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PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Instrução Normativa no 121 do INSS, de 1o de julho de 2005 

Essa instrução normativa instituiu novas regras para os empréstimos consignados a 
aposentados e pensionistas do INSS. As instituições financeiras são obrigadas a informar 
previamente as taxas mensal e anual de juros que incidam sobre o empréstimo. Deve 
informar também o total financiado, o valor, o número e a periodicidade das prestações. 
Essas prestações devem corresponder, no máximo, a 30% do benefício mensal de 
aposentadoria e pensão.  

Decreto no 5.513, de 16 de agosto de 2005 

Decreto que define uma nova estrutura organizacional para o INSS. Acabou-se com a 
estrutura de Diretoria Colegiada e restabeleceu-se a hegemonia da presidência desse 
órgão. Outra alteração foi a criação da Diretoria de Atendimento com o objetivo de 
melhorar, principalmente, a qualidade do atendimento desse órgão. Esse decreto 
também criou as Gerências Regionais, que substituíram as extintas Superintendências 
da Previdência Social. 

Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 

Essa lei altera diversos aspectos tributários, inclusive no que se refere à previdência 
social. Nesse sentido, um dos destaques foi a alteração dos limites para adesão ao 
Sistema Simplificado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, o Simples. Os limites de rendimento para adesão 
foram duplicados: podem aderir ao Simples as empresas que tiveram rendimento de 
até R$ 240.000,00; já as pequenas empresas podem ter rendimentos de até R$ 
2.400.000,00. A Lei no 11.196/2005 também criou um programa de parcelamento 
dos débitos previdenciários dos municípios e dos de responsabilidade das autarquias 
e fundações municipais. Nesse caso, os débitos poderão ser parcelados em até 240 
vezes. Por fim, outra importante medida criada por essa lei é a possibilidade de com-
pensar débitos e créditos daqueles que possuem dívidas de impostos e contribuições. 
Assim, será possível usar os valores correspondentes às restituições e contribuições aos 
quais a empresa tem direito para quitar eventuais débitos com a Receita Federal e a 
Previdência Social.   

Decreto no 5.612, de 12 de dezembro de 2005 

Regulamenta o parcelamento de débitos dos municípios, criado pela Lei no 11.196/2005. 
Podem ser parcelados débitos com vencimento até 30 de setembro de 2005, e o prazo para 
o pedido de parcelamento ficou estabelecido em 31 de dezembro de 2005. 

Medida Provisória no 272, de 26 de dezembro de 2005 

Essa medida provisória redefine regras para as gratificações dos servidores do INSS. 
Foram revisados os valores da Gratificação de Desempenho da Atividade Previdenciária 
(Gdap), da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (Gdass), e da 
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Gratificação Específica do Seguro Social (Gess). A MP no 272/2005 também fixou 
critérios temporários para o pagamento da gratificação dos médicos peritos, a Gratificação 
de Desempenho da Atividade do Médico Perito (Gdamp).  

Decreto no 5.644, de 28 de dezembro de 2005 

Esse decreto estabelece que as Secretarias da Receita Federal e a Secretaria de Receita 
Previdenciária deverão atuar em conjunto, com compartilhamento de informações, 
de forma a aumentar a eficiência na fiscalização, arrecadação e cobrança de impostos e 
contribuições.  

Medida Provisória no 275, de 29 de dezembro de 2005 

Regulamenta os novos limites para adesão ao Simples, em função da alteração promovida 
pela Lei no 11.196/2005.  

 


