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Nota dos autores à 3ª edição

Com a Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de no-
vembro de 2019, o sistema previdenciário brasileiro foi reformulado 
de forma substancial. Estas alterações abarcam o financiamento dos 
regimes públicos de previdência, os requisitos de acesso às presta-
ções previdenciárias, a forma de cálculo dos benefícios, bem como o 
direito à acumulação de prestações nestes regimes. Por seu turno, a 
previdência complementar também foi atingida, tendo o seu espaço 
de atuação ampliado.

Mas a vida e o Direito Previdenciário estão em constante 
evolução. Considerando as mudanças promovidas na legislação 
previdenciária desde o encerramento da edição anterior, dentre as 
quais cabe destacar as medidas de emergência veiculadas para o 
enfrentamento da crise sanitária decorrente do novo coronavírus, 
além do Decreto 10.410/20, que realizou uma importante atualiza-
ção geral do Regulamento da Previdência Social, era imprescindí-
vel revisar a obra.

Embora o formato original tenha sido mantido, foram incor-
porados, nesta edição, os precedentes vinculantes editados pelos 
tribunais superiores, neste interregno, bem como 
os novos representativos de controvérsia julgados 
pela Turma Nacional de Uniformização dos Juiza-
dos Especiais Federais.

Pensando nestas questões, esperamos que 
os iniciantes na área previdenciária e os alunos 
que estão se preparando para os concursos públi-
cos das carreiras federais encontrem neste livro 
aquilo que é essencial para os seus objetivos.

Apresentação do livro
Os autores apresentam a 
obra e explicam como alcan-
çar melhores resultados de 
estudo com ela.





Nota dos autores à 2ª edição

Quando encerramos a primeira edição do livro, em meados 
de 2019, já tínhamos a certeza de que seria inevitável uma revisão 
completa da obra, em face da possível alteração do sistema previ-
denciário brasileiro decorrente da discussão relativa à PEC 06/2019.

Nossa previsão restou confirmada com o advento da Emenda 
Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019. De fato, 
a referida Emenda Constitucional promoveu a transformação mais 
profunda que o sistema previdenciário brasileiro já sofreu desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988.

As mudanças efetuadas afetam o financiamento dos regimes 
públicos de previdência, os requisitos de acesso às prestações pre-
videnciárias, a forma de cálculo dos benefícios, bem como o direito 
à acumulação de prestações nestes regimes. É conveniente apontar, 
ainda, as medidas legislativas que ampliam o papel do sistema pri-
vado na vida dos trabalhadores brasileiros.  

Ademais, neste meio tempo, foram aportadas importantes 
contribuições na jurisprudência pátria, com a consolidação de no-
vos temas em precedentes vinculantes nos tribunais superiores, 
bem como uniformizados entendimentos relevantes em represen-
tativos de controvérsia da TNU.

Pensando nestas questões, apresentamos aos iniciantes na 
área previdenciária, e aos alunos que estão se preparando para os 
concursos públicos das carreiras federais, a 2ª edição de nossa obra.





Nota dos autores

A evolução experimentada pelo direito previdenciário, em 
especial nos últimos trinta anos, foi realmente notável. Em grande 
parte, este avanço foi impulsionado pelo fenômeno da judicializa-
ção dos direitos fundamentais sociais.  Especificamente em relação 
ao direito previdenciário, diariamente, são ajuizadas ações que não 
apenas discutem o acerto do indeferimento de pedidos feitos na 
esfera administrativa, mas também questionam a adequação dos 
contornos protetivos do sistema. Por tais motivos, não se justificava 
o distanciamento dos cursos de direito em relação à realidade pro-
fissional dos operadores do direito. No final de 2018, com a Portaria 
nº 1.351, a qual aprovou o Parecer CNE/CSE nº 635/2018, finalmente 
o direito previdenciário obteve o reconhecimento devido, passando 
a ser disciplina obrigatória dos cursos de graduação.

Como professores de pós-graduação em direito previdenciá-
rio, e de cursos preparatórios, temos recebido muitos pedidos de in-
dicação de livros que permitissem ao neófito nesta área sedimentar 
uma compreensão básica. Assim, o presente trabalho foi escrito em 
razão de um sentimento de dever para com os nossos alunos que 
se preparam para os concursos públicos das carreiras federais, tais 
como Juiz Federal, Procurador Federal, Defensor Público Federal, 
dentre outras.

Temos a convicção que hoje existem ótimas obras na área do 
direito previdenciário, mas algumas, pela extensão, ou pela profun-
didade, demandariam uma disponibilidade de tempo que o candi-
dato não pode dispensar, sobretudo quando é necessário estudar 
um número significativo de outras disciplinas. Então, para quem 
trilha o caminho do conhecimento pela primeira vez, o excesso de 
informação pode ser tão prejudicial quanto sua escassez.



A assimilação e sedimentação do conhecimento não ocorre 
de forma homogênea para todos os estudantes. Optamos por um 
enfoque que possa ser útil aos operadores do direito que enfrentam 
os diferentes concursos públicos, sem deixar de ser apropriado para 
os estudantes de graduação.

Por fim, desejamos que nossa modesta contribuição possa 
conectar os leitores com o emocionante universo do direito previ-
denciário e, além disso, auxilie na concretização das metas profis-
sionais dos operadores do direito.
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capÍtulo i

CONCEITO E MODELOS DE 
SEGURIDADE SOCIAL

1.1 - CONCEITO DE sEgURIDADE sOCIAL

A proteção social tem como nascedouro o berço familiar, 
ainda em tempos remotos. O indivíduo, seja pela idade avança-
da, seja por problemas de saúde, seja por outros motivos diversos, 
quando perdia a sua capacidade laboral necessitava da ajuda de 
sua família para a manutenção das condições vitais mínimas e ne-
cessárias à sobrevivência. O mundo evoluiu muito, mas ainda hoje 
essa forma de proteção social se faz presente, em certa maneira, na 
nossa sociedade, quando, por exemplo, cuidamos dos nossos avós 
que já não podem mais trabalhar ou quando damos amparo aos 
filhos que ainda não possuem condições de se autossustentar ou 
estão desempregados.

Essa noção da necessária proteção social, em virtude da ocor-
rência dos mais diversos infortúnios da vida, também denominados 
de riscos sociais, começa a ser angariada pelo Estado, especialmen-
te sob a necessidade emergente de que em muitos casos a proteção 
familiar é insuficiente ou não se faz presente, pelos mais diversos 
motivos (familiares distantes, inexistentes, descaso, etc.). Portanto, 
nasce um sistema estatal securitário, coletivo, em que o Estado co-
meça a responsabilizar-se pela assistência aos desprovidos.

Com essa preocupação, a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) estabeleceu na Convenção nº 102/1952 normas mínimas 
de Seguridade Social e definiu-a como sendo “a proteção que a so-
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ciedade prove a seus membros mediante uma série de medidas pú-
blicas contra a necessidade econômica e social que se produz pela 
cessão ou substancial redução de seus rendimentos motivados pela 
enfermidade, maternidade, riscos do trabalho, desemprego, invali-
dez, velhice e morte, a provisão da assistência médica e subsídios 
para as famílias com filhos”. Embora a Convenção esteja em vigor 
desde 27/4/1955, o Brasil ratificou o seu texto somente em 2008, via 
Decreto Legislativo nº 269/2008. Entretanto, a Convenção influen-
ciou em muito o legislador constituinte de 1988.

E, nesse sentido, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Ba-
tista Lazzari afirmam que a marcha evolutiva do sistema de prote-
ção, desde a assistência prestada por caridade até o estágio em que 
se mostra como um direito subjetivo, garantido pelo Estado e pela 
sociedade a seus membros, é reflexo de três reformas distintas de 
solução do problema: a da beneficência entre pessoas; a da assis-
tência pública; e a da previdência social, que culminou no ideal de 
seguridade social1.

Assim, percebe-se que as ações estatais modernas de prote-
ção estatal, além da previdência, incluem também a saúde e o aten-
dimento aos necessitados, formando o denominado tripé da segu-
ridade social (previdência social, assistência social e saúde). Diretos 
sociais estes previstos e consagrados no art. 6º de nossa Constitui-
ção Federal e enquadrados como direitos fundamentais de segunda 
geração, na classificação tradicional realizada por Norberto Bobbio.

Partindo dessa noção de seguridade social, o legislador cons-
tituinte, em 1988, definiu-a no art. 194 como sendo “um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social”. Logo, formam todos, Estado mais sociedade 
civil, uma ferramenta de proteção social com o objetivo precípuo de 
estabelecer ações positivas no sustento de pessoas carentes/desam-
paradas, trabalhadores em geral e seus dependentes, com o intuito 
de alcançar a manutenção de um padrão mínimo de vida.

Ademais, conforme preceituado no art. 193 da Constituição 
Federal, a seguridade social é um dos meios apontados para se al-
cançar o bem-estar e a justiça social, objetivos da República Fede-
rativa do Brasil, de acordo com o art. 3°, também da Constituição.

1 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 
previdenciário. 2014, p. 5.
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Portanto, a partir dos apontamentos acima trazidos, percebe-
-se que a seguridade social deve ser compreendida sob duas óticas 
diversas e complementares: inicialmente como um modelo de pro-
teção social adotado pelos Poderes Públicos e por toda a sociedade 
para proteger o indivíduo contra os riscos sociais e infortúnios da 
vida; e também como técnica de proteção social de que se valem 
os Poderes Públicos para a consecução dos objetivos republicanos 
fundamentais (art. 3°da Constituição Federal).

Isso faz com que o direito à seguridade social seja considera-
do um direito público subjetivo, a necessitar de uma atuação estatal 
e permitindo que o indivíduo, na inércia do Estado no atendimento 
a estas, possa demandá-lo, exercitando o direito de ação.

Nesse conceito de seguridade social trazido pela Constituição 
de 1988, tem-se um avanço em relação à técnica anteriormente vi-
gente, qual seja a da proteção oferecida pelos Seguros Sociais. Hou-
ve a ampliação da proteção em inúmeras frentes, como, por exemplo, 
na previsão de um Regime Geral de Previdência Social, que contem-
ple tanto trabalhadores urbanos como rurais (art. 194, II, da CF/88).

1.2 - MODELOs DE sEgURIDADE sOCIAL

Por modelos ou sistemas de seguridade social, entende-se a 
forma pela qual o Estado passa a ofertar a denominada proteção 
social aos seus cidadãos. Proteção social esta que oferta provisões 
contra riscos que podem provocar uma degradação na situação dos 
indivíduos, como doença, acidente, velhice, etc., ou seja, o que já 
denominamos de riscos sociais ou infortúnios da vida.

Em 1883, nasceu na Alemanha o primeiro modelo de prote-
ção social, denominado de modelo bismarckiano, em alusão ao seu 
criador, Otto Von Bismarck. Esse conjunto de normas previa a pro-
teção dos trabalhadores mediante a instituição de seguros sociais, 
para a cobertura de doenças, acidentes de trabalho, invalidez e ve-
lhice e exigia a contribuição prévia, com base na folha de salários.

• Como principais características, vale ressaltar:
• Modelo de seguro social, baseado no caráter contributivo;
• Contribuições dos empregadores e empregados;
• Obrigatoriedade de filiação para os trabalhadores; e
• Necessidade custeio prévio para ter direito aos benefícios 

(filiação deve ser pré-existente).
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Nessa linha, cabe destacar que esse modelo bismarckiano era 
marcado por dois traços fundamentais: nenhuma proteção a quem 
antes não tivesse contribuído e, logo, nenhuma compensação possí-
vel para uma invalidez de partida que impedisse a pessoa de cotizar, 
ou, mais geralmente, nenhuma compensação por uma desvantagem 
decorrente de um fator genético ou de origem social menos favorá-
vel. Não havia lugar, nesse modelo, para proteção ou compensação 
para quem não tivesse ingressado no mercado de trabalho2.

Esse modelo de seguridade social serve de inspiração para 
o marco da previdência social brasileira, traduzido pela Lei Eloy 
Chaves de 1923, como adiante será analisado.

Em oposição ao modelo bismarckiano, surgiu, na Inglaterra, 
em 1942, o modelo beveridgiano, que leva o nome de seu mentor, 
Willian Henry Beveridge. O plano de Beveridge tem o seu foco na 
universalidade dos benefícios/direitos, sem a exigência de prévia 
contribuição, diferentemente, portanto, do modelo bismarckiano. 
Tanto é verdade, que a principal preocupação do modelo beverid-
giano era garantir ao indivíduo uma renda mínima básica, necessá-
ria para a sobrevivência (mínimos sociais).

O jurista português Ilídio das Neves refere que o plano de 
Beveridge significa uma ruptura com o sistema dos seguros sociais 
tradicionais e as respectivas técnicas, pois se assenta em uma nova 
concepção da proteção contra os riscos sociais, qual seja, libertar o 
homem da necessidade3.

O seu modelo de custeio era baseado na arrecadação de taxas 
e impostos, ou seja, o modelo de seguridade social de Beveridge é 
focado no custeio indireto dos benefícios/direitos, diferentemente 
do modelo bismarckiano, que exigia a prévia contribuição dos tra-
balhadores e empregadores.

O modelo beveridgiano é voltado para a concepção de dis-
tribuição universal da renda e ao acesso aos bens e serviços, como 
modo de enfrentamento à pobreza, diferentemente do bismarckia-
no, que buscava retribuir os trabalhadores no caso de ocorrência 
dos sinistros – riscos sociais ou infortúnios da vida. Portanto, a ex-

2 ROCHA, Daniel Machado da; SAVARIS, José Antônio. Curso de Direito 
Previdenciário: fundamentos de interpretação e aplicação do direito 
previdenciário. 2ª ed. Curitiba: Alteridade, 2019, p. 43.

3 NEVES, Ilídio das. Direito da Segurança Social: princípios fundamentais 
numa análise prospectiva. Coimbra Editora. 1996, p. 155.
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pressão “Estado de Bem-Estar” ou Welfare State está intimamente 
ligada às concepções de seguridade social de Beveridge.

Esse modelo beveridgiano de seguridade social acabou in-
fluenciando nossa Constituição de 1988 no que tange à sua concep-
ção atual sobre as políticas de saúde e assistência social.

Portanto, a nossa Constituição Federal de 1988 incorporou os 
dois modelos de seguridade social. O modelo bismarckiano no âm-
bito da previdência social (seguro social) e o modelo beveridgiano 
no que diz respeito à saúde e à assistência social.

1.3 - sEgURIDADE sOCIAL NO BRAsIL: PREVIDêNCIA, 
sAúDE E AssIsTêNCIA sOCIAL

Como visto na seção 1.1, a seguridade social atualmente é 
definida por nossa Constituição Federal como sendo um “um con-
junto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da so-
ciedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previ-
dência e à assistência social” (art. 194).

Entretanto, as primeiras regras de proteção brasileira que 
deram origem a esse atual sistema de seguridade social remontam 
a praticamente dois séculos atrás. Em 1821, o Príncipe Regente da 
época, Dom Pedro de Alcântara expediu Decreto concedendo apo-
sentadoria aos mestres professores, após 30 anos de serviço. Poste-
riormente, a Constituição Federal de 1891 previu a aposentadoria 
por invalidez dos servidores públicos, em seu art. 75. O curioso é 
que outras leis foram promulgadas no período, prevendo benefí-
cios. Entretanto, embora todas fossem consideradas importantes do 
ponto de vista da Seguridade Social, nenhuma delas foi considera-
da o marco da Previdência Social no Brasil, pois careciam, justa-
mente, do caráter contributivo. Ou seja, todos esses benefícios pre-
vistos nas legislações eram concedidos aos seus beneficiários sem a 
exigência de uma prévia contribuição.

Portanto, a doutrina nacional curvou-se majoritariamente a 
reconhecer como marco da Previdência Social no Brasil a Lei Eloy 
Chaves, que na verdade consistiu em um Decreto Legislativo (nº 
4.682 de 24/1/1923), que levou o nome de seu relator, deputado fe-
deral carioca, e que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões 
das empresas de estradas de ferro existentes, com a exigência de 
recolhimento de contribuições por parte dos trabalhadores, das em-
presas e do Estado.
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Entretanto, esse marco não é ponto pacífico na doutrina. Da-
niel Machado da Rocha e José Antonio Savaris destacam que:

De acordo com a historiografia oficial, este deve ser considerado 
o marco inicial da instituição da previdência social no Brasil. 
As Caixas de Aposentadoria e Pensões – CAPs eram entidades 
semipúblicas que operavam debaixo da regulação do Conselho do 
Trabalho, até 1930, e depois do Ministério do Trabalho.
Apesar disso, assentimos com a posição de Celso Leite e Luiz 
Velloso, para os quais a previdência social no Brasil teria princi-
piado em momento anterior, em 15 de janeiro de 1919, com a Lei 
3.724 – dispondo sobre o seguro de acidentes do trabalho, a cargo 
das empresas, que deveriam contratá-lo obrigatoriamente com 
seguradoras privadas – porquanto nenhum seguro seria mais 
social do que o de acidentes do trabalho, sendo incongruente situar 
a sua origem num ato legislativo quatro anos depois4.

Lastreado nesse método de proteção social por categorias 
profissionais, em 1933, por meio do Decreto 22.872, foi criado o Ins-
tituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. E, na sequência, 
em 1934 o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários 
e o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários.

Já a Constituição Federal de 1934 foi a primeira que previu 
a forma tríplice de custeio da previdência, com contribuições dos 
empregados, empregadores e do governo.

No campo da Assistência Social, em plena Segunda Guerra 
Mundial, no ano de 1942, foi criada a LBA – Legião Brasileira de 
Assistência.

A Constituição de 1946 teve, dentre outros, o mérito de ser 
a primeira a prever no corpo do texto constitucional a expressão 
“Previdência Social”, no capítulo específico sobre Direitos Sociais. 
Ademais, também criou o SAT – Seguro do Acidente do Trabalho.

Em virtude da diversidade de regras entre os diversos Insti-
tutos de pensão criados até então, bem como diante das dificuldades 
de migração de um instituto para outro, no caso de trabalhador tro-
car de categoria profissional, editou-se em o Decreto nº 26.778/1949 
(Regulamento Geral das Caixas de Aposentadorias e Pensões), pa-
dronizando a concessão de benefícios.

4 ROCHA, Daniel Machado da; SAVARIS, José Antonio. Curso de Direito 
Previdenciário: fundamentos de interpretação e aplicação do direito 
previdenciário. 2ª ed. Curitiba: Alteridade, 2019, p. 54.
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Posteriormente, sentiu-se a necessidade novamente de uni-
ficar e uniformizar a legislação previdenciária até então existen-
te, o que levou à aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social 
(LOPS – Lei nº 3.087/60). Importante destacar que nesse período 
ainda estavam excluídos da proteção previdenciária os rurais e os 
domésticos.

Seis anos após, por meio do Decreto Lei nº 72/1966 foi criado 
o INPS (Inst. Nac. de Prev. Social), que unificou os diversos Institu-
tos de Aposentadorias e Pensões, especialmente em vista de proble-
mas de déficit que estes apresentavam.

Os rurais somente foram incluídos na Previdência Social 
como segurados por meio da Lei Complementar 11/1971. Os empre-
gados domésticos, por sua vez, no ano seguinte, com a Lei 5.859/72.

Posteriormente, em virtude das inúmeras legislações espar-
sas sobre a matéria, tornou-se necessária a realização de uma com-
pilação das diversas normas previdenciárias. Isso ocorreu por meio 
do Decreto nº 77.077/76 (Consolidação das leis sobre Prev. Social).

A criação do SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e As-
sistência Social), do IAPAS (Inst. Admin. Financ. de Prev. e Assist. 
Social – arrecadação) e o INAMPS (Inst. Nac. Assist. Médica da Prev. 
Social – atendimento médico para segurados e dependentes) ocorreu 
por meio da Lei nº 6.439/1977, que reorganizou administrativamen-
te o modelo previdenciário então existente. O INPS restou mantido, 
sendo responsável pelo pagamento e manutenção dos benefícios.

No ano de 1984, por meio do Decreto nº 89.312/1984, teve-se a 
última consolidação das leis previdenciárias antes da Constituição 
Federal de 1988.

A Constituição Federal de 1988 foi responsável pela criação 
do atual sistema de Seguridade Social, baseado no tripé: Saúde, 
Previdência e Assistência Social. Como características básicas deste 
modelo de seguridade social, podemos destacar que se trata de um 
modelo:

• misto, pois mistura técnicas contributivas (Previdência/
modelo bismarckiano) com técnicas não contributivas 
(Saúde e Assistência/modelo beveridgiano);

• universalista, na medida em que permitem que todos te-
nham acesso à Seguridade Social, mesmo quem não con-
tribua, desde que preenchidos os requisitos legais para 
cada prestação;
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• aberto e não acabado, na medida em que constantemente 
são criados e devem ser criadas novas formas de proteção 
social, especialmente no anseio de atender ao primado da 
universalidade de cobertura e atendimento, que será obje-
to de estudo mais adiante.

Portanto, o que distingue fundamentalmente a Saúde e a As-
sistência Social da Previdência Social é o caráter contributivo da 
última (só se aposenta ou passa a receber um benefício previdenci-
ário quem contribuiu ou, nos casos de pensão por morte e auxílio-
-reclusão, o dependente de quem contribuiu).

Esse caráter contributivo da Previdência Social vem inscul-
pido no art. 201 da Constituição Federal. Interessante também ob-
servar que o art. 201, § 2° da Constituição garantiu que o benefício 
substitutivo do salário ou rendimento do trabalho não seja inferior 
ao salário-mínimo, ou seja, todos os benefícios previdenciários, 
com três exceções legais (salário-família, auxílio-acidente e benefí-
cios calculados por totalização), não podem ser inferiores ao salá-
rio-mínimo5.

Por outro lado, a saúde é direito de todos e dever do Estado 
(art. 196 da CF), de modo que qualquer pessoa tem o direito de ser 
atendido, independentemente de contribuição. Nesse sentido, estão 
incluídos, inclusive, os estrangeiros, sejam residentes ou em trân-
sito pelo país. Trata o artigo 196 da Constituição de uma norma de 
caráter programático.

A sua afirmação ocorre por meio de políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agra-
vos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. Logo, entende-se que o direito 
à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido me-
diante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado 
a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 
acesso a tal serviço.

A responsabilidade, inicial, é do Ministério da Saúde, por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado na Lei 
8.080/90. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem firmado 
entendimento ao julgar, em repercussão geral, o tema 793, que o 
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes 

5 Tema que será abordado mais adiante no capítulo VII.
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federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um de-
les, isoladamente, ou conjuntamente.

A sua execução ocorre, portanto, diretamente pelo Poder Pú-
blico ou por meio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, 
mediante reembolso pelo SUS (art. 197). O financiamento dá-se por 
meio de recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados/DF e Municípios, além de outras fontes, com a aplicação 
anual de recursos mínimos pela União, Estados/DF e Municípios 
(art. 198, §§ 2° e 3° e art. 77, ADCT).

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede re-
gionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, orga-
nizado de acordo com as seguintes diretrizes (art. 198 da CF):
 I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo;
 União: direção única do Min. da Saúde;
 Estados/DF: direção única da Sec. Saúde;
 Municípios: direção única da Sec. Saúde. (ver a. 30, VII, 

CF);
 II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preven tivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 III - participação da comunidade.

Já as atividades de saúde são de relevância pública e sua or-
ganização deverá obedecer aos seguintes princípios e diretrizes 
(art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.212/91):

a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de rede regionali-

zada e hierarquizada, integrados em sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preven tivas;
e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e 

acompa nhamento das ações e serviços de saúde;
f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde, 

obede cidos os preceitos constitucionais.
Ademais, importante destacar que a assistência à saúde é 

livre à iniciativa privada (art. 198), podendo as instituições priva-
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das participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. Nesse contexto, duas vedações são importantes de serem 
observadas: 1º a vedação de destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 
e 2º a vedação da participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo em casos 
previstos em lei.

Por fim, ainda no tópico do direito à saúde, cabe destacar 
que o STF julgou constitucional a MP 621/2013 (convertida na Lei 
12.871/2013), que institui o Programa Mais Médicos. Destacou-se 
no acórdão que o Projeto é ofertado prioritariamente aos profissio-
nais diplomados no Brasil e somente depois, aos médicos formados 
no exterior e que a norma atacada pode não ter sido a melhor opção 
do ponto de vista técnico, mas foi opção de política pública válida 
para tentar minimizar a dificuldade de se fazer chegar a possibili-
dade de atendimento médico aos locais mais distantes6.

Na mesma linha do direito à saúde, a assistência social será 
prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribui-
ção (art. 203). Esta tem como objetivos centrais a proteção à família, 
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às 
crianças e aos adolescentes carentes; a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas porta-
doras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comuni-
tária; a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pes-
soa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei (Benefício assistencial de prestação 
continuada previsto no art. 20, § 3°, da LOAS – Lei 8.742/93)

Portanto, a assistência social é uma política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
De certo modo, assim, ela acaba por preencher a lacuna deixada 
pela previdência social, porquanto esta se destina apenas aos que 
contribuem. Isso faz com que o seu financiamento dê-se por meio de 
recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes.

6 ADI 5.035 e ADI 5.037, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 30/11/2017.
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Como diretrizes centrais (art. 204), vale ressaltar a (I) des-
centralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como 
a entidades beneficentes e de assistência social; e a (II) participação 
da população, por meio de organizações representativas, na formu-
lação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (Con-
selhos de Assistência Social a nível de União, estados e municípios).

Outra questão importante é que ela não se restringe somen-
te ao benefício de prestação continuada, denominado benefício do 
LOAS, que será estudado no último capítulo da presente obra, mas 
também a diversos outros benefícios, cada um com as suas carac-
terísticas, requisitos e coberturas. Inclusive, quanto ao aspecto da 
cobertura, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou 
posição no sentido de que os estrangeiros residentes no País são 
beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, 
da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitu-
cionais e legais (Tema 173).

Por exemplo, o art. 22 da Lei do LOAS prevê a possibilidade 
de instituição, por parte das legislações estaduais, municipais ou 
do distrito federal, de uma série de benefícios eventuais, como o pa-
gamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda 
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 
Ademais, faz-se ainda a previsão de serviços, programas e projetos 
de Assistência Social (art. 23 e ss.).

Programas como o Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836/04 
e que consiste em pagamento de valor certo aos beneficiários, uni-
dades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extre-
ma pobreza, bem como a “Farmácia Popular do Brasil”, criada pela 
Lei nº 10.858/04, são também exemplos de programas assistenciais 
do governo.

Por fim, mais recentemente temos o exemplo do auxílio-
-emergencial7, trazido pela Lei n. 13.982, de 02 de abril de 2020, 
como sendo uma das medidas excepcionais de proteção social a se-

7 Também conhecido como coronavoucher, consiste no pagamento de valor em 
prestação pecuniária, inicialmente de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos traba-
lhadores, que dentre outros requisitos previsto no art. 2 da Lei, não poderiam 
ter emprego formal ativo, nem ser titular de benefício previdenciário ou assis-
tencial, bem como exercer a sua atividade na condição de microempreendedor 
individual (MEI), contribuinte individual ou trabalhador informal.
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rem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coro-
navírus (Covid-19).

1.4 - As REfORMAs CONsTITUCIONAIs EM MATéRIA DE 
PREVIDêNCIA

A primeira alteração no texto constitucional de 1988 deu-se 
por meio da EC nº 03/93, que instituiu a possibilidade de cobrança 
de contribuição previdenciária dos servidores públicos para cus-
teio das suas aposentadorias. Algo até então não previsto naquele 
momento.

Posteriormente, ocorreram basicamente duas grandes refor-
mas constitucionais previdenciárias: a Emenda Constitucional nº 
20, de 16/12/1998 e a Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003. 
Entretanto, nesse ínterim, algumas legislações infraconstitucionais 
alteraram profundamente também o sistema previdenciário, como 
por exemplo, a Lei nº 9.032/95 e a Lei nº 9.876/99. A repercussão e as 
inovações das respectivas leis nos benefícios previdenciários serão 
analisadas mais adiante, ao longo do curso da presente obra, caben-
do aqui somente referir as reformas constitucionais.

Além das duas grandes reformas acima citadas, houve no 
campo constitucional outras alterações de menor impacto, como, 
por exemplo, a EC nº 47/2005, a EC nº 70/2012 e a EC nº 88/2015.

Posteriormente, muito influenciado pelo discurso deficitário 
do sistema previdenciário, no final de 1998 restou promulgada a EC 
nº 20. No campo dos Regimes Próprios de Previdência (RPPS), em 
especial no art. 40, merece destaque a substituição da aposentadoria 
por tempo de serviço pela aposentadoria por tempo de contribui-
ção, com a definição de uma idade mínima para aposentação (ho-
mens 60 anos e mulheres 55); o fim da possibilidade de acumulação 
de aposentadoria nos RPPS, exceto os casos de direito adquirido e 
as hipóteses legais de cumulação de cargos público; fim da conta-
gem de tempo ficto; e a cobertura dos RPPS exclusivamente para 
servidores públicos efetivos, com a exclusão dos cargos comissio-
nados do RPPS.

Por outro lado, no campo do RGPS, a EC nº 20/98, além de 
determinar a mudança da concepção da aposentadoria por tempo 
de serviço para tempo de contribuição, definiu expressamente o 


