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186.9. Início de atividade e da relação .. ........ ..... .. ..... .... .. .. .. ............. 397 


186.10. Regularidade do exercício profissional .. ... ....... .. ..... .... ... ..... 398 


187. Direito Previdenciário Procedimental.. ... .. .. .. .... .. ... ............ ......... ... ... 398 


187.1. Impugnação e recurso voluntário .............. ... ...... ................... 399 


187.2. Depósito recursal .... ....... .......... ..... ...... .. ... ..... ..... .. ... ..... ...... ... 400 


187.3. Recurso voluntário e obrigatório ..... ....... ... ............. ... .. ...... .... 400 


187.4. Procedência e subsistência .... .......... .......... .. ..... ...... ... ..... .. .. . 401 


187.5. Juízo de admissibilidade e de mérito ......... .... .... .. ....... .. ........ 402 


187.6. Efeito devolutivo e suspensivo .... ........... ..... ........ .......... .... .... 403 


187.7. Recurso escrito e sustentação oral ... ........ ........... ... .. ..... ... ... 403 


187.8. Revisão de Ofício e Pedido de Uniformização .. ....... ... .. ..... .. 404 


187.9. Distribuição por identidade ou conexão ... ... .. ..................... ... 404 


187.10. Coisa julgada judicial e administrativa ..... ...... .. .... .......... ..... 404 


188. Direito fiscal .. .................. .......... .. ........ ... ..... .. .... ................ .. .............. 405 


188.1. Tributo e contribuição ......... ......... ... .... ... .......... ............ ... ....... 405 


188.2. Multa automática e fiscal.... .................... ... ... ... .............. ....... . 406 


188.3. Auto de Infração e Notificação Fiscal ... ............ ....... .... ..... ..... 407 


188.4. Fato gerador e base de cálculo .. ... ... .... .. .......... .. .. .......... .... .. 408 


188.5. Pessoa física e jurídica....... .............. .. .. ..................... .... .. ..... 408 


188.6. Pagamento e depósito ... ... ... .. .... ........... ........... ... . .............. ... 409 


188.7. Obrigação original e corresponsabilidade ... ... .... ... ... ............ 410 


188.8. Obrigações principais e acessórias . ......... ....... .......... ... ....... 410 


188.9. Anistia e isenção ........... .. .. .......... ... ... ... ... ............ ... .. .. ..... .... ... 411 


188.10. Imunidade e não incidência..... .......... ... ... ..... ....... ..... ... .. .. .... 411 
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189. Previdência supletiva ...... ..... .... ............. .. ............. ............. .. .. ... ..... ... . 412 191 .6. Contribuin 


189.1. Previdência aberta e fechada .......... .. ....... ... .. ... .... ... ...... ..... .. 413 191.7. Aferição di 


189.2. Patrocínio único ou plúrimo .. ................... .. ..... ... .. .. ... .. ..... .... .. 415 191 .8. ConcomiU 


189.3. Suplementação e complementação ..... .. .... ... ... .... .. ........ .... .. 415 191.9. Pagament 


189.4. Patrocinadora e patrocinada ........................ .. .. ... .. ...... ...... .. .. 416 191 .10. Ocorrênc 


189.5. Regime de capitalização e de repartição .......... .... .... .......... . 416 192. Aspectos gerais ( 


189.6. Contribuição única e compartilhada ....... .. ... .. ..... ...... .... ....... . 418 1 92.1. Base de c, 


189.7. Contribuição ou benefício definido ............ ... .... ... .... .. .. ..... .. .. . 418 192.2. Contribuiç. 


189.8. Rendas e pecúlios ................... .. ..... ......... ... ... .. .... ............... .. 419 192.3. Aporte mel 


189.9. Institutos técnicos .......................... .. ........... ..... .. .... ........ .. ... .. . 420 192.4. Mês de co 


189.10. Intervenção e liquidação .... ............ ....... .. ....... .. . .. . .. ... .. ..... . 427 192.5. Mês exigív 


190. Órgãos públicos .......... ... .............. ........... ... ... ........ .... ... ...... ....... ... .. .. 427 192.6. Restituiçãe 


190.1. Administração direta e indireta .............. .... .. ... .. .. .. .. ... ... .. .... .. . 428 192.7. ParcelamE 


190.2. Soberania e autonomia .. .. ... ................. .. .. ... ... .. ... .... ... .... ...... . 429 192.8. Pagament, 


190.3. Prefeitura Municipal e Câmara MunicipaL .. ... ..... .. ....... .... .... .. 430 192.9. Momento c 


190.4. Autuação de órgão público ...... ............. .. .... .......... ... .. ... .. .. ... .. 431 192.10. Decadên 


190.5. Interdição e intervenção .............. ...... ... .. ..... .. ... .... ........ ..... .. 431 193. Benefícios .. .... .... 


190.6. Empresa pública e sociedade de economia mista .... .. ... ... .. 433 193.1 . Pagament, 


190.7. Regime próprio e regime geral .... ... ......... ... ....... .... ... ....... ... . 434 193.2. Vontade de 


190.8. Contagem recíproca ... ............... .. .. ... .. ..... ............... .. .. ... .. .... .. 434 193.3. Natureza ( 


190.9. Regime celetista e estatutário ... .. .... .. .. ... .. .. ......... ...... .. ... .. .. 435 193.4. Salário de 


190.10. Eventuais e temporários ....... ...... ...... .. .. .... .... .. .... .. .. ....... .. .. . 435 193.5. Carência E 


193.6. Duração d 
Capítulo XIX - Questões Práticas .... ...... .......... .. ........................... .. .. 436 


1 93.7.. Aposentado 

191 . Fato gerador .. .................................. .. ..... .. ......... .. ... .... ... .... .. ....... .... . . 436 193.8. Substituidc 


191 .1. Descontável e descontado .... ............. .. .. .... ....... .. .... .. .......... .. 436 193.9. Risco prog 


191 .2. Bruto ou líquido ......... .. ......... ........ .. ...... ..................... .. .. .. ..... .. 438 193.10. Tempo de 


191 .3. Pagamento ou crédito ........ .. .......................................... ...... . 438 194. Servidor civil ....... 


191.4. Regularidade e inadimplência .................. .. .. ........ .. .. ........ .... . 439 194.1 . Servidor Ol 


191.5. Autolançamento e lançamento por declaração ......... .... .. .... . 439 194.2. Provimente 
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412 


413 


415 


415 


416 


ição ............. .. .... .... ..... . 416 


.. ..... ............ ... .. ....... .. .. .. 418 


418 


419 


420 


427 


427 


428 


429 


:ipal ...... .. .. .. ... ..... .... .. ... . 430 


...... .. .. ..... .... .... ........ .. .. .. 431 


431 


onomia mista.... ........ .. 433 


434 


434 


435 


435 


436 


436 


436 


438 


438 


439 


eclaração ...... ... .. .... .... . 439 


191 .6. Contribuinte coletivo e individual ...... .. ................................ ... 440 


191.7. Aferição direta e indireta ............. .. .. .. .. .. ....... .. .. .............. .. ...... 441 


191.8. Concomitância e simultaneidade .. .... ........ ... . ........................ 442 


191.9. Pagamento com e sem exame de mérito ....................... .. ... 443 


191.10. Ocorrência ou aperfeiçoamento.. .. ....... .. ..... .. .... ................. 443 


192. Aspectos gerais da contribuição ... .. .. ... ..... .. .. .. .. ............ .. ......... ........ 444 


192.1 . Base de cálculo e salário de contribuição .. ............ .. ... ...... ... 445 


192.2. Contribuição mín ima e máxima .......... .. ...... .... .. ..... .. ...... ... .. .. 445 


192.3. Aporte mensal e anual.. .. ............ ..... ...... ...... .. .. ..... .. .... ........... 446 


192.4. Mês de competência e de pagamento ..... ......... ....... .. .... .. ..... 446 


192.5. Mês exigível e não exigível ............ .. .. ..... .. ... ..... .... .. ........... ..... 447 


192.6. Restituição e devolução ........... .............. ... .... .. .. .. .... .... .. .. ... .. . 447 


192.7. Parcelamento de direito e de fato .. .... ... .. .............. ...... ....... ... 448 


192.8. Pagamento em dinheiro e dação em pagamento. .... . ..... .... . 449 


192.9. Momento do aperfeiçoamento do fato gerador.... .. .. .. .. .... .. .. . 449 


192.10. Decadência e prescrição .............................. .. .... .... ... .. .... ... 450 


193. Benefícios ...... ... ...... ........ ... ....... ............. .... ... ...... .. ..... ... .. ..... ... .. ........ 451 


193.1. Pagamento único e continuado ....... ............. ...... ... ........ ....... 451 


193.2. Vontade do segurado ......... ......... ......... .. ..... .. ......... .. ..... .... ... .. 452 


193.3. Natureza da causa determinante ........ .. ..... .. .... .. .. .. .. ...... ... .. .. 452 


193.4. Salário de benefício e renda mensal inicial .. .. .. .... .. .. ...... .... .. . 453 


193.5. Carência e período básico de cálculo ..... .. ...... .... ... ..... .... .. .... 454 


193.6. Duração das mensalidades .. .. ............ .. .. .. ... ... .... ... .......... .... . 455 


193.7. Aposentadoria proporcional e integral .... ... ..... .. ....... ...... ........ 456 


193.8. Substitu idores e reparadores ........... ... ....... .... ....... .. .. ............ 457 


193.9. Risco programado ou imprevisível .. ..................... ...... ........ .. 458 


193.1 0. Tempo de serviço e de contribuição.. .. ... .. .......... .. ... ... .. .... .. 458 


194. Servidor civil ................... .. ........ .................. ........ ..... .......... .... ..... .. .... 459 


194.1 . Servidor ou funcionário.. ............... ........... ......... .. .... .. .. .. .. . ...... 459 


194.2. Provimento e investidura ................. .. ... . ......... ... .. ... ............... 460 
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194.3. Posse e exercício .. ..... .... ...... .......... ........... ... ..... ... ....... ... ... ... . 460 197. Tipos de segurad 


194.4. Cargo e emprego ................ .. ... .... ...... ............... .. .. ... ...... .. ... . . 461 197.1. Trabalhad< 


194.5. Interinidade e estabilidade ... ... ... .............. ............ .......... ....... . 461 197.2. Empresáril 


194.6. Vencimento e remuneração ....... '" .... ........ .... .......... .... .. ... .... . 462 197.3. Sócio-gere 


194.7. Requisição com ou sem ônus .... ... .... .. .. ........ .. .............. ...... . 462 197.4. Avulso e e\ 


194.8. Disponibilidade e aposentadoria ....... ..... .... ................. .... .. .. .. 463 197.5. Autônomo 


194.9. Demissão e exoneração ........ .. .. .. ............ ..... ... ............... ..... . 464 197.6. Urbano e ri 


194.10. Proventos do aposentado e retribuição do ativo ............... . . 464 197.7. Diretor-em 


195. Construção civil ............ ... ... .. ..... .... ........ ... ................... .... .... .. .... .... .. . 465 
 197.8. Eclesiástic 

195.1. Conceito mínimo .. ... .... ... .. ... .... .. ......... .... .... ... .. ... .. ..... ... ........ . 465 
 197.9. Empregad( 

195.2. Tipos de serviços ... .. ..... ......... .... .... .. ... ....... ... ...... .. .... .. ........ . . 466 
 197.10. Pessoa e 

195.3. Proprietário e dono da obra .... .. ... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... .. ... . 467 
 198. Pensão por morte 
195.4. Principal e edícula ..... ...... .... ........... ..... .. ....... ... ............ ....... .. . 468 
 198.1. Designaçã 
195.5. Responsabilidade direta e solidariedade ........ .. .. ............ .. ... . 468 
 198.2. Direito patr 
195.6. Folha de pagamento ou área construída ... ...... ............... ... .. . 469 
 198.3. Concorrênc 
195.7. Custo total e da mão de obra .... ..... ..... .. ..... ...... ... ....... .......... . 470 
 198.4. Esposa e ( 
195.8. Retenção e ação regressiva .... .... ..... .. ... ... ...... .. .... ....... ....... . . 470 
 198.5. Pensão alil 
195.9. Apresentação deficiente, não apresentação e sonegação 

198.6. Dependên<
de documentos .. ..... .. ..... .. ..... .. .................... ... ........... ....... ... . . 471 


198.7. Desaparec
195.10. Mutirão e ausência de mão de obra .................... ........ ... .... . 471 


198.8. Rateio e di' 196. Disposições penais ...... .. ..... .... ........ ..... ... .. .... ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... . 472 

198.9. Dependen1 196.1. Obrigações principais e acessórias .. .... ....................... ... .. .. . 473 

198.10. QualidadE196.2. Ato comissivo e omissivo .. .. ... ......................... .... .... .. .... ..... .. . 473 


199. Base de cálculo c 196.3. Circunstâncias agravantes e atenuantes da multa .. ...... .... .. 474 

199.1. Remuneral196.4. Tentativa e consumação ...... ........ .. .. .................................... . 475 

199.2. Indenizaçã 196.5. Dolo e culpa ........ .. .. ..... ...... .... .... .. .. .. ................ .... .......... .. .... .. 476 

199.3. Pelo trabal l 196.6. Crime único e continuado .. .. .... .. ...... ....... ..... ..... ........... .. ..... .. 476 


199.4. Salário em 196.7. Inadimplência e estar em débito ....... .. ........ .. ....... .. .... .. ....... .. 477 


199.5. Remunerac196.8. Distribuir dividendos ou participar nos lucros .. ... ... .... .. ... ..... . 478 


196.9. Objeto material e formal .. .. .... .. ...... .. ... ... ................... ... .. ...... .. 478 199.6. Férias fruíc 


199.7. G ratificaçã, 196.10. Falsidade material e ideológica ...... .. ............ ............. .... ..... . 479 
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460 


461 


461 


462 


462 


463 


464 


ção do ativo............. .... 464 


........... ... ........... ... ......... 465 


465 


466 


467 


468 


ade ....... ........... ............ 468 


Jída .................. .. ...... ... . 469 


.... .. .... ..... .. .............. ... .. . 470 


470 


~ntação e sonegação 

471 


1............ .. ....... .. .......... .. · 471 


472 


473 


473 


ntes da multa .. ............ 474 


.......... .. ................. .... .... 475 


476 


476 


477 


IS lucros .. ............ ...... ... 478 


................. ......... ... ........ 478 


479 


197. Tipos de segurados .. .... .. .............. .. ............................... .............. .. .. . 480 


197.1 . Trabalhador lato sensu e stricto sensu ........ .... ...... .. .. .. .. .. .. ... 481 


197.2. Empresário e empregador .......................... .. .................... .. .. 481 


197.3. Sócio-gerente ou cotista ............................................ .. ......... 482 


197 A . Avulso e eventual .. ........................... ............................ .. ....... . 482 


197.5. Autônomo e titular de fi rma individual... ...... .. ............ .. .. ......... 483 


197.6. Urbano e rural ....................... ..... ...... .. .............. ... ......... ... .. ..... 484 


197.7. Diretor-empregado e não empregado .... ...... ...... .. .... .. .. ........ 485 


197.8. Eclesiástico e religioso ................................. .. ............. .. ........ 486 


197.9. Empregado e temporário ... .. ...... .... ............ .. ....... .. ... ........ .. ... 486 


197.10. Pessoa em experiência e em aprendizagem .. .. .......... ....... 487 


198. Pensão por morte e auxílio-reclusão ..................... ....... ...... .. .. .. .. ... .. 488 


198.1 . Designação e inscrição ..... ........ .. .. .............. .. ..... .............. ..... 488 


198.2. Direito patrimonial ou contributivo ......... .... ........... ... .. ............ 489 


198.3. Concorrência e pretensão incondicional .. .. .. ...... ........ ... ... ... . 489 


19804. Esposa e companheira .. ... .. ....... .. ..... .. ........ ...... ....... .. ........... 490 


198.5. Pensão alimentícia e previdenciária .. ... .. ..... ...... .. .. .. .. ...... ... .. 491 


198.6. Dependência total ou parcial.. ... ........ .... ....... ..... ............. .... ... 491 


198.7. Desaparecimento ou ausência ...... ........... ... .. .... ...... .. ...... ..... 492 


198.8. Rateio e divisão ..... ......... ... ................................... ........ ......... 493 


198.9. Dependente privilegiado e não privilegiado.. .. .. ............ .. .... ... 494 


198.10. Qualidade de segurado e de dependente .... .. .. .... .. ....... ... .. . 494 


199. Base de cálculo da contribuição.......... ........ ... .. ............. .... .. .. .......... 494 


199.1. Remuneração e salário ... ... .... ........... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .... .... ..... 495 


199.2. Indenização e ressarcimento .. .. .. .... .. ............ .. .. .. ... .. ........ .... . 496 


199.3. Pelo trabalho e para o trabalho ....... ... .... ..... .. .. .... .. .... .. .......... 498 


199.4. Salário em dinheiro e in natura ...... ...... .... ........ .. ..... ....... .. .... .. 498 


199.5. Remuneração e verba de representação.. .. ...... .... ............... 499 


199.6. Férias fruídas e indenizadas ....... .... .. .............. ... .. ..... ............ 500 


199.7. Gratificação ou prêmio .. .. ....................... .. ...... .. ............ ... .. .. .. 500 
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199.8. Diárias para viagem e ajuda de custo .. .. .... ... .............. ....... . . 501 214. Falso dano ......... 


199.9. Ajuda por transferência provisória ou definitiva ... .. ............... . 502 215. Danos irreparávE 


199.10. Participação nos lucros ou resultados ........ ................ ...... . 502 216. Prejuízos inerent 


200. Previdência rural .... .... .. ..... .. ........... .. .................. ...... .............. ...... .... . 503 217. Autoria e respons 


200.1 . Previdência urbana e rural .............. ...... ............................... . 503 218. Pessoas jurídica: 


200.2. Atividade citadina rurícola ...... .............................................. .. 504 
 219. Dano médico ..... 

200.3 Titular de firma individual e segurado especial ..................... . 504 220. Causas excluder 


200.4 Produtor pessoa física e jurídica ...................................... .. .. . 505 

Capítulo XXII - Con

200.5 Produto rural e não rural ... ........ ....... ......... .... ... .. ..... ...... .. ...... . 505 

221. Fontes formais ..200.6 Contribuinte de fato e de di reito ........ .... .. .. ..... ... ... .. .. ... ...... .... . 506 

222. Regimes envolvil 200.7 Contribuição pessoal e patron al .. ..... .. .... ... ..................... ... ... . 507 


223. Tempos compute 200.8 Indústria rural e caseira ... .. ........................................... ......... . 508 

224. Tempo insalubre 200.9 Agroindústria e agrocomércio ........... ........... .. .. .... ...... ... ........ . 510 


225. Compensação fil200.10 Trabalhador urbano e rural ....... .. .. .. .. ..................... .. ........ .... . 510 


226. Reciprocidade dE 
Capítulo XX - Fator Previdenciário ............ ... ...... .. ........... .. .. .... ....... .. 513 
 227. Documento ofici. 

201. Fontes formais ... ... ..... .. ........... ...... ... ...... ........... .. .......... ...... .. .......... . 513 
 228. Possibilidade de 

202. Período básico de cálculo .... .. ..... ..... .. ................... ..... ...... ....... ........ . 514 229. Propósito do cô 


203. Conceito mínimo ... .. .. .......... ............. ....... ............. ........... .. .... ........ .. . 516 
 230. Devedor da obri~ 

204. Fórmula matemática .. ....... ............ .. ........... .. ........... .. ... .. .. .. ........... .. . 517 

Capítulo XXIII - Rei 

205. Consequências mediatas .............................. ...... ........ ... .... ........... .. 518 

231. Natureza jurídica 206. Resultados desejados pelo MPS .......... ... ............. .. ..... .. ...... .... .. ..... . 519 

232. Clientela protegic 207. Perdas e ganhos ...... .. ... .. .... .. ................. .. ............. ........... ... .. .... .. .... . 519 

233. Alcance pecuniá 208. Exemplos do cálculo ................ ........ ..... .. ..... .. .......... .. .... ... .......... ... .. 520 

234. Ingresso facultat 209. Implantação gradual .... ...... ..... ........ ... ...... ...... .. ...................... .... ..... .. 521 

235. Técnica da filiaç; 210. Constitucionalidade da Lei n. 9.876/99 ..... .... ..... .......... ........ ...... .... .. 523 

236. Período de carêrl 

Capítulo XXI - Dano Moral ...... ................ ........................ .. .... .... .. ....... . 525 
 237. Evento determin 

211 . Noção mínima .... ... ..... .. ............. .. .. .... ........ ..... ........ ............ .... ..... ..... . 525 238. Renda mensal .. 


212. Conceito doutrinário .... ..... .. ......... ..... ............ ........... ........ ... ... .......... . 526 239. Ingresso no RGI 


213. Conceito legal ....... .. ....... ............. ....... .... ..... ... ... .... ... .... .... .. ....... ..... .. . 528 240. Plano de benefíc 
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) ..................... ............. 501 


definitiva .......... ......... .. 502 


os .............. ................. 502 


... .... ..... ......... ... ............ 503 


503 


504 


especial.. .. ... .... .. .. ...... . 504 


......... ....... ...... ..... ........ . 505 


505 


506 


507 


508 


510 


510 


513 


513 


514 


516 


517 


518 


519 


519 


520 


521 


523 


525 


525 


526 


528 


214. Falso dano .... .. ... .. .. .... .. ... .... ............. .. ............................................... 530 


215. Danos irreparáveis ....... ................ ...... ..... ............. .. .. ............ ............ 532 


216. Prejuízos inerentes ............... ..... ........ .... ... ....... ............... ................. . 533 


217. Autoria e responsabilidade ............................................................ .. . 535 


21 8. Pessoas jurídicas ................. .. ..... ................... ................. ................. 536 


219. Dano médico .................... . ...................... ..... .. ... ......... ... .. ...... ... .... .... 537 


220. Causas excludentes ............................................ ... ... ...... .. ...... ..... .. .. 538 


Capítulo XXII - Contagem Recíproca ..... ......... ..... ....... .. ..... .. .. .. ......... 540 


221 . Fontes formais ............ .... .................... ............... .... ... .. ....... .. ....... .. .. . 540 


222. Regimes envolvidos ............... . ...... ...... ....... .. ......... .. .. ... ..... ...... . .. ... ... 540 


223. Tempos computados ....... .. .... .. ............. .......... .. ..... .. .. .. .... .. .. ............. 541 


224. Tempo insalubre .. ... .... ........... .......... .. .. ............. .. ........ .. .. ... .. ... ........ .. 541 


225. Compensação fi nancei ra ........ .. ............... .. .. .... .. .......... . ........ ...... ..... 541 


226. Reciprocidade de tratamento ................... .. ......... .... ...... ... ... ............. 541 


227. Documento oficial .... .. ......... ........ .... ..... ... .... ... ..... .. ... ... ..... ............... .. 541 


228. Possibilidade de desaposentação ...... ...... .. ...... ............... .. ... .. ..... .... 542 


229. Propósito do cômputo ....... .. .. ....... .. ...... ..... ...... .... .. .... .. ... .. ....... .. ....... 542 


230. Devedor da obrigação .. ....... .. ........... ... ... ... ........ .. ......... ........ ......... ... 542 


Capítulo XXIII - Regime Especial .. ...... ... .. .... .. .. ... ...... .. .. ..... .. .. ...... ...... 543 


231 . Natureza jurídica .... .. ..... .. .. ... .... ....... .. .. .. .. .. .......... ... .... ........... .. ... .. .. ... 543 


232. Clientela protegida .... .. .. ... .. .... ............... .. .. .. ..... ... .. ... ......... .... .. .......... 543 


233. Alcance pecuniário ............... ..... ..... .... ........ ...... ............ ...... .. .... .. ..... . 544 


234. Ingresso facultativo ..... ...... .. ............. .... .................. .. ...... ...... ..... ... .... . 544 


235. Técnica da filiação ............ .... .. ......... .... ...... ......... .... .... .... ... .. ...... .. ... .. 544 


236. Período de carência ... ....... ..... ............. ........ .... .. ........... ............. ....... 544 


237. Evento determinante ..... .. ............................ .. .. .. .... ........ .... ............... 544 


238. Renda mensal ... .... ............ .................... ............. .... ..... ..... .. ... ... .... .. .. 544 


239. Ingresso no RGPS ......... .. ... .... .......... ..... ..................... ... ............. ... .. 545 


240. Plano de benefícios .. .... ............ .. ... ... ........ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ... .... .. .. . 545 
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265. Doenças ocupaci Capítulo XXIV - Previdência do Servidor ..... ..... ............... .. ............. . 546 


266. Moléstias não OCL 
241 . Introdução ..... ....... .......................... .. ........ .. ....... .... ........................... . 546 


267. Perícia médica .. .. 
242. Regime próprio ........................................... ... .................................. . 546 


268. Consequências j 
243. Conceito de servidor .......................................................... .. .......... .. 546 


269. Contraprova patrc 
244. Normas de superdireito ......... .................... .. ... .. .............................. .. 547 


270. Deontologia jurídic 
245. Limite de valor ............................... ...... .......................... .................. . 547 


246. Cálculo dos proventos .............. .. ..... ..... .... ..... .. .... .. ..... ... ....... ...... .. ... . 547 Capítulo XXVII - De 


247. Fórmula 95 ............ .............. ...... .... ..... .... .. ... .... ...... .......... .. ....... ...... .. 547 
 271. Reserva de contil 

248. Contribuição dos inativos .... .. .... ... .. .... ...... .. .... ........... ..................... .. 548 
 272. Reserva especial 

249. Prestações previstas ....... ... .. ... ... .... .. ..... ......... .. .............................. . 548 
 273. Redução das cor 

250. Complementação pública .. .. ... ............ ..... ... .. ......... .. ... ..... .. ............. . 548 
 274. Tipo do plano ..... 

275. Equilíbrio financei 
Capítulo XXV - Flexibilização do SAT .... ..... .. ........ .. ........ .... .... .. ...... .. 549 


276. Plano deficitário . 
251. Introdução .. .. ......... ........... ... .... ...... ... .. ....... ..... ... ..... ... ....... ...... ... .... .. .. 549 
 277. Soluções aconse 
252. Conceito de flexibilização ............ ... ...... ................ ............ ... ....... .. .. . . 549 
 278. Vontade do legislé 

253. Âmbito da acidentalidade ......... .. ........ ........................................ .. ... . 549 
 279. Direito procedime 

254. Período básico de cálculo .. ...... ... .. .... .. ... ........................... ... .... ....... . 550 
 280. Gestão dos plane 

255. Cálculo do FAP .. .. .... ...... .. .. .... ...... .. .. .... ...... ....... ... .. ....... .... ....... ..... .. .. 550 

Capítulo XXVIII - Rc

256. Custo da frequência .. .. .. .............. ..... .. .... .. ..................... .......... .. .... .. . 550 


257. Custo da gravidade ........ .. .. .. ... ......... ......... ...... ........ .. ..... .. ........... .. .. . 551 281. Concepção técni' 


258. Custo das prestações .......... ........ .. .. .............. .. .. ...... .... .. .. .. .. ........ .. .. 551 282. Natureza jurídica 


259. Segmento econômico ... ... .. .... ...... .. .. ... .. ..... ... ... ... .. ... ...... .. .. ... .......... . 551 283. Sujeitos da relaç 


260. Contestação empresarial .. .. .......... ... ..... ......... ...... ........ ... ... .......... , .. . 551 284 Características b 


285. Distinções nece: 
Capítulo XXVI - Nexo Epidemiológico ...... ... .. ........... ....................... . 552 
 286. Pressupostos o~ 

261. Conceito doutrinário ... .... ........ ... ........ ...... .. ....... ...... ...... ...... .... ......... . 552 287. Caminhos alvitra 


262. Fontes formais .............. ... .... .. ..... .. .. .. .. ...... ..... ......... ......... .... ... ....... .. 552 288. Definição dos C( 


263. Nexo causal .. ........ ................ ... .... ...... .. ............ .. ... ... .. .............. ....... . . 552 289. Consequências 


264. Acidente do trabalho .......... .. .. .... ...... ... ....... ... ..... .. ...... .. ..... ..... ..... ..... . 552 290. Aspectos jurídice 
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546 


546 


546 


546 


547 


547 


547 


547 


548 


548 


548 


549 


549 


549 


549 


550 


550 


550 


551 


551 


551 


551 


552 


552 


552 


552 


552 


265. Doenças ocupacionais .... , ..................... ............... ..... ..... o.. ...... .. .. .... . 553 


266. Moléstias não ocupacionais .. .. .. .......... ................. ... ... .... ......... ......... 553 


267. Perícia médica ............. .. ................................................ ......... .......... 553 


268. Consequências jurídicas .................................................................. 553 


269. Contraprova patronal ........ .. .... .... ... ................ .... ............ .... ... ..... ....... 554 


270. Deontologia jurídica ...... .......... .......... ......................... .............. .... ..... 554 


Capítulo XXVII - Destino do Superávit ... .......... ....... ....... .. .. ......... .. ... 556 


271. Reserva de contingência ............... .... ...... .. ....... ...... .......... .... .. .. .. ...... 557 


272. Reserva especial .................... .. .. ....... ...... ....... .. .. ............ . ...... ........ ... 557 


273. Redução das contribuições ....... .......... ....... ..... ..... .. .......... .. ............. 557 


274. Tipo do plano ... .......... ................ ..... ........ .... ........ ..... .. ..... .. .. .......... .. .. 557 


275. Equilíbrio financeiro .... .................. .. .. ...... ................ ............ .. ............ 558 


276. Plano deficitário... .. ...... ................ .. ............. .. .. ... ........ ................. .. .... 558 


277. Soluções aconselhadas .. ..... ... .. ................ ........ .......... .. ..... ...... .... .... 558 


278. Vontade do legislador ........... ..... .... .... ..... .. ... ... ... .. ....... .. ... .. .... ...... .. ... 559 


279. Direito procedimental ... ...... .. ..... .. ..... ....... .. ....................... .. .............. 560 


280. Gestão dos planos ............ ... ... ... ..... ... ...... ... ..... ..... ... ... ........ .... ..... .. .. 560 


Capítulo XXVIII - Retirada de Patrocinadora..... .......... ..... ........... ... .. 562 


281 . Concepção técnica ..... .. ........ .. .. ..... ......... .. ... .... ... ... ............. .... ... .. ..... 562 


282. Natureza jurídica ....... ... .............. .......... .......... .. ....... .... .. .. ....... ... ........ 563 


283. Sujeitos da relação .... ..... .. ..... ..... .... ... ... ... ........ .. .. ........ .. .... .. .... .... ..... 563 


284 Características básicas ......... .. ................................... ...................... 563 


285. Distinções necessárias ......... .. .... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... .... ...... .... 564 


286. Pressupostos operacionais ....... .. ........................................ ....... ..... 565 


287. Caminhos alvitrados ........... ... .. .. ....................................................... 565 


288. Definição dos compromissos .... ...................................................... 566 


289. Consequências práticas .................................................................. 566 


290. Aspectos jurídicos ....... ............. ... ..... ..... .. . ............ ....... ..... ................ 566 
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315. Direito dos conviv Capítulo XXIX - Meios de Prova .... ... ... ... ......................................... .. 568 


316. Dependência eco 
291 . Conceito doutrinário ................................................. .. .. ..... ........ .. .. .. . 568 


317. Pensão por morte 
292. Hierarquia das provas ................ ...... ...... .. .. ... ..... .. .. ...... ..... .. ......... .. .. 568 


318. Auxílio-reclusão ... 
293. Modalidades válidas ........... .. .. .... ... ... .............................................. .. 569 


319. Provas da união .. 
294. Classificação didática ... ................................ .......... .... ... ....... .......... . 569 


320. Relações instáve 
295. Características básicas .... ........... .. ............ .. ................. .... ....... ...... .. 570 


296. Tipos de demonstrações .. .. .. ..... .... .... ...... .. ..................... .. .............. .. 571 Capítulo XXXII - Pai 


297. Natureza jurídica ....... .... ....... ... ..... ....................................... .. .. ...... ... . 572 
 321. Introdução do ten 
298. Regras interpretativas ........... ...... .... ........... ... ............... ... ..... ........... . 572 
 322. Conceito de PLR 
299. Presunções acolhidas ... .... .. ....... .. ....... ... .... .. .... .. ............................ . . 572 
 323. Idealização doutri 
300. Recomendações finais ... ... ..... ...... ...... ................ ............ .... ......... .. .. 573 
 324. Disciplina constit 

325. Incidência de cor 
Capítulo XXX - Desaposentação .. ...... ... ....... ............. .. ......... ........... . . 574 


326. Requisitos básio 
301. Introdução do tema ....... .... ..... .......... .. ... ............ ......................... .. ... .. 574 
 327. Exigências legai~ 
302. Conceito elementar ... ... .. ......... ..... ... ... .. ... ............... ...... ..... .... .. ... ..... . 574 
 328. Aspectos formai~ 
303. Direito à renúncia .... .. ... .. ........ .... .. ...... .. ......... ... .. .. .. ... ... .... ... ... .. ...... .. 575 
 329. Representação ~ 
304. Objetivo do requerente .... ... .. ................. ... ...... ........ .. ............ .... .... .. .. 575 
 330. Distinção do bôn 

305. Pressupostos lógicos ...... .. ....... ... ...... .. ........... .. ........ ..... ......... ......... . 575 

Capítulo XXXIII - O306. Características básicas ...... ............ ......... ... .... ... ........... ...... ...... ... ... . 576 


307. Modalidades adotadas ... .... ... ......... .. .......... .............. .... .......... .. ...... .. . 576 331. EscopofundamE 


308. Prestações renunciáveis .... .. ..... .............. .... .... ... ....... ...... ......... ...... . . 576 332. Delimitação da c 


309. Consequências institucionais ...... ... ... ... ...... ....................... .. ...... ... .. . 576 333. Pretensão do cic 


310. Doutrina e jurisprudência .. .......... .. .... ... ........ .......... .. ....................... . 577 334. Defesa civil e m< 


335. Prestação alime 
Capítulo XXXI - União Homoafetiva .. ............ ................................... . 578 


336. Previdência soci 

311 . Ação Civil Pública ............. .............. ..... .... .... ............ .. ... ........ ........ ... . 578 337. Assistência socio 


312. Idealização constitucional ... ... ... ..... .......... .... ... .. .................. ...... .... .. . 578 338. Direito à saúde . 


313. Conceito mínimo .. .. .. ................. .............. .... .. ...................... ..... .. .. .. .. 578 339. Assistência judie 


314. Características básicas .. .. .. ... .... ........ .. .. .. ... ..... ...... .. .... .. ...... ........... . 579 340. Crimes em espE 
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568 

568 


568 


569 


569 


570 


571 


572 


572 


572 


573 


574 


574 


574 


575 


575 


575 


576 


576 


576 


576 


577 


578 


578 


578 


578 


579 


315. Direito dos conviventes .. ..... .. ... ... ......................... ..... ........ ... ..... ..... .. 581 


316. Dependência econômica .. .... .. .... ........ .. .. .. ......... .. .. ...... ..... .. .. .... .... ... 581 


317. Pensão por morte ..... .............. .... ........ ......... ...... ...................... ......... 582 


318. Auxílio-reclusão ..... ................... ............................... .... .. .............. ... ... 582 


319. Provas da união .. .... .. .......................................... .............................. 582 


320. Relações instáveis .. ..... ... ........... .. ....................... ............. .... .. .... ...... 583 


Capítulo XXXII - Participação nos Lucros ou Resultados .. .. .... ...... 584 


321. Introdução do tema .. ....... .. .. ... .. ...... ...... ... .. .. .. ............ .... .................... 584 


322. Conceito de PLR ...... .... ...... ...... ......... ........ .. ........ ...... .. .. .. .. ...... .... ..... 584 


323. Idealização doutrinária ...................... .. ...... .. .. .. .. ............ .. .. ...... .......... 585 


324. Disciplina constitucional..... .... .. .. ..... ..... ... ... ............ .... .... .............. .. .. 585 


325. Incidência de contribuição .. .... ... .. .. .. .. .. .. ...... ........ .... .. .... .. .. ...... .. .. .... . 586 


326. Requisitos básicos ........ ........... ....... ...... ... ... ...... ........ .......... .... .... ..... 587 


327. Exigências legais .... ....... ........ .. .. .. ......... ... ....................... .. ..... .. ......... 588 


328. Aspectos formais .... ....... ..... ... .. ..... .... ..... .. ......... .... ... .. .... .. .. ..... .......... 590 


329. Representação sindical .. .. .... ... ...... .. .... .... .. .. ... .. ..... .. ... .... ........ .. ... .. ... 590 


330. Distinção do bônus .... .. .. .. .. ................. ........ .. .... ........ ........ .. .. .. .......... 591 


Capítulo XXXIII - Direito dos Idosos .... ......... ...... .......... ......... .. .. .. .. ... 593 


331 . Escopo fundamental ............ ...... .. .... .... .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .... ...... .. ...... .. 594 


332. Delimitação da clientela .... .. .... .......... .. .. ...... ................. .... .. .. ............ 594 


333. Pretensão do cidadão .. .. .......... ... .. .. .. .. .................. ........ .. .. ............... 594 


334. Defesa civil e moral .. ... .... ... ..... .. .... .. .. .. ... ...... .. .. ............ .......... ......... . 594 


335. Prestação alimentar ...... ... ..... .. ......... ....... .. .. .. ............. .. ...... .. .......... .. 595 


336. Previdência social ....... ... ..... .. .. .... .................... ........... .... ... .............. . 595 


337. Assistência social .. .. .......... .. ...... .. ... .. ............. ... ... ... .... .. ........ .... .... .. .. 595 


338. Direito à saúde. ....... ...... .. ... ... ... .. .... .. ...... .. .. ..... ...... .... . .... .... .. ..... .. .. ... 595 


339. Assistência judiciária. ..... .................. ...... ..... .... .. ............ .. .. .............. . 595 


340. Crimes em espécie ....... .......... ..... ...... ... .. .... .... .... ... .. .......... ...... ...... .. 595 
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Capítulo XXXIV - Súmula Vinculante STF n. 4 ....... ........... .... .. .. .. .... . 596 


341 . Preceito dispositivo ........ .... ......... ..... ..................... ......................... .. 596 


342. Motivação doutrinária ............. ............................ ...... .... .. .................. . 596 


343. Casos previstos ..... .............. .... ...... ...... ... .. .. ..... ............................... . 597 


344. Conceito de salário mínimo ................ .. .. .... .... .. .............................. .. 597 


345. Indexador adequado ....................... .. .............. ......... .. ...................... . 597 


346. Significado da "vantagem" ............... ............ ..... .. ... .......................... . 598 Esgotadas as qUé 
2011 vem à luz a 5a e347. Destinatários da norma ..... ............ .. .............. .. ....... ..... .. .... .. ............ . 598 
um texto revisto, atuali 

348. Renda mínima ........ .. ..... .. .. ... ... ...... .. .. .................. ............................ . 598 
 ampliado em face de 

349. Substituição judicial .............. ..... ......... ................ .. ........................... . 598 não são poucas. 


350. Mínimo previdenciário .... ..... ... ... .... .. ................................................. . 599 É a terceira versãl 
do PCSS (Lei n. 8.21 ~ 
ECs ns. 20/98, 41/03 e Capítulo XXXV - Decadência e Prescrição .................................. ... . 600 
legais supervenientes, 

351 . Introdução do tema .. ... ....... ......... ............ ... .............. .... ..... ........ .. ..... . 600 regulamentos e atos n 
IN SRP n. 3/05).

352. Distinções imprescindíveis 	.... ..... ........ ..... ... ... ..... ...... .. .................... . 601 
Além da incorporo 

353. Posição da LOPS ........ ... .................. ... ........ ............. ........ .. .. .. .... .. .. .. 602 

108/01 e 109/01 (pl 

354. Súmula Vinculante ......... .. .. ... ....... ...... .... ......... ... ... .. ... ..... ...... ............ . 603 dispositivos constituci, 
nascido em razão da 355. Pensamento doutrinário .. .. ... .. .... ... ... ............ .......... ... ... ........ ........... . 603 
dignidade humana (C 

356. Consequência dos cinco anos ... ..... .... .... ...... ..... ......... .. ........ ..... .. .. .. 604 
Não foram esql 

357. Distinção Constitucional ... ..... ... .. ... ... .. ..... ...... ..... ... ........... .... .......... .. 605 
 Regulamentadoras ( 
358. Justiça do Trabalho ......... .... ... ... ... .. ... ....... ...... .. .. ..... .. ................. .... .. 605 	 especialmente no que 


n. 11.457/07). E a IN F359. Período fisicalmente exigível .. ..... .. .. ...... ........ .......... .. .... ...... .. ...... .. .. . 606 
Continuam presE360. Destino dos Recursos 	....... .......... .... ..... ... .. ........ ............ ..... .......... .. . 608 

consagradas e providt 
centenas de distinç

Referências Bibliográficas .... ...... ..... ........ ...... .. ... ....... ...... ......... ... .... ... . 611 

apresentação das idt 
propriamente ditos. 

Obras do autor .... ... ... ... ........ .. .... .. ......... ... ... .. ... .. .. ............ .......... ....... .... . 617 

São informaçõE 

ditames da lei , postL 
enfoques do autor, ve 
divergências ou dis: 
necessárias à sua cc 
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