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DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 
 

Olá, pessoal. Bem-vindos ao Curso RDP. Hoje iniciaremos a o estudo doutrinário dos pontos do nosso edital. 
Em nosso concurso para Defensor Público do Estado da Bahia haverá apenas 01 questão de direito da seguridade 
social, não sendo, portanto, uma das matérias mais exigentes e preocupantes do nosso concurso. 

 
Contudo, faremos de tudo para trazer, neste resumo, o suficiente para você gabaritar e ganhar essa 

pontuação, em que abordaremos todos os pontos trazidos pelo nosso edital, que são os seguintes: 
 

DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

PONTOS 

1 Direito da Seguridade Social.  

2 Seguridade social: conceito e princípios.  

3 Direito à saúde. 3.1. Princípios. 3.2. Sistema Único de Saúde e Lei nº 8.080/90. 3.3. 4 Responsabilidade dos 
entes federados. 

4 Direito Previdenciário: conceito e princípios. 4.1. Regime Geral de Previdência Social: beneficiários, carência 
e benefícios. 4.2. Auxílio-doença por acidente de trabalho.  

5 Direito da Assistência Social: conceito e princípios. 5.1. Sistema Único de Assistência Social e Lei nº 8.742/93. 
5.2. Benefício de Prestação Continuada. 5.3. Programa Bolsa Família. 5.4. Renda básica de cidadania (Lei nº 
10.835/04). 5.5. Direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional. 5.6. Política 
Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto 7.053/09, Resolução CNDH 40/20 e Lei Estadual nº 
12.947/14). 5.7 Direitos das catadoras e catadores (Lei nº 12.305/10 e Lei Estadual nº 12.932/14). 

 
 Em algumas situações remeteremos você ao estudo do nosso Vadinho, onde haverá exatamente a lei 
cobrada em alguns pontos. 
 
 No mais, desejo a vocês bons estudos e contem sempre conosco. 
 
 Um abraço, 
 
 Coordenação do curso. 
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DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
INTRODUÇÃO 
 

Sabemos que os conceitos são de suma importância para uma adequada contextualização do conteúdo da 
disciplina. Assim, de maneira bem objetiva, o que vem a ser a seguridade social, nosso primeiro ponto previsto no 
edital da Defensoria Pública do Estado da Bahia? 

 
Gente, na história, a primeira vez em que se usou a expressão “seguridade social” foi por intermédio do 

Social Security Act de 1935, um documento que reunia a Previdência Social e a Assistência Social nos Estados Unidos 
e que fazia parte do plano New Deal de Roosevelt. #SELIGA #DPEBAEUTÔDENTRO 

 
No Brasil, de todas as Constituições Federais que tivemos, a CRFB/88 foi a primeira a tratar desse sistema 

de seguridade social; contudo, diferentemente dos EUA, em solo brasileiro a seguridade também abarca a Saúde, 
conforme se depreende do dispositivo constitucional abaixo: 

 
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. 

 Certo.  
 

Mas professor, para que serve o sistema da seguridade social e por que essa matéria está prevista nesse 
edital? 

 
Vejam que o sistema de seguridade social é voltado para atender às necessidades básicas da população, 

quando nos referimos à assistência social e à saúde, além de garantir benefícios previdenciários em favor do 
segurado e seus dependentes, mediante contribuição daquele. Visto isso, agora você já deve saber o porquê de 
estar prevista em nosso edital para o cargo de Defensor Público do Estado da Bahia. 
 
 Podemos assim ilustrar o sistema de seguridade social brasileiro: 

                    
 Vejam o que dispõe o parágrafo único do já mencionado art. 194: 
 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

Seguridade Social 
brasileira

Não demandam 
contribuição (não 

contributivo)

Saúde

Assistência Social

Demanda 
contribuição 

(contributivo)
Previdência Social 
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V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis 
específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, 
previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 
social;           (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)1 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados 
e do Governo nos órgãos colegiados.   

 
 Vejam a importância de tal sistema em nosso país, haja vista que, por exemplo, a seguridade social deve 
ter universalidade de cobertura (atendendo a todos que precisem dela), a equivalência entre beneficiário urbano 
e rural (inciso II) e o caráter democrático e descentralizado da administração, com atuação dos Entes Federativos 
(inciso VII).  
 
 Ademais, em virtude da EC que trouxe a Reforma da Previdência, as rubricas, receitas e despesas vinculadas 
às ações de saúde, previdência e assistência social devem vir discriminadas (inciso VI), para melhor controle acerca 
de cada subdivisão do sistema de seguridade social. 
 

ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL 
 

Futuras e Futuros Defensores Públicos da Bahia, saibam que o sistema de seguridade social claramente 
possui um viés voltado para os direitos de 2ª dimensão, quais sejam, os direitos prestacionais (ou positivos), que 
demandam uma atuação estatal em favor da população.2 

 
Portanto, como vocês devem imaginar, em épocas em que não havia a preocupação estatal em atender 

essas demandas (em que se priorizava os direitos de 1ª dimensão), inexistia essa tutela trazida pelo sistema de 
seguridade social.  
 

Porém, com a crise de 1929, viu-se que não era a liberdade incondicionada que iria proporcionar o 
crescimento dos países (o estado liberal cada vez mais se demonstrava falacioso nesse aspecto), já que havia um 
ritmo cada vez mais crescente de exploração por parte daqueles que detinham os meios de produção sobre os 
trabalhadores.  

 
Assim, conforme dito acima, políticas do estado social (walfare state) começaram a surgir, como o New 

Deal.  
 

SE LIGA, ALUN@ RDP: Antes do modelo do New Deal, a doutrina3 trata de uma evolução da Seguridade Social 
até como a conhecemos hoje, dividida em 4 fases:  
 
1) experimental; 2) consolidação; 3) expansão e 4) redefinição.  
 
Ainda conforme a doutrina4, na fase dita experimental, encontra-se a política social de Otto von Bismarck, que 
durante os anos de 1883 a 1889 faz viger um conjunto de normas que serão o embrião do que hoje é conhecido 
como Previdência Social, assegurando aos trabalhadores o seguro-doença, a aposentadoria e a proteção a 
vítimas de acidentes de trabalho, tema que será aprofundado em capítulo específico. Também dessa época é a 

 
1 Esse inciso está grafado de outra cor em razão de ter sido alterado pela Reforma da Previdência. 
2 Em que pese haver críticas doutrinárias contra esse tipo de classificação, uma vez que, por exemplo, até mesmo os direitos 
ditos como sendo “negativos” também demandam uma atuação estatal.  
3 Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2020, pag. 65.  
4 Idem, pag. 65/68. Grifos nossos.  
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luta pelo direito de voto em muitos Estados europeus (...) Outros países da Europa Ocidental adotaram, na 
mesma época, conduta semelhante. Na Inglaterra, foi promulgada, em 1907, uma lei de reparação de acidentes 
de trabalho, e, em 1911, outra lei tratou da cobertura à invalidez, à doença, à aposentadoria voluntária e à 
previsão de desemprego, tornando-a, na época, o país mais avançado em termos de legislação previdenciária.  
 
Na fase de consolidação, destaca-se a constitucionalização de direitos sociais e políticos. A Constituição 
Mexicana de 1917 foi a primeira a arrolar e dar sistematização a um conjunto de direitos sociais, no que foi 
seguida pela Constituição de Weimar, no ano de 1919. 
 
A fase de expansão é notada a partir do período pós-Segunda Guerra, com a disseminação das ideias do 
economista inglês John Maynard Keynes, o qual pregava, em síntese, o crescimento econômico num contexto 
de intervenção estatal no sentido de melhor distribuir – ou até mesmo redistribuir – a renda nacional. 
 
Até então, é importante frisar, os planos previdenciários (de seguro social), em regra, obedeciam a um sistema 
chamado bismarckiano, ou de capitalização, ou seja, somente contribuíam os empregadores e os próprios 
trabalhadores empregados, numa poupança compulsória, abrangendo a proteção apenas destes assalariados 
contribuintes. 
 
As propostas de Keynes foram aprofundadas por Lord William Henry Beveridge, que havia sido seu colaborador 
e que, em 1941, foi designado pelo governo britânico para reexaminar os sistemas previdenciários da Inglaterra. 
A partir de 1944, então, foram estes alterados pela adoção, naquele país, do chamado Plano Beveridge (...) 
 
A partir daí, nasce o regime beveridgeano, ou de repartição, em que toda a sociedade contribui para a criação 
de um fundo previdenciário, do qual são retiradas as prestações para aqueles que venham a ser atingidos por 
algum dos eventos previstos na legislação de amparo social. 
 
Existem, pois, dois modelos fundamentais de proteção social, que coexistem no Estado Contemporâneo após a 
Segunda Guerra Mundial, ambos, todavia, baseados no ideal de solidariedade e na intervenção do Estado no 
domínio econômico, diferenciando-se quanto à parcela da população destinatária e aos limites da participação 
do Estado no sistema de proteção: “Um sistema previdenciário cuja característica mais relevante seja a de 
funcionar como um seguro social pode ser designado como Bismarckiano. Um sistema que enfatize funções 
redistributivas, objetivando também a redução da pobreza pode ser qualificado por Beveridgeano”. 

 
E no Brasil, professor? 
 
No Brasil, a Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo n. 4.682/23) é tida, em relação à Previdência Social, como 

precursora do sistema, em conjunto com o Decreto 9284/1911.  
 
A doutrina5 afirma que a Lei Eloy Chaves: 
 

(...) Criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas de estradas de ferro 
existentes, mediante contribuições dos trabalhadores, das empresas do ramo e do 
Estado, assegurando aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em 
caso de morte do segurado, além de assistência médica e diminuição do custo de 
medicamentos. 
 

Já o Decreto 9284/1911 tratou especificamente da aposentadoria e pensões dos funcionários da Casa da 
Moeda.  

 
5 Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2020, pag. 99.  
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Em relação às previsões constitucionais, vamos analisar o quadro abaixo com base na doutrina 

especializada6: 
 

CRFB DE 1934: Estabeleceu, de forma pioneira, a tripartição de contribuições, ou seja, por parte dos 
trabalhadores, empregadores e Estado; 

CRFB DE 1937: Usou pela primeira vez a expressão “seguro social”; 
 

CRFB DE 1946: 
Empregou pela primeira vez a expressão “previdência social”. O empregador passou 
a ser obrigado a manter seguro de acidente de trabalho. Primeira vez que se tentou 
sistematizar normas sociais em texto constitucional; 

CRFB DE 1967: Criação do seguro-desemprego; 
CRFB DE 1969: Sem inovações; 
CRFB DE 1988: Sistematização como conhecemos hoje da seguridade social.  

 
SE LIGA, ALUN@ RDP: antes de 1967 havia uma pulverização de institutos previdenciários, como o IAPM – 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários – e o IAPB – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários.  
 
Nesse ano, 1967, visando evitar a continuidade desse tipo de situação, todos esses institutos foram unificados, 
passando a atender pelo nome de INPS – Instituto Nacional de Previdência Social, antecessor do nosso 
conhecido INSS.  

 
ORGANIZAÇÃO 

 
No que tange a organização do sistema em comento, saliento que compete à União, privativamente, nos 

termos do art. 22, inciso XXIII, CRFB, legislar sobre SEGURIDADE SOCIAL. Contudo, atenção para o fato de que a 
competência é CONCORRENTE quando se tratar de previdência social e defesa da saúde, conforme art. 24, inciso 
XII, CRFB.  
 

Portanto, cuidado: 
 

Seguridade social Previdência social e defesa da saúde 

Competência privativa da União Competência concorrente da União, Estados e 
Municípios 

 
Em relação à seguridade social, temos as disposições gerais previstas na Constituição; um ponto importante 

é que, nos termos da CRFB, o sistema de seguridade social será financiado por toda a sociedade, direta ou 
indiretamente, conforme se verifica abaixo: 

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre:         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

 
6 Idem, pag. 100/105. 
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CAIU NA DPE-RR-2013: A seguridade social é financiada por, entre outros recursos, os provenientes da contribuição 
social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre 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.7 
 
 

b) a receita ou o faturamento;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 

c) o lucro;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 

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;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)8 
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.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à 
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da 
União. 
 
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada 
pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias,      assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 
 
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido 
em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios. 
 
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

 
7 CERTO. A resposta está no art. 195, inciso I, ‘a’ da CF/88. 
8 A EC 103/19 trouxe outra redação para o dispositivo, conforme se depreende abaixo: 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com 
o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de 
Previdência Social; 
O dispositivo foi regulamentado pela própria EC 103 em seu art. 28. 
 
Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado 
empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de:              (Vigência) 
I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento); 
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por cento); 
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por cento); e 
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de contribuição, 14% (quatorze por cento). 
§ 1º As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, 
incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. 
§ 2º Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na 
mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados 
aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. 
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§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
 
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou 
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
 
§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 
 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante 
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão 
jus aos benefícios nos termos da lei.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998) 
 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter 
alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão 
de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo 
também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das 
alíneas "b" e "c" do inciso I do caput.             (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019) 
 
§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde 
e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de 
recursos.             (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses 
e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que 
tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.           (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 
 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições 
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
 
§ 13. (Revogado).           (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019)          (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
 
§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime 
Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à 
contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de 
contribuições.          (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 

 
Estamos dando atenção aos dispositivos que foram alterados/incluídos em decorrência da Reforma da 

Previdência.  
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O §9º dispõe que as contribuições do inciso I (do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada) 
poderão ter alíquotas diferentes em decorrência de certos fatores, como uso intensivo de mão de obra ou porte 
da empresa (fins de trazer maior equidade na tributação).  

 
Já o §11 acerca da vedação de concessão de moratória e parcelamento superior a 60 meses além de, 

considerando lei complementar sobre o tema, remissão e anistia sobre as contribuições do inciso I, “a” 
(contribuição sobre 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) e inciso II (contribuição 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).  

 
Por fim, o §14 trata da possibilidade de reconhecimento de contribuição ao RGPS das seguintes maneiras: 

 
 

MANEIRA 01 MANEIRA 02 
Contribuição que seja igual ou superior à 
contribuição mínima mensal exigida para sua 
categoria. 

Agrupamento de contribuições para que esse 
valor mínimo mensal seja alcançado (se há 
duas contribuições que não alcançam o valor 
mínimo, elas poderão ser agrupadas e se 
transformarão em uma contribuição a ser 
computada) 

 
Já no que tange a saúde, o art. 196, CRFB dispõe que esse direito é de TODOS, sendo dever do Estado 

promovê-lo de forma adequada, conforme se vê: 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

 
 Em relação ao art. 198, CRFB, tem-se que as ações e serviços de saúde fazem parte de uma rede 
regionalizada e hierarquizada, que possui determinadas diretrizes: 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do 
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes.         (Parágrafo único renumerado para § 1º pela 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre:         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000). 

 
I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 
podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);          (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015) 
 


