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IX

APRESENTAÇÃO

A obra Manual de direito previdenciário em esquemas retrata de forma simples e 
didática os meandros do Direito Previdenciário. Atualizada com a Reforma da Previdên‑
cia (EC no 103/2019) visa conceder aos interessados na área previdenciária vasto conhe‑
cimento das matérias ligadas ao cotidiano administrativo e judicial dessa tão aclamada 
seara do Direito.
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PREFÁCIO

É com imensa satisfação e prazer que aceitei o honroso convite de fazer o prefácio desta 
nova edição da obra Manual de direito previdenciário em esquemas. Como é bom ver nossos 
amigos e colegas de Academia galgando planos mais elevados. A autora, Juliana Ribeiro, de‑
monstra tino para pesquisa e prospecção de temas novos e de importância para o desenvol‑
vimento e efetivação da proteção social. Particularmente, tenho acompanhado o desenvolvi‑
mento acadêmico e profissional da autora desde a época do Mestrado na querida Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo no início dos anos 2000. E agora, já prestes a defender sua 
tese de Doutoramento na Universidade de Lisboa, vem apresentando os frutos do amadureci‑
mento e da pesquisa realizada ao longo de quase duas décadas, sempre atenta e disponível para 
ser um instrumento de difusão do Direito Previdenciário em todo o território nacional.

Esta obra apresenta os princípios, fundamentos e tópicos indispensáveis ao estudo da 
proteção social previdenciária de maneira sólida e de forma acessível a todos, principalmente 
em função de sua metodologia, com a utilização de gráficos e tabelas que ajudam a compreen‑
são e fixação do conteúdo. Com vocação para quem está se iniciando no estudo do Direito Pre‑
videnciário, mas também para quem está se preparando para concursos públicos, é leitura in‑
dispensável para os profissionais e amantes da proteção social como instrumento de efetivação 
da dignidade da pessoa humana.

Assim apresento à comunidade jurídica brasileira e ao público em geral esta obra atuali‑
zada e expandida que analisa o Direito Previdenciário, analisando as relações jurídicas de bene‑
fício, custeio e vinculação. Votos de continuado êxito a esta obra tão admirável, de importância 
singular.

Miguel Horvath Júnior

Professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
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3

1. PROTEÇÃO SOCIAL

1. PROTEÇÃO SOCIAL E SEUS ASPECTOS
Ao longo da história, o ser humano sempre procurou a segurança para desfrutar 

uma existência digna.

O atual ordenamento jurídico, ao dispor sobre proteção social, busca concreti‑
zar esses anseios do ser humano com relação à prevenção contra os riscos a que está 
submetido e à garantia de um mecanismo de amparo quando atingido pelo infortúnio1.

De acordo com Feijó Coimbra2:

Temos, assim, que sempre houve a consciência de riscos, de cuja verificação (os 
sinistros) adviriam, provavelmente, os danos, a quem cumpriria dar reparação.

O conjunto articulado de políticas estatais para assegurar amparo ao ser humano 
quando atingido pelo infortúnio acarretou o emprego de instituições jurídicas pertinen‑
tes ao ramo do Direito Privado.

Pode‑se citar, por exemplo, o seguro3, que é instituto de Direito Civil. O termo 
“seguro” foi empregado para denominar as políticas governamentais de proteção so‑
cial que tinham como finalidade reparar e indenizar as pessoas nas situações em que 
pudesse ser comprovada a ocorrência de riscos que lhes causassem prejuízos.

2. HISTÓRICO DA PROTEÇÃO SOCIAL
A concepção de proteção social vem se modificando através dos tempos, o que 

não significa que tenha perdido seu objetivo principal; pelo contrário, ao decorrer dos 
anos seu papel importantíssimo no contexto social tomou forma e adquiriu um consis‑
tente conteúdo.

1 Feijó Coimbra pondera: “As origens do ordenamento jurídico da proteção social, agora tão abundante, podem ser 
encontradas naquelas velhas formulações, inspiradas pelo desejo, sempre presente na alma humana, de liberar‑se 
da insegurança e do medo, pela certeza de poder afastar os efeitos danosos do acidente, da doença, da invali‑
dez, da velhice e da morte, isto é, ou buscando furtar‑se da incidência de fatos que acarretariam esses danos, ou 
remediando‑lhes os efeitos maléficos” (Direito previdenciário brasileiro, p. 16‑17).

2 Idem, p. 17.

3 “Seguro. No sentido jurídico, designa o contrato, em virtude do qual um dos contratantes (segurador) assume a 
obrigação de pagar ao outro (segurado), ou a quem este designar, uma indenização, um capital ou uma renda, no 
caso em que advenha o risco indicado e temido, obrigando‑se o segurado, por sua vez, a pagar o prêmio que se 
tenha estabelecido” (DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário jurídico, p. 188).
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2.1 PRIMEIRA FASE – ASSISTENCIALISMO
No início do século XVII, na Inglaterra, com o advento da Lei dos Pobres (Poor Re-

lief Act), a assistência pública surge baseada no assistencialismo, na caridade, na bene‑
merência. Nessa época, a sociedade era regida pelas forças da Igreja Católica, as quais 
obrigavam as paróquias a socorrer os infortunados de sua jurisdição.

No período revolucionário francês, em 1789, com a primeira edição da Declara‑
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão, a proteção social caminhou para o plano 
de fundamento estatal e deu os primeiros indícios de contribuição social, conforme se 
verifica no seguinte trecho do referido documento4:

XII – A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública; 
essa força é assim instituída para o benefício de todos e não para a utilidade parti‑
cular daqueles a quem ela é confiada.

XIII – Para o sustento da força pública e para as despesas da administração, uma 
contribuição comum é indispensável. Ela deve ser igualmente repartida entre todos 
os cidadãos em razão das suas faculdades.

A partir de 1800, o Estado passa a ter, efetivamente, como uma de suas funções, 
a prestação de auxílio à sociedade. Tal obrigação deu‑se por meio da transição do as‑
sistencialismo para o período chamado de mutualismo, cujo fundamento consistia na 
integração de trabalhadores para formação de recursos destinados à proteção recípro‑
ca ou de familiares.

Mas, foi com Otto von Bismarck, em 1883, na Alemanha, que o Direito Previden‑
ciário tornou‑se concreto. A Lei Bismarck é a própria origem da Previdência Social, pois 
introduziu a obrigatoriedade do seguro‑doença em favor dos operários.

2.2 SEGUNDA FASE – SEGURO SOCIAL
A lei do seguro‑doença, elaborada por Bismarck em 1883, na Alemanha, adotou 

a técnica do contrato de seguro. Assim, a noção de seguro do direito privado é levada 
para o direito público, dando origem à ideia do Seguro Social.

A ideia do Seguro Social era baseada no seguinte princípio: a perda do salário 
deve ser substituída por um benefício que cubra a perda involuntária da capacidade de 
ganhar por certas circunstâncias inerentes à vida do homem. Para Armando de Oliveira 
Assis5, a existência de um Seguro Social está ligada ao fato de haver o salário. Com base 
nessa ideia, pode‑se dizer que, desde o seu surgimento, o seguro social foi concebido 
com o propósito de proporcionar às pessoas que exercessem trabalho remunerado os 

4 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 2‑10‑1789.

5 ASSIS, Armando de Oliveira. Em busca de uma concepção moderna de “risco social”, Revista dos Industriários, p. 25.
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PARTE I – Introdução à Previdência Social

O segurado facultativo que deixou de 
contribuir.POR 6 MESES

O segurado que foi dispensado do serviço 
militar.POR 3 MESES

Para melhor compreender os itens anteriores seguem alguns exemplos práticos:

Lucas esteve em gozo de auxílio‑doença durante dois anos e Carla esteve em licen‑
ça‑maternidade durante os 120 dias previstos em lei. Em ambos os casos, os perío‑
dos em gozo do benefício previdenciário são computados para efeitos da contagem 
do tempo para aposentadoria.

Luíza é segurada (empregada) do INSS e já contribuiu por 8 anos. Se perder o em‑
prego, poderá manter a qualidade de segurada por mais 12 meses, prorrogáveis até 
24 meses, se ela comprovar que esteve desempregada durante os últimos doze me‑
ses. Durante o período de doze ou vinte e quatro meses, Luíza terá direito a alguns 
benefícios previdenciários

Carlos, empregado, conta com mais de 120 contribuições (10 anos ininterruptos de 
contribuição). Caso fique desempregado fará jus a um período de graça de 24 meses. 
Esse prazo poderá ser majorado para 36 meses se continuar desempregado. Durante 
o período de vinte e quatro ou trinta e seis meses, Carlos terá direito a alguns be‑
nefícios previdenciários.

José Carlos era autônomo, segurado do sistema previdenciário há 6 anos e quando foi 
preso deixou de contribuir para o sistema; após o seu livramento terá direito de man‑
ter a qualidade de segurado por 12 meses. Neste caso não há prorrogação do prazo.

Vale lembrar que:

Ocorrerá o fim do prazo de manutenção da qualidade de segurado no dia 15* do mês 
seguinte ao término do prazo do período de graça.

Exemplo: Paulo contribuiu durante 125 meses e está sem contribuir desde 2‑12‑
2004. Perderá sua qualidade de segurado, de acordo com o art.  15, § 4o, da Lei 
no 8.213/1991, no dia 16‑2‑2007.

* dia do vencimento da contribuição previdenciária do empregado. 

Como calcular a qualidade de segurado?
O § 4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991 estabelece que 

A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do 
prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 
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contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos 
fixados neste artigo e seus parágrafos.

QUALIDADE DE SEGURADO (exemplo para período de graça de 36 meses)

–  A última contribuição foi referente ao mês de janeiro/2017; com a projeção de 36 meses 
iremos para janeiro/2020; 

– O mês imediatamente posterior a fevereiro/2020;

– Último dia para recolhimento do mês de fevereiro/2020;

– Sendo assim, manutenção da qualidade de segurado até 15 de março de 2020.

Sempre precisamos lembrar que haverá o último dia do período de graça, mais 
o mês imediatamente posterior para o recolhimento até o final do mês, e finalmente 
a contribuição vencendo dia 15 do mês de posterior e a manutenção da qualidade de 
segurado até dia 15 também. 

Para o segurado que recebeu seguro‑desemprego a discussão jurisprudencial 
determina que esse benefício tem natureza previdenciária (art. 201, III, da CF/1988). Po‑
rém, o art. 15, I, da Lei no 8.213/1991 indica que a pessoa em gozo de benefício previden‑
ciário mantém a qualidade de segurado. Desta forma, podemos defender que apenas 
após a percepção da última parcela do Seguro‑Desemprego, começará a contar o perío‑
do de graça na forma do § 4o, art. 15, da Lei no 8.213/1991.

Para a TNU, o reconhecimento da natureza previdenciária do Seguro‑Desempre‑
go não implica na possibilidade de gozo cumulativo e sucessivo das regras inscritas 
nos incisos I e II do art. 15 da LB, seguidas da prorrogação de que trata o § 2o (PEDI‑
LEF 00011987420114019360, Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, DOU de 
31‑5‑2013).

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, ADMITIR PAR‑
CIALMENTE o pedido de uniformização interposto pelo INSS, com fulcro no art. 8o, XII 
c/c art. 14, V, alíneas c e d do RITNU e, na parte admitida, NEGAR PROVIMENTO, reafir‑
mando a tese, estabelecida no PEDILEF 5002907‑35.2016.4.04.7215, de que o período 
de percepção de benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, 
pode ser utilizado para efeitos de manutenção da qualidade de segurado.

No PUIL no 0017688‑42.2016.4.01.3300/BA foi decidido que: “Reafirmado o enten‑
dimento da TNU no sentido de que o período de percepção de benefício previdenciário, 
concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de manutenção 
da qualidade de segurado”.

Uma grande polêmica se instaurou quando houve a publicação do art. 19‑E do 
Decreto no 3.048/1999. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e ma‑
nutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálcu‑
lo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do 
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14. AUXÍLIO POR 
INCAPACIDADE 
PERMANENTE 

(APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ)

PREVISÃO LEGAL – Auxílio por Incapacidade Permanente

• Constituição Federal, art. 201, I 

• EC no 103/2019, art. 26, § 2o 

• Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47

• Lei no 13.457/2017 

• Lei no 13.846/2019

• Dec. no 3.048/1999, arts. 43 a 50

Critério Material

Fato gerador da aposentadoria por invalidez – incapacidade laboral permanente 
para o momento, sem previsão para recuperação.

Critério Temporal

Início do benefício:
• Data do início da incapacidade.
• 16o dia do afastamento.
• Data da entrada do requerimento.
Término do benefício: óbito; recuperação de sua capacidade laborativa (com 
o avanço da medicina isso é possível, sendo avaliado em perícias periódicas), 
conversão em aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, retorno 
voluntário ao trabalho.

Critério Espacial

Todo o território nacional e quando couber, aplica‑se o princípio da 
extraterritorialidade.

ANTECEDENTE 
NORMATIVO
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Critério Pessoal

Sujeito Ativo: Todos os segurados.
Sujeito Passivo: INSS

Critério Quantitativo

Base de Cálculo: salário de benefício.
Alíquota: 100% de todo o período contribuído, aplicam‑se 60%. Acima dos 20 anos 
de contribuição serão acrescidos mais 2% por cada ano contribuído, além dos 
vinte anos.

CONSEQUENTE 
NORMATIVO

1. CONCEITO E FATO GERADOR
A invalidez consiste em um agravo físico ou psíquico cuja consequência é a incapa‑

cidade laboral total e permanente que impossibilita o segurado de realizar suas funções 
específicas. Alguns doutrinadores classificam a invalidez em: pequena invalidez e grande 
invalidez.

A pequena invalidez é o próprio conceito de invalidez anteriormente exposto, en‑
quanto a grande invalidez é aquela em que o segurado necessitará de contínuo auxílio 
de terceiros, em virtude da gravidade da incapacidade.

O art. 43 do Dec. no 3.048/1999 estabelece que a aposentadoria por invalidez será de‑
vida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária, for 
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de ativi‑
dade que lhe garanta a subsistência, e ser‑lhe‑á paga enquanto permanecer nessa condição.

Do citado artigo pode‑se concluir que o auxílio por incapacidade permanente não 
é definitivo, ou seja, poderá ser cessado, a qualquer momento, desde que comprovado, 
mediante perícia médica, que o segurado está totalmente apto para o exercício das ati‑
vidades que exercia anteriormente à incapacidade. Mas será que o INSS pode cancelar 
a aposentadoria concedida judicialmente por meio de um processo administrativo?

Pois bem, o art. 71 da Lei no 8.213/1991 estabelece que o INSS deverá rever os be‑
nefícios concedidos, ainda que judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação e 
até mesmo o agravamento da incapacidade. A par disso está a obrigatoriedade de o se‑
gurado se submeter a nova perícia médica sempre que requisitado, posto que o art. 101 
da Lei no 8.213/1991 estabelece que a recusa implicará a suspensão do benefício.

Com a Lei no 13.457/2017 – Lei do Pente‑Fino do auxílio por incapacidade tem‑
porária e auxílio por incapacidade permanente – essa prática se tornou mais constante. 
Por isso, caso tenhamos clientes em aposentadoria por invalidez, estes devem manter 
seus exames de forma atualizada.
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2. AUXÍLIO- INCLUSÃO

PREVISÃO LEGAL

• Art. 94 da Lei no 13.146 de 2015

• Regulamentação Lei no 14.176/2021

Critério Material

• Possuir deficiência moderada ou grave;
• Receber BPC (cessar o BPC);
• Passar a exercer atividade remunerada com limitação de 2 salários‑mínimos;
• Inscrição atualizado no CadÚnico; 
• CPF regular;
• Atenda os critérios de BPC (inclusive a renda per capta).

Critério Temporal

Desde a data de entrada do Requerimento (DER)

Critério Quantitativo

50% do salário‑mínimo ou 50% do BPC

1. CONCEITO E FATO GERADOR
O auxílio‑inclusão, é um benefício de natureza assistencial previsto pela Lei 

no 13.146/2015 (Estatuto das pessoas com deficiência) e regulamentado pela Lei no 
14.176/2021.

O objetivo da criação do auxílio‑inclusão é apoiar a inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado laboral, o seu pagamento é realizado para toda pessoa que fos‑
se beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e que queira ingressar ao 
mercado de trabalho.

2. SUJEITOS DA RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA
Como sujeito ativo do auxílio inclusão teremos de acordo com o art. 26‑A, § 1o, da 

Lei nº 87.42/1993 bem como a Portaria no 949 de 18‑11‑2021 teremos:

•	 aquele que tenha recebido o BPS nos 5 (cinco) sem intervalo ao exercício da ati‑
vidade remunerada; e 

•	 que teve o benefício suspenso pelo art. 21‑A da lei, é quando começa a realizar a 
atividade remunerada.
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“Ademais, o solicitante faz‑se elegível no momento que começa a praticar a qual‑
quer atividade com remuneração de até dois salários‑mínimos. Ele precisa também re‑
ceber ou ter recebido o BPC em determinado momento nos últimos cinco anos e pros‑
seguir atendendo aos critérios de manutenção do Benefício de Prestação Continuada.”1

3. REQUISITOS 
A concessão do benefício dependerá da cumulação dos seguintes requisitos: 

•	 Possuir deficiência moderada ou grave; 
•	 Recebia o BPC e passou a exercer atividade remunerada com limitação de 2 
salários‑mínimos;

•	 Inscrição atualizado no CadÚnico;
•	 CPF regular; e
•	 Atenda os critérios de BPC (inclusive a renda per capta).

4. VALOR DO BENEFÍCIO
Para o cálculo da renda familiar, para verificação do direito ao auxílio‑inclusão, o 

valor do auxílio‑inclusão percebido por um membro da família não será considerado no 
cálculo da renda familiar per capita, para fins de concessão e de manutenção de outro 
auxílio‑inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar.

Serão desconsideradas para o cálculo do auxílio‑inclusão:

• As remunerações obtidas pelo requerente em decorrência do exercício da atividade laboral, 
desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 (dois) salários‑mínimos;

• As rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado de 
aprendizagem;

• O valor do auxílio‑inclusão percebido por um membro da família não será considerado no 
cálculo da renda familiar mensal per capita, para fins de concessão e de manutenção de outro 
auxílio‑inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar.

Obs.: a aferição de renda seguirá as regras utilizadas na concessão do BPC.

O valor do auxílio‑inclusão e o da remuneração do beneficiário deste não se‑
rão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita de que tratam os 
§§ 3o e 11‑A do art. 20 da Lei no 14.176 para fins de manutenção do BPC concedido 
anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar o seu pagamento não será 
acumulado com:

1 Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-econteudos/desenvolvimentosocial/noticias-desen-
volvimento-social/auxilio-inclusao-ja-pode-ser-solicitado-porpessoas-com-deficiencia-que-recebem-o-bpc>. Aces-
so em: 11 jan. 2022.
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PARTE IV
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1. CONCEITO DE PAP

A prática do Direito Previdenciário comporta dois campos de atuação, o adminis-
trativo e o judicial. É importante mencionar que é obrigatória a realização do processo 
administrativo previdenciário antes de ingressar no Judiciário.

O Processo administrativo é disciplinado pela Lei no 9.784/1999, ordenado pelo 
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, como sendo conjunto de atos administrati-
vos praticados nos Canais de Atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de 
requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela Administração ou por terceiro 
legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo.

O INSS é uma autarquia federal, que deve seguir os critérios pré-estabelecidos 
em lei para analisar a concessão, manutenção, revisão e cessação dos benefícios 
previdenciários.

Segundo a lei do processo administrativo, na análise do benefício haverá a fase 
inicial, instrutória, decisória e recursal. Até a fase decisório, o INSS tem o prazo de 30 
(trinta) dias, contados do protocolo do pedido de benefício, para deferir ou indeferir o 
benefício. Esse período poderá ser prorrogado por uma única vez, por prazo igual.

Controvertido, o Decreto no 3.048/1999 estipulou que o INSS tem 45 (quarenta e 
cinco) dias para implantar o benefício, também prorrogáveis. É obvio que o tema gera 
discussão entre os tribunais e a autarquia, contudo, ambas as partes, atualmente en-
tendem que o prazo mínimo é de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Ocorre que atualmente o INSS possui uma fila nacional de análise dos benefícios, 
sendo assim, se um segurado requer um benefício na cidade de São Paulo, pode ser 
que a análise dos requisitos seja realizada por um servidor do Amazonas, por exemplo. 

Com isso, o período máximo de 90 (noventa) dias pode se esvair, trazendo prejuí-
zos alimentares ao contribuinte, por isso, após o período máximo, em razão da desídia 
do INSS, é cabível a impetração do Mandado de Segurança.

Porém, judicialização também abarrota as varas federais e traz uma maior moro-
sidade ao processo judicial. Sendo assim, em 05 de fevereiro de 2021, o STF homologou 
um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal que visa o cumprimento dos pra-
zos pelo Instituto, ocasionando assim uma diminuição das ações judiciais. 

O acordo foi firmado através do Tema de Repercussão Geral no 1.066 do STF e 
estipula novos prazos para análise dos benefícios para o ano de 2022:
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PARTE V – Noções de Custeio da Seguridade Social

O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à 
arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ela devida, cuja remuneração rece‑
bida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do 
salário de contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal, direta‑
mente ou mediante a aplicação de 20% sobre o valor resultante da seguinte diferença: 
salário mínimo – remuneração mensal.

5.5 EXEMPLO GRÁFICO
Para facilitar a compreensão segue esboço a seguir:

Empresas em geral 
e cooperativas

Desconto de 11% 
sobre o valor 

da prestação do 
serviço

Pessoa Física

Recolhe 20% 
sobre o valor 

da prestação do 
serviço

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
PRESTA SERVIÇO:

Equiparados à empresa: 
repartição consular estrangeira, 
missão diplomática, produtor 
rural pessoa física, outro 
contribuinte individual

Recolhe 11% sobre o valor da 
prestação do serviço

•  Sujeita‑se ao limite máximo do salário de contribuição. Caso o ultrapasse, deve 
eleger as empresas que recolherão até o valor máximo, comprovando nas demais 
que já contribui por aquele limite.

•  Sujeita‑se ao limite mínimo do salário de contribuição. Não atingindo esse valor, 
deverá complementar a diferença para contribuir com, pelo menos, o salário 
mínimo.

5.6 ALÍQUOTAS

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ALÍQUOTA RESPONSÁVEL PELO 
RECOLHIMENTO

Contribuinte individual que presta serviços por 
conta própria 20% Próprio contribuinte
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5. CONTRIBUIÇÕES 
DE TERCEIROS

1. CONCEITO
Do mesmo modo que as contribuições sociais, também compete à Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 3o da Lei no 11.457/2007, as ativi‑
dades relativas a fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições devidas a 
terceiros.

Consideram‑se terceiros, para fins de arrecadação das contribuições:

•  As entidades privadas de serviço social e de formação profissional, criadas por lei federal e 
vinculadas ao sistema sindical. Exemplo: Sistema “S” – SEBRAE, SEST/SENAT etc.;

• Fundo Aeroviário;

• Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo;

• Fundo Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;

• Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

2. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO
São responsáveis pelo recolhimento:

• pela empresa ou equiparada;

• pelo transportador autônomo de veículo rodoviário;

• pelo segurado especial;

• pelo produtor rural pessoa física e jurídica;

• pela agroindústria.

3. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
Não estão sujeitas à contribuição:

•  órgãos e entidades do Poder Público, inclusive agências reguladoras de atividade 
econômica;

•  organismos internacionais, missões diplomáticas, repartições consulares e entidades 
congêneres;
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