684, de 31 de maio de 

2003, extingue-se a punibilidade dos delitos de apropriação indébita previdenciária e 

de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos artigos 168-A e 337-A do 

Código Penal, na hipótese do pagamento integral de débito oriundo da contribuição 

social devida.  

Assim, é possível entender que o que interessa ao legislador é manter o 

superávit do erário, independentemente de ser o agente punido penalmente ou não, 

visto que, tal tutela ainda deixaria o sistema desfalcado, o que certamente 

acarretaria maior prejuízo ao poder público e à coletividade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Diante o todo o exposto, conclui-se que a Previdência Social é a ferramenta 

eficaz para garantir uma forma de seguro público em favor daquele trabalhador 

segurado, bem como os segurados facultativos, de modo a afastar a população, 

principalmente à classe trabalhadora e contribuinte, da margem da situação de 

desamparo e indignidade, cumprindo assim o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. No entanto, como visto, para que haja a concessão dos direitos aos 

contribuintes deve ocorrer, conforme estabelecido em lei, o custeio da Previdência 

Social, sem o qual, não há que se falar em concessão de benefícios previdenciários.  

Assim, dada a importância de se custear o sistema e levando em conta que 

o procedimento de desconto, lançamento dos valores e arrecadação são passíveis 

de fraude, o legislador infraconstitucional editou regras penais no fito de reprimir 

qualquer conduta fraudulenta que fosse de encontro ao sistema de custeio da 

Previdência Social. No entanto, apesar da proibição normativa exposta na Lei Penal 

bem como suas penalidades, o legislador, em casos específicos, também permitiu a 

extinção da punibilidade ou até mesmo o perdão judicial, que seriam concedidos 

pelo juízo, caso o agente se enquadre ou cumpra os requisitos exigidos pela lei.  

No entanto, com a promulgação da Lei 10.684/03, ampliou-se o benefício 

concedido ao agente, contradizendo o disposto na norma penal pois que, se a 

qualquer momento, o réu vier a cumprir com a obrigação outrora omitida, poderá ter 

extinta sua punibilidade. 

Desta forma, nota-se por fim que, apesar das reprimendas penais impostas 

pelo legislador para coibir fraudes contra o custeio previdenciário, a lei deixou 

margem ao o contribuinte para que cometa tais ilícitos, visto que as benesses 

concedidas pela norma especial conduzem o agente a pensar que o “crime 

compensa”, preferindo cometer a fraude, e posteriormente, reparar o dano sem 

qualquer penalidade, saindo impune de sua conduta delituosa.  
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Por outro lado, ao se levar em conta que a condenação penal do agente 

pode não resultar em beneficio para a Previdência Social, pois, o sujeito, ao ter o 

transito em julgado da Ação Penal que o condena, simplesmente deverá arcar com o 

ônus penal, o que delongaria a repararão do dano financeiro à Previdência e 

levando em conta que erário Previdenciário e o segurado carecem de maior 

urgência, pois sem dinheiro não há que se falar em beneficio, pode-se entender que 

o legislador concluiu ser melhor propor ao fraudador que reparasse o dano dentro do 

tempo estabelecido em lei, e como bônus, ficaria impune penalmente. 
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