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A Seguridade Social esta definida no art. 194 da CF cuja 
redação é a seguinte: “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.” 
 
A Constituição Federal em seu art. 195, § 5º, também 
estabelece: “nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.” 
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A LRF estabelece as exigências quanto as despesas com a 
seguridade social em seu art. 24: 
 
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do 
art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do 
art. 17. 
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***Exigências do art. 17: 
 
i)Estimativa de impacto financeiro-orçamentário (1+2) 
ii)Não afetação do anexo de metas fiscais 
iii)Demonstração da origem dos recursos para o custeio 
iV)Criação de medidas de compensação  
 
§ 1o É dispensada da compensação referida no art. 17 o 
aumento de despesa decorrente de: 
 
I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de 
habilitação prevista na legislação pertinente; 
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II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços 
prestados; 
III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de 
preservar o seu valor real. 
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço 
de saúde, previdência e assistência social, inclusive os 
destinados aos servidores públicos e militares, ativos e 
inativos, e aos pensionistas. 
 
Nos dois últimos incisos não se trata da criação de novos 
benefícios, mas da melhoria dos já existentes. 
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O inciso I é uma exceção não apenas ao art. 17, mas a todo 
art. 24, LRF e art. 195, § 5º da CF, uma vez que trata da 
concessão de beneficio e não da criação. 
 
ADI 2238 XVI - Art. 24: as exigências do art. 17 da LRF são 
constitucionais, daí não sofrer de nenhuma mácula o 
dispositivo que determina sejam atendidas essas exigências 
para a criação, majoração ou extensão de benefício ou 
serviço relativo à seguridade social. 
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DESPESAS COM A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 24, LRF) 

 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
Observância das exigências do art. 17, LRF 

Exceção – não são necessárias medidas de 
compensação 

        I - concessão de benefício a quem 

satisfaça as condições de habilitação 

prevista na legislação pertinente; 

        II - expansão quantitativa do 

atendimento e dos serviços prestados; 

        III - reajustamento de valor do 

benefício ou serviço, a fim de preservar o 

seu valor real. 


