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APRESENTAÇÃO

Esta edição da RBDS – Revista Brasileira de Direito Social conta com diversos 
textos muito relevantes.

O volume abre com “A MEDIDA PROVISÓRIA n.º 871/19 E OS SERVIDORES 
PÚBLICOS”, de autoria de Bruno Sá Freire Martins, grande especialista em Regimes 
Próprios de Previdência, avaliando as mudanças estruturais que essa norma, 
posteriormente convertida na Lei 13.846/2019, proporcionou no Direito Previdenciário.

Depois temos o artigo de Flávia Francisca Silva Montes, “O PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO”, que cuida 
desse importante tema, que no Brasil infortunadamente é dotado de pouca eficácia 
normativa.

A revista prossegue com o artigo “A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA 
READAPTAÇÃO COMO EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA”, de Natacha Bublitz Camara, texto em que a autora discorre sobre uma 
importante inovação trazida pela Reforma Previdenciária, com aspectos muito positivos 
para os servidores públicos.

Nem só de temas sobre RPPS é composta esta edição, sendo de destaque o 
artigo “BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC): UMA ANÁLISE ACERCA DO 
REQUISITO DA MISERABILIDADE E A FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO 
FIXADO NA LEI N. 8.742/1993”, de autoria dos advogados Julio Cesar de Oliveira e 
Tiago Munaro Garcia, que trazem exame sobre esse item extremamente judicializado.

Em sequência, a revista culmina com o artigo “APLICAÇÃO DA COISA JULGADA 
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO”, que reflete 
tema complexo mas fundamental do Processo Judicial Previdenciário.

Por fim, esse número traz os artigos: “A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO E O 
NUBLAMENTO DAS FRONTEIRAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO” e “A NUVERIZAÇÃO 
DO TRABALHO PLATAFORMIZADO: DA CAPTURA DA COOPERAÇÃO SOCIAL À 
LIMITAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS VISTOS A PARTIR DAS FASES DO CAPITALISMO”, 
os quais trazem discussões atuais sobre o fenômeno da plataformização laboral e seus 
reflexos para efetivação do direito fundamental ao trabalho.
Com esse quadro bem diverso e interessante, convido todas e todos à leitura!
Belo horizonte, abril de 2021.

Marco Aurélio Serau Junior
Professor da UFPR. Diretor Científico do IEPREV.
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A MEDIDA PROVISÓRIA n.º 871/19 E OS SERVIDORES PÚBLICOS

Bruno Sá Freire Martins1

Resumo
Nesse artigo é feita a discussão sobre os pontos da Medida Provisória aplicados 
diretamente aos servidores federais, a possibilidade de extensão de seu teor aos 
servidores municipais e estaduais, bem como as normas que podem ser consideradas 
gerais e, portanto, alcançam a todos os servidores brasileiros.

Palavras-Chave: Servidor. Aplicação. Medida Provisória.

Abstract
In this article the discussion is made on the points of the Provisional Measure applied 
directly to the federal servers, the possibility of extension of its content to the municipal 
and state servers, as well as the norms that can be considered general and, therefore, 
reach all Brazilian servers.

Keyword: Public Agent. Application. Provisional Measure.

INTRODUÇÃO 

Um novo governo emerge da vontade popular, mas as discussões acerca dos 
problemas estruturais continuam as mesmas, no caso o sistema previdenciário brasileiro, 
e, como forma de tentar resolvê-lo, adota-se a estratégia de primeiro propor medidas que 
permitam o combate às fraudes, para, na sequência, apresentar-se uma proposta de 
reforma do sistema que possa dar o equilíbrio almejado pelas finanças públicas.

Esse primeiro passo, nesse caso, foi materializado com a edição da Medida 
Provisória n.º 871/19 que, conforme declaração expressa dos integrantes do Governo, 
tem o intento de combater as fraudes que ocorrem na concessão de benefícios.

Contudo além desse intento o texto traz ainda uma série de previsões que afetam 
diretamente os regramentos atinentes à previdência dos servidores federais, estaduais e 
municipais que precisam ser abordadas e debatidas.

1 Especialista em Direito Público e Direito Previdenciário.
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A URGÊNCIA E RELEVÂNCIA

Mas antes de adentrar, diretamente, ao mérito das mudanças que atingem os 
Regimes Próprios é necessário a abordagem de aspectos relacionados à utilização 
da Medida Provisória como instrumento de modificação do ordenamento jurídico 
previdenciário.

E, nesse aspecto, a Constituição Federal foi clara ao estabelecer que: “Art. 62. 
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”. 
(BRASIL, 1988).

Assim, a edição de Medidas Provisórias pressupõe situações que exijam uma 
atuação legal imediata da União, cuja utilização do processo legislativo, ainda que sob o 
regime de urgência, impediria a eficácia da regulamentação nela contida.

Daí a medida provisória ser um ato normativo elaborado e editado pelo Presidente 
da República com força de lei, sob o fundamento de relevância e urgência, e que deve 
ser apreciado pelo Congresso Nacional em prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 
dias. (FERNANDES, 2010, p. 662-663).

Razão pela qual, na condição de espécie normativa prevista no artigo 59 da 
Constituição Federal pode ter tanto seus pressupostos de validade, quanto seu mérito 
submetido ao controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. 
ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS 
À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. I. MEDIDA PROVISÓRIA E SUA 
CONVERSÃO EM LEI. Conversão da medida provisória na Lei n° 11.658/2008, 
sem alteração substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de 
obstáculo processual ao prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não 
convalida os vícios existentes na medida provisória. Precedentes. II. CONTROLE 
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. 
REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal deve exercer 
sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos 
atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional 
suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou 
abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias 
ao controle abstrato de constitucionalidade. III. LIMITES CONSTITUCIONAIS 
À ATIVIDADE LEGISLATIVA EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
EXTRAORDINÁRIO. Interpretação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso I, 
alínea “d”, da Constituição. Além dos requisitos de relevância e urgência (art. 
62), a Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita 
apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Ao contrário do 
que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência (art. 62), que se 
submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente 
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da República, os requisitos de imprevisibilidade e urgência (art. 167, § 3º) 
recebem densificação normativa da Constituição. Os conteúdos semânticos 
das expressões “guerra”, “comoção interna” e “calamidade pública” constituem 
vetores para a interpretação/aplicação do art. 167, § 3º c/c o art. 62, § 1º, inciso 
I, alínea “d”, da Constituição. “Guerra”, “comoção interna” e “calamidade pública” 
são conceitos que representam realidades ou situações fáticas de extrema 
gravidade e de conseqüências imprevisíveis para a ordem pública e a paz social, 
e que dessa forma requerem, com a devida urgência, a adoção de medidas 
singulares e extraordinárias. A leitura atenta e a análise interpretativa do texto e 
da exposição de motivos da MP n° 405/2007 demonstram que os créditos abertos 
são destinados a prover despesas correntes, que não estão qualificadas pela 
imprevisibilidade ou pela urgência. A edição da MP n° 405/2007 configurou um 
patente desvirtuamento dos parâmetros constitucionais que permitem a edição 
de medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários. IV. MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA. Suspensão da vigência da Lei n° 11.658/2008, desde a 
sua publicação, ocorrida em 22 de abril de 2008. (ADI 4048 MC, Relator(a):  Min. 
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2008, DJe-157 DIVULG 
21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-01 PP-00055 RTJ VOL-
00206-01 PP-00232)

E também:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - A QUESTÃO DO 
ABUSO PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) 
- REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO - INVASÃO 
DE IMÓVEIS RURAIS PRIVADOS E DE PRÉDIOS PÚBLICOS - 
INADMISSIBILIDADE - ILICITUDE DO ESBULHO POSSESSÓRIO - 
LEGITIMIDADE DA REAÇÃO ESTATAL AOS ATOS DE VIOLAÇÃO 
POSSESSÓRIA - RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA 
VALIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA 
ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE NOVA 
HIPÓTESE DE INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEIS RURAIS - MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE SE DESTINA, TÃO-SOMENTE, A INIBIR PRÁTICAS DE 
TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DAS LEIS E À INTEGRIDADE DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA QUANTO A UMA DAS NORMAS EM 
EXAME - INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - CONSEQÜENTE 
INCOGNOSCIBILIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA - PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS (URGÊNCIA E RELEVÂNCIA) QUE CONDICIONAM A 
EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS. - A edição de medidas provisórias, pelo 
Presidente da República, para legitimar-se juridicamente, depende, dentre outros 
requisitos, da estrita observância dos pressupostos constitucionais da urgência 
e da relevância (CF, art. 62, “caput”). - Os pressupostos da urgência e da 
relevância, embora conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, 
mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação discricionária do Presidente da 
República, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder 
Judiciário, porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as 
medidas provisórias, qualificando-se como requisitos legitimadores e 
juridicamente condicionantes do exercício, pelo Chefe do Poder Executivo, da 
competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela 
Constituição da República. Doutrina. Precedentes. - A possibilidade de controle 
jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apóia-se na necessidade de impedir 
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que o Presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso 
de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de 
limitação de poderes não permite que práticas governamentais abusivas venham 
a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a concepção 
democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que 
se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. UTILIZAÇÃO 
ABUSIVA DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - A crescente apropriação institucional do poder 
de legislar, por parte dos sucessivos Presidentes da República, tem despertado 
graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a utilização 
excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam 
no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo. - Nada 
pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena de o 
Executivo - quando ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e 
relevância material -, investir-se, ilegitimamente, na mais relevante função 
institucional que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se, no 
âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, 
desse modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios 
reflexos sobre o sistema de “checks and balances”, a relação de equilíbrio que 
necessariamente deve existir entre os Poderes da República. - Cabe, ao Poder 
Judiciário, no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o 
exercício compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória 
culmine por introduzir, no processo institucional brasileiro, em matéria legislativa, 
verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim, graves distorções no 
modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do 
princípio constitucional da separação de poderes. - Configuração, na espécie, 
dos pressupostos constitucionais legitimadores das medidas provisórias ora 
impugnadas. Conseqüente reconhecimento da constitucionalidade formal dos 
atos presidenciais em questão. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FUNDIÁRIA - O 
CARÁTER RELATIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - A FUNÇÃO SOCIAL 
DA PROPRIEDADE - IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA 
- NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR O ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO 
CONTRA BENS PÚBLICOS E CONTRA A PROPRIEDADE PRIVADA - A 
PRIMAZIA DAS LEIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. - O direito de propriedade não se reveste de 
caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, 
descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á 
a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para 
esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria 
Constituição da República. - O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o 
aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos 
recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem 
elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, 
nesse contexto - enquanto sanção constitucional imponível ao descumprimento 
da função social da propriedade - reflete importante instrumento destinado a dar 
conseqüência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica 
e social. - Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico- -social de cultivá-la 
e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições 
constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não 
cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que 
condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio 
cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) 
de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação 
dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as 
justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que 
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cultivam a propriedade. O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-
SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI 
ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. - Revela-se contrária ao Direito, 
porque constitui atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema 
jurídico, a conduta daqueles que - particulares, movimentos ou organizações 
sociais - visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de 
prédios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder 
Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do programa 
de reforma agrária. - O processo de reforma agrária, em uma sociedade 
estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso 
arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda 
que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a 
Constituição da República - ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia 
do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) - proclama que “ninguém será privado 
(...) de seus bens, sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV). - O respeito à lei e 
à autoridade da Constituição da República representa condição indispensável e 
necessária ao exercício da liberdade e à prática responsável da cidadania, nada 
podendo legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de movimentos 
sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que ostentem), quer por iniciativa 
do Estado, ainda que se trate da efetivação da reforma agrária, pois, mesmo 
esta, depende, para viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância 
dos princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo nacional. - O 
esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode 
configurar situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse 
modo, como ato criminoso (CP, art. 161, § 1º, II; Lei nº 4.947/66, art. 20). - Os 
atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem situações 
impregnadas de inegável ilicitude civil e penal, traduzem hipóteses 
caracterizadoras de força maior, aptas, quando concretamente ocorrentes, a 
infirmar a própria eficácia da declaração expropriatória. Precedentes. O 
RESPEITO À LEI E A POSSIBILIDADE DE ACESSO À JURISDIÇÃO DO 
ESTADO (ATÉ MESMO PARA CONTESTAR A VALIDADE JURÍDICA DA 
PRÓPRIA LEI) CONSTITUEM VALORES ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS À 
PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA. - A necessidade de respeito ao 
império da lei e a possibilidade de invocação da tutela jurisdicional do Estado - 
que constituem valores essenciais em uma sociedade democrática, estruturada 
sob a égide do princípio da liberdade - devem representar o sopro inspirador da 
harmonia social, além de significar um veto permanente a qualquer tipo de 
comportamento cuja motivação derive do intuito deliberado de praticar gestos 
inaceitáveis de violência e de ilicitude, como os atos de invasão da propriedade 
alheia e de desrespeito à autoridade das leis da República. RECONHECIMENTO, 
EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MP Nº 
2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA VEZ, COMO MP Nº 2.183-56/2001. 
- Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer entidade 
ou movimento social organizado, de uma agenda político-social, quando 
caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de propriedades rurais, em 
desafio inaceitável à integridade e à autoridade da ordem jurídica. - O Supremo 
Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. Não deve chancelar, 
jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao direito de propriedade e à 
posse de terceiros. Não pode considerar, nem deve reconhecer, por isso mesmo, 
invasões ilegais da propriedade alheia ou atos de esbulho possessório como 
instrumentos de legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja 
submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, para regularmente 
efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos requisitos previstos nas leis 
e na Constituição da República. - As prescrições constantes da MP 2.027-
38/2000, reeditada, pela última vez, como MP nº 2.183-56/2001, precisamente 
porque têm por finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória, 
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praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram eivadas de 
inconstitucionalidade (ao menos em juízo de estrita delibação), pois visam, em 
última análise, a resguardar a integridade de valores protegidos pela própria 
Constituição da República. O sistema constitucional não tolera a prática de atos, 
que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada 
a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de 
intranqüilidade social e de instabilidade da ordem pública. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCESSUAL DE FUNDAMENTAR A 
IMPUGNAÇÃO. - O Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua atividade 
jurisdicional, não está condicionado às razões de ordem jurídica invocadas como 
suporte da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação 
direta. Tal circunstância, no entanto, não suprime, à parte, o dever processual de 
motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao princípio da 
especificação das normas, os dispositivos alegadamente violados pelo ato 
normativo que pretende impugnar. Impõe-se, ao autor, no processo de controle 
concentrado de constitucionalidade, sob pena de não conhecimento (total ou 
parcial) da ação direta, indicar as normas de referência - que, inscritas na 
Constituição da República, revestem-se, por isso mesmo, de parametricidade -, 
em ordem a viabilizar a aferição da conformidade vertical dos atos normativos 
infraconstitucionais. Precedentes (RTJ 179/35-37, v.g.). (ADI 2213 MC, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2002, DJ 
23-04-2004 PP-00007 EMENT VOL-02148-02 PP-00296).

Pois, para que o processo legislativo comum seja desconsiderado, faz-se 
necessário que a matéria a ser disciplinada em sede de Medida Provisória constitua-
se em assunto cuja importância para o ordenamento jurídico brasileiro seja ímpar, sem 
o qual o desenvolvimento das atividades sociais e políticas restará comprometido, 
caracterizando-se, assim, sua relevância.

De outra monta, a urgência pressupõe que o restabelecimento ou a garantia do 
exercício das atividades sociais e políticas nacionais não possam aguardar o trâmite 
normal de um processo legislativo, ainda que observado o procedimento de urgência 
constitucionalmente autorizado para a sua aprovação. (MARTINS; AGOSTINHO, 2015, 
p. 18).

Daí afirmar-se que são pressupostos formais das medidas provisórias a urgência 
e a relevância da matéria sobre que versam, requisitos comuns às medidas cautelares 
em geral. Para que se legitime a edição da medida provisória, há de estar configurada 
uma situação em que a demora na produção da norma possa acarretar dano de difícil ou 
impossível reparação para o interesse público. (MENDES; BRANCO, 2015, p. 914-915).

Nas palavras do Ministro Celso de Mello, na ADI-MC 293:

O que justifica a edição de medidas provisórias, com força de lei, em nosso 
direito constitucional, é a existência de um estado de necessidade que impõe 
ao Poder Público a adoção imediata de providências, de caráter legislativo, 
inalcançáveis segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio 
periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização da 
prestação legislativa.
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E, ao se analisar o conteúdo das normas lançadas na Medida Provisória aplicáveis 
ao regime próprio diretamente (por disciplinarem aspectos a ele ligados), bem como das 
de aplicação indireta (ante a discussão acerca da adoção obrigatória pelos RPPSs das 
normas do RGPS) não se encontra matéria passível de preencher os pressupostos da 
urgência e da relevância.

Isso porque, versam sobre plano de revisões já existente (no caso do chamado 
pente-fino) e de novo plano alusivo a revisão de benefícios com suspeita de fraudes, os 
quais não se tem notícia ou mesmo menção de que o prazo para a concretização dessa 
re-análise estaria na iminência de prescrever.

Sendo necessário aqui destacar que, mesmo nessa hipótese, a Medida Provisória, 
por si só, não afasta a ocorrência da prescrição do direito de a Administração Pública rever 
seus atos, já que esta decorre da inércia da revisão dos processos e não da ausência de 
legislação sobre o assunto.

No que tange às mudanças promovidas nas regras atinentes aos benefícios, é 
preciso destacar que seu alcance se estende apenas àqueles cujo fato gerador ainda 
não ocorreu, dessa forma, não há que se falar em urgência, já que não se pode afirmar 
que todos os fatos geradores futuros ocorrerão nesse interregno de 120 (cento e vinte) 
dias.

Na verdade, não há sequer como mensurar quantos ocorrerão nesse período, nos 
casos de pensão por morte e auxílio reclusão já que sua concessão pressupõe fatos que 
não se encontram no domínio da gestão pública e, também, dos próprios segurados, no 
que tange à morte.

Cabendo aqui ressaltar que parte das normas modificadas, no caso da pensão por 
morte, referem-se à comprovação dos requisitos atinentes à condição de dependente, o 
que pode ser considerado como norma processual cuja aplicação é imediata.

Entretanto, ainda que assim o fosse, tal argumento não afasta a ausência de 
governabilidade sobre a ocorrência dos fatos ensejadores da concessão do benefício, 
aliado ao fato de que tanto em sede administrativa quanto no aspecto judicial, a prova 
com relação à condição de dependente tenha que preencher os pressupostos agora 
estabelecidos na Medida Provisória, consistente na necessidade de prova documental.

Sem contar que a norma atinente à comprovação do labor como segurado especial, 
cujas novas exigências somente passam a viger somente em 2020.

Assim, resta demonstrado que a utilização de Medida Provisória como instrumento 
para a promoção de modificações nos Regimes Previdenciários básicos brasileiros, 
apesar de ser uma constante, não encontra fundamento de validade constitucional, o 
que não foi diferente no caso da Medida Provisória n.º 871.
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APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

 Outra grande celeuma que decorre da edição da dita Medida Provisória reside na 
aplicação imediata e obrigatória, no âmbito dos Regimes Próprios, das novas normas 
introduzidas no Regime Geral.
 Discussão essa que tem origem no teor do artigo 5º da Lei n.º 9.717/98 cuja 
redação é a seguinte:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 
Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos 
previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Dispositivo que, em um primeiro momento, fez com que predominasse o 
entendimento no sentido de que a vedação alcançaria não só os benefícios, mas também 
os requisitos para a concessão dos mesmos.

Ou seja, as normas dos Regimes Próprios estaduais e municipais só poderiam 
conter as previsões estabelecidas para o INSS e, em alguns casos, chegou-se a entender 
que sequer seria necessário promover a adequação da legislação local, permitindo-se a 
aplicação direta das normas reguladoras dos benefícios no Regime Geral com base na 
combinação do artigo acima citado e na legislação específica do INSS.

Entretanto, o teor do artigo 5º a Lei n.º 9.717/98 reveste-se claramente de 
inconstitucionalidade, ante à autonomia concedida aos Entes Federados pela Constituição 
Federal em seu artigo 18, cláusula pétrea, que não pode ser reduzida por alterações 
constitucionais e muito menos por normas infraconstitucionais.

Ainda que tal artigo se trate de norma editada sob o crivo da competência concorrente 
outorgada à União e aos Entes Federados para legislar sobre Regimes Próprios, já que 
essa concede à União o poder de estabelecer regras gerais e aos Estados e Municípios 
de legislar, com base, nas normas gerais acerca das peculiaridades locais.

Isto porque, dentro da autonomia de cada ente federativo podem a União, os 
Estados e os Municípios fixarem quais serão os benefícios a serem concedidos pelo 
regime, desde que observe os princípios constitucionais norteadores da previdência 
própria dos servidores. (MARTINS, 2018, p. 60).

Não podendo servir, portanto, de fundamento para que os Regimes Próprios 
sejam compelidos a aplicar as regras de concessão estabelecidas para os benefícios do 
Regime Geral.

Tanto que a Corte Suprema foi clara ao afirmar que:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
MENOR SOB GUARDA DE SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO: PENSÃO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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TEMPORÁRIA. ART. 217, INC. II, AL. B, DA LEI N. 8.112/1990. NEGATIVA DE 
REGISTRO. LEI N. 9.717/1998, ART. 5º. PRETENSO EFEITO DERROGATÓRIO 
NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: INOCORRÊNCIA. 
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. (MS 31770, Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

Daí o extinto Ministério da Previdência ter se posicionado, anteriormente, no 
sentido de que as novas regras para concessão e manutenção do benefício de pensão 
por morte inseridas na Lei nº 8.213/1991 pela Lei nº 13.135/2015 podem e devem ser 
adotadas, mediante reprodução em lei local, para os servidores amparados pelos RPPS 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exemplo do que se deu na Lei 
nº 8.112/1990, para o RPPS da União, pois, além de evitar distorções, impedindo a 
concessão de benefícios em situações que não guardam conformidade com os objetivos 
da previdência social, também serão favoráveis à busca do equilíbrio financeiro atuarial 
dos RPPS, princípio estatuído no art. 1º da Lei nº 9.717/1998, no art. 69 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no caput do art. 40 da Constituição Federal.2

Portanto, as novas regras estabelecidas para a concessão de benefícios tanto 
para o INSS quanto para o Regime Próprio federal somente podem ser aplicadas nos 
regimes previdenciários estaduais e municipais se forem objeto de alteração legislativa 
local.

Não havendo que se falar em aplicação direta ou mesmo subsidiária.
Superadas as questões que envolvem os aspectos atinentes aos pressupostos 

da Medida Provisória e também as relacionadas à sua aplicação integral e imediata aos 
Regimes Próprios dos Estados e Municípios, faz-se necessário proceder a análise do 
teor das normas de natureza geral nela contidas e as atinentes ao sistema previdenciário 
dos servidores federais.

A PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA

E a primeira delas é a contida no seu artigo 22, cujo teor é o seguinte:

Art. 22. A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art. 3º [...]
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação; e
VIII - para cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em 
decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente 
por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da 
origem ilícita dos recursos.”

2 Nota Técnica n.º 11/2015/CGNAL/DRSP/SPPS/MPS.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8009.htm#art3vii.0
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O inciso VIII introduzido na Lei n.º 8.009/90 que regula a chamada impenhorabilidade 
do bem de família, passou a autorizar que o mesmo possa ser objeto de constrição nos 
casos de benefício previdenciário recebido por dolo, fraude ou coação.

É possível dizer que se trata de uma qualidade que se agrega a um bem imóvel 
e seus móveis, imunizando-os em relação a credores, como forma de proteger a família 
que nele reside. (DIAS, 2016, p. 612-613).

Proteção essa decorrente do direito fundamental, lançado no artigo 6º da 
Constituição Federal, à moradia, bem como da proteção assegurada pela Carta à Família 
(artigo 226) e a condição da casa como asilo inviolável do indivíduo (artigo 5º, XI), motivo 
pelo qual até a edição da dita Medida Provisória, a possibilidade de penhora sobre o 
mesmo alcançava apenas e tão somente as dívidas contraídas em razão do próprio 
imóvel.

Daí afirmar-se que o bem de família é um meio de garantir um asilo à família, 
tornando-se o imóvel onde se instala domicílio impenhorável e inalienável, enquanto 
forem vivos os cônjuges e até que os filhos completem a maioridade. (AZEVEDO, 2003).

Por isso que, até então, a penhora do bem de família, somente era permitida 
quando as dívidas objeto da cobrança tivessem relação direta com o imóvel ou com os 
móveis objeto da constrição.

A mudança dessa natureza, em um primeiro momento constitui-se como afronta 
direta a direitos fundamentais do cidadão, contudo, traz como fundamento para sua 
edição o interesse público e de toda a sociedade de ver assegurada a restituição de 
recursos públicos recebidos sob o pálio da ilicitude.

Devendo-se recordar que é possível afirmar, sim, que a regra tem o intuito de 
preservar o interesse público, à medida que os benefícios previdenciários são custeados, 
também, com recursos advindos de contribuições sociais pagas independentemente da 
filiação ao sistema previdenciário.

Tanto é assim que o custeio da previdência brasileira é considerado tríplice, ou 
seja, de responsabilidade dos segurados, dos empregadores e da sociedade.

E, nesse caso, a discussão acerca da constitucionalidade do dispositivo levará em 
conta o conflito entre princípios constitucionais, sendo o primeiro os direitos fundamentais 
à casa como asilo inviolável, à moradia e a proteção à família e o outro o princípio 
implícito da supremacia do interesse público.

Os quais no momento atual de nossa sociedade, revestem-se, no mundo jurídico, 
de grande repercussão, não sendo possível afirmar, categoricamente, que prevalecerá 
esse ou aquele.

Até porque em outras oportunidades em que o Supremo Tribunal Federal foi 
instado a discutir esse conflito, ora pendeu para a prevalência dos direitos fundamentais, 
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ora fez valer a supremacia do interesse público.
Já quanto ao teor do dispositivo, propriamente dito, exige-se que a constrição seja 

decorrente da cobrança de crédito constituído pela Procuradoria Geral Federal, fazendo 
com que seja possível sua aplicação não só aos beneficiários do INSS, mas também 
àqueles que vierem a receber benefício junto ao Regime Próprio Federal.

Logicamente que, para os segurados do Regime Próprio federal, sua aplicação 
somente poderá ocorrer nos casos onde não seja possível a aplicação do § 2º do artigo 
185 da Lei n.º 8.112/90 que serve de fundamento legal para que sejam promovidas 
devoluções ao erário mediante desconto diretamente na remuneração dos servidores ou 
nos proventos dos beneficiários.

Hipótese essa que limita a constituição de crédito pela Procuradoria Federal 
somente aos casos onde não seja possível que o desconto seja realizado diretamente 
nos valores recebidos pelos beneficiários.

Além disso, à previsão nele contida impõe que haja a comprovação do dolo, fraude 
ou coação, levando à necessidade de instauração, ao menos, de prévio procedimento 
administrativo, com o objetivo de demonstrar sua ocorrência à medida que se constituem 
em itens caracterizadores da má-fé do beneficiário e, nessa condição, não podem ser 
presumidos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM 
VIRTUDE DE ERRO ADMINISTRATIVO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE 
POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO 
DE BOA-FÉ. NÃO É POSSÍVEL PRESUMIR A MÁ-FÉ DO SERVIDOR. 
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS 
VALORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme orientação desta Corte quanto à impossibilidade de restituição de 
valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por conta de erro operacional 
da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba, como 
na hipótese dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp. 418.220/DF, Rel. Min. 
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp. 558.587/SE, Rel. 
Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2015.
2. Nessas hipóteses, a má-fé do Servidor não pode ser presumida. Se a Corte 
de origem é clara ao reconhecer que a Servidora não teve ingerência no ato 
praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção da legalidade dos 
atos praticados pela Administração, reconhecendo o recebimento de boa-fé.
3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega 
provimento. (STJ. AgInt no AREsp 418.763/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).
 
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028272-50.2011.8.08.0024 
REMETENTE: O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE 
VITÓRIA APELANTE: O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: ALDA REGINA 
CAETANO RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO   
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ACÓRDÃO   PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA 
E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO 
DE SERVIDOR PARA AGUARDE DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS DE 
APOSENTADORIA. BOA-FÉ PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 
MÁ-FÉ, CUJO ÔNUS É DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA 
INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se sabe, ¿segundo a orientação 
jurisprudencial pacificada no STJ, descabe a reposição dos valores percebidos 
por servidor público, ou militar, que, de boa-fé, recebeu em seus proventos, ou 
remuneração, valores advindos de errônea interpretação ou má aplicação da 
lei pela Administração, mostrando-se injustificado o desconto. (...)¿ (AgRg no 
REsp 792.307⁄RS, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado), 6ª Turma, julgado 
19⁄02⁄2009, DJe 16⁄03⁄2009). 2. Com arrimo neste posicionamento do STJ é que 
¿esta Corte possui entendimento no sentido de que, quando o servidor se afasta 
para aguardar o deferimento definitivo da aposentadoria por invalidez, percebendo 
de boa-fé proventos integrais, não é devida a reposição estatutária na verificação 
posterior, quando do deferimento pela Administração, de que a modalidade do 
aposento seria a proporcional. (¿) (TJES, AgIntAC 24120414396, Relator: Álvaro 
M. R. Bourguignon, 2ª C. Cível, Julgamento: 23⁄06⁄2015, Publicação: 30⁄06⁄2015). 
3. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a boa-fé, em 
caso de recebimento de remuneração de servidor no aguardo da aposentadoria, 
é presumida, sendo necessária, para a efetivação da reposição estatutária, que 
a Administração demonstre a ocorrência de má-fé. 4. Não é razoável exigir que 
a servidora, que presumidamente não possui familiaridade com as questões 
técnicas atinentes às regras administrativas de aposentadoria, soubesse que seu 
aposento se daria da forma proporcional, e não integral, a não ser que isto tenha 
sido efetivamente informado a ela no ato de requerimento ou durante o processo 
administrativo, o que não se verifica no caso concreto, e tal prova incumbia à 
autarquia previdenciária, posto que a boa-fé da servidora é presumida. 5. Assim, 
como não há nos autos comprovação da má-fé da impetrante no recebimento de 
sua remuneração integral, no aguardo do cálculo de seus proventos, os quais 
somente foram fixados após mais de seis anos do pedido de aposentadoria, 
deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos que vinham sendo realizados 
a título de reposição estatutária. 6. À vista da tensão entre o princípio da vedação 
ao enriquecimento ilícito e o da irrepetibilidade no recebimento de verbas de 
natureza alimentar, o primeiro é mitigado, porquanto o último é necessário à 
garantia da dignidade da pessoa humana. Precedente do TJ⁄ES. 7. Sentença 
mantida. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes 
acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade 
da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de 
votos, CONHECER a remessa necessária e o recurso voluntário, para NEGAR 
PROVIMENTO a este, mantendo incólume a sentença objurgada.   Vitória, 06 de   
junho   de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação 
/ Remessa Necessária, 024110282720, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão 
julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da 
Publicação no Diário: 14/06/2017).

Processo no qual deverá ser apurado o intento de ludibriar a administração 
(dolo), a existência de ato ou conduta fraudulenta ou a coação para a concessão ou o 
recebimento do benefício.

Apuração essa que deverá alcançar a conduta do beneficiário, do terceiro que 
soube da ocorrência de tais situações ou de quem deveria saber da ilicitude na concessão 
do benefício.
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E nesse último aspecto, merece análise mais detida o fato de que a nova norma 
afirma que pode ser penhorado o bem de família daquele que deveria saber da origem 
ilícita dos recursos.

O primeiro ponto a ser aqui destacado é o fato de que a expressão “deveria” 
contrasta com a obrigatoriedade de comprovação da ocorrência de má-fé, já que essa, 
frise-se novamente, não pode ser presumida.

Faz-se, portanto, necessária a demonstração da existência de conhecimento por 
parte de terceiros acerca da ilicitude, já que não se pode presumir sua ocorrência por não 
se admitir, nesses casos a responsabilização objetiva da pessoa, seja ela de natureza 
cível, administrativa ou judicial. 

Terceiro esse que não poderá ser sancionado quando o conhecimento da ilicitude 
ou a possibilidade de conhecê-la decorra do exercício de ofício que lhe impede de noticiar 
o ocorrido, como ocorre por exemplo com os advogados na defesa de seus clientes, 
ou mesmo, naqueles casos em que o cargo ocupado pela pessoa lhe permitiu tomar 
conhecimento dos fatos, mas lhe impõe a manutenção do sigilo, como pode acontecer, 
em determinadas situações, com parlamentares.

Tudo porque o dever ou direito ao sigilo, nesses casos, decorre de imunidades 
que lhes foram concedidas pela própria Constituição, as quais a Lei, por mais que tenha 
o interesse de preservar o Erário, não pode afastar. 

E o outro ponto reside na inovação do conceito de responsabilização que se 
pretende adotar com a alteração legislativa, já que se impõe a terceiro a possibilidade 
de ser penalizado com a perda de bem, mesmo não tendo praticado ato omissivo ou 
comissivo que levou à lesão do Erário ou ainda que não tenha obtido qualquer proveito 
dessa ilicitude.

Não se pode negar que se trata de inovação que contrasta com os pressupostos 
legais e constitucionais hoje existentes acerca da responsabilização das pessoas.

Pois, para que uma pessoa possa ser responsabilizada por algo, é preciso que 
se demonstre sua conduta, seu intento na ocorrência da ilicitude ou o proveito desta, 
exigências que, no caso de recebimento ilícito de proventos, deixarão de ser necessárias 
com o advento da Medida Provisória, introduzindo, nesses casos, a aplicação da teoria 
do risco integral onde a responsabilização não depende do nexo causal e da conduta do 
agente.

Teoria essa que, no direito brasileiro, hoje só encontra aplicabilidade nos acidentes 
nucleares, conforme estabelece a Constituição Federal, e, em algumas situações 
reguladas pelo Código Civil.

O que merece uma série de ressalvas ante a responsabilização do terceiro por ato 
para o qual não concorreu e muito menos teve proveito.
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Razão pela qual a melhor interpretação para o dispositivo se dará no sentido 
de que sua aplicação somente será possível quando conjugada com o disposto nos 
incisos I, II e V do artigo 932 do Código Civil cujo teor é o seguinte:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade 
e em sua companhia;
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem 
nas mesmas condições;
[...]
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do 
crime, até a concorrente quantia.

Permitindo-se, com isso que quem concorreu para a ilicitude ainda 
que gratuitamente (inciso V) ou quem tinha o dever de zelar pela conduta dos 
beneficiários (incisos I e II) sejam sancionados na condição de terceiros.

MUDANÇAS NA PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES FEDERAIS

A Medida Provisória alterou, ainda, dispositivos específicos do Regime 
Próprio federal ao estabelecer que:

Art. 23. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, 
fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos 
no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004.” (NR)
“Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 
do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, 
para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o 
óbito, para os demais dependentes;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; 
ou
III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.
§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que 
importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito 
a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao 
dependente habilitado.
§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de 
dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício 
de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com 
outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito 
em julgado da decisão judicial que reconhecer a qualidade de dependente 
do autor da ação.
§ 3º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º, o valor retido será 
corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art215.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art219.0
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proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo 
de duração de seus benefícios.” (NR)
“Art. 222.
[...]
§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, 
obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, 
ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo 
remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento 
anterior do benefício.
§ 6º O beneficiário que não atender à convocação de que trata o § 1º terá o 
benefício suspenso.”

As quais exigem uma análise pormenorizada de cada uma das alterações, que 
abaixo serão feitas. “Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses 
legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI 
do caput do art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004”.

A nova redação do artigo 215 suprimiu o direito à pensão desde a data do óbito 
para os dependentes do servidor federal, com o intuito de permitir fazer com que a nova 
redação, atribuída também pela Medida Provisória n.º 871/19, ao artigo 219 da Lei n.º 
8.112/90 não fosse objeto de qualquer controvérsia.

Portanto, com o advento dessa nova redação o marco inicial da pensão por morte 
passa a ser aquele definido no artigo 219 e está assegurado, genericamente, o direito ao 
benefício aos dependentes elencados pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais.

No mais manteve a aplicação das regras atinentes ao limite remuneratório aos 
proventos de pensão por morte, bem como a metodologia de cálculo que torna o benefício 
integral somente até o limite máximo do salário de benefício do INSS.

E, nos casos em que este supere esse limite, a quantia acima corresponderá 
somente a 70% (setenta por cento) do excedente, conforme estabelece o § 7º do artigo 
40 do Texto Maior.

Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os 
filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os 
demais dependentes;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou

A análise da nova redação dada aos dois primeiros incisos do artigo 219 da Lei n.º 
8.112/90, permite concluir que o primeiro intento foi o de aproximar a definição do termo 
inicial do benefício daquilo que já era estabelecido no âmbito do INSS a muito tempo.

Para tanto, substitui-se a fórmula, até então vigente, de que a pensão por morte 
era devida desde a morte do segurado do Regime Próprio federal, prescrevendo apenas 
e tão somente as prestações que superassem o interregno de 5 (cinco) anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art219.0
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Pela metodologia antiga quando o benefício era solicitado em até 5 (cinco) anos do 
óbito, eram devidos ao pensionista todos os retroativos desde o momento da constituição 
do direito, ou seja, desde o falecimento.

A nova redação, traz dois possíveis termos iniciais para a definição dos valores 
retroativos devidos ao beneficiário, sendo o primeiro a data do óbito quando o pedido 
administrativo for protocolado no prazo estabelecido no inciso I e o segundo a data do 
requerimento quando esse prazo for superado, conforme consta do inciso II.

Ocorre que foram estabelecidos dois prazos sendo o de 90 (noventa) dias para 
todos os futuros beneficiários que não forem filhos menores de dezesseis anos, pois 
para esses o prazo é de 180 (cento e oitenta) dias.

E, nesse ponto, não há maiores problemas quanto ao prazo fixado para os demais 
dependentes, o que não se pode afirmar com relação aos menores de 16 (dezesseis) 
anos, pois, nos termos do Código Civil brasileiro são considerados absolutamente 
incapazes.

A incapacidade absoluta acarreta a proibição total do exercício, por si só, do 
direito. O ato somente poderá ser praticado pelo representante legal do absolutamente 
incapaz. A inobservância dessa regra provoca a nulidade do ato, nos termos do art. 166, 
I, do Código Civil. (GONÇALVES, 2017, p. 111).

Daí o mesmo Código ter estabelecido que a prescrição não corre contra os 
incapazes (artigo 198, inciso I), ou seja, seus direitos são imprescritíveis, sendo-lhes 
devido desde a data da sua constituição.

Fato este que leva a um conflito entre a previsão contida no Código Civil e a novel 
redação da legislação estatutária federal, hoje já existente no âmbito do Regime Geral, 
onde a solução jurisprudencial é no sentido de fazer preponderar a norma civilista.

Tanto que o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE 
PAGAMENTO DEVIDO A MENOR DE IDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 
DATA DO ÓBITO DO GENITOR.
1. Trata-se de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que 
reconheceu o termo inicial do benefício a partir do requerimento administrativo.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: “com relação ao termo 
inicial, por se tratar de recurso exclusivo do INSS, e em observância ao princípio 
da proibição da reformatio in pejus, o termo inicial deve ser mantido a partir do 
requerimento, tal como decidido na sentença”.
3. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não corre a prescrição 
contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a 
partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do 
momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu 
a citação judicial válida.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1770679/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
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Não se pode negar a preponderância da norma de Direito Civil sobre a previdenciária 
reside no fato de a Constituição Federal outorgar proteção especial à família (artigo 226) 
e à criança e ao adolescente (artigo 227, II).

Assim, o que poderá ocorrer, no máximo, é os Tribunais entenderem que a 
contagem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias se inicia após o completamento dos 16 
(dezesseis) anos de idade. Ou, entenderem que deve ser aplicada a norma geral de 90 
(noventa) dias a partir do décimo-sexto aniversário do dependente.

III - DA DECISÃO JUDICIAL, NA HIPÓTESE DE MORTE PRESUMIDA

A morte consiste no fato que põe termo a existência humana, possuindo uma 
série de repercussões jurídicas, razão pela qual, em determinadas circunstância que 
façam presumir que a existência da pessoa teve fim, possa ser reconhecida sua morte 
presumida.

Ocorre que para a sua caracterização, existem duas situações ambas previstas no 
Código Civil, mas diferenciadas pelo fato de que em uma exige-se todo um procedimento 
para reconhecimento da ausência da pessoa.

Enquanto que na outra as circunstâncias em que a pessoa encontrava-se fazem 
presumir seu falecimento, conforme estabelece o artigo 7º in verbis:

Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de 
ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de 
vida;
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for 
encontrado até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente 
poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, 
devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

Em ambos os casos, o reconhecimento da morte presumida exige decisão judicial, 
já que somente com essa será possível o início da sucessão.

Assim, pode-se concluir que o intento do novo inciso introduzido no artigo 219, 
ao disciplinar que nos casos de morte presumida a pensão será devida desde a decisão 
judicial, foi o de afastar qualquer possibilidade de retroação da data de início do benefício, 
principalmente nos casos estabelecidos pelo artigo 7º acima mencionado.

Ocorre que previsão como essa não tem o condão de afastar o teor da sentença, 
portanto, caso o magistrado defina, em sua decisão, a data em que ocorreu o óbito há de 
se reconhecer como tal o marco inicial da pensão por morte.

Até porque, por se tratar de morte presumida, não podem ser aplicadas as regras 
contidas nos novos incisos I e II.    
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§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação 
de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão 
ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da 
portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado.

O parágrafo em questão modifica a data de início do benefício de pensão por 
morte, nos casos de habilitação tardia, instituto segundo o qual a superveniência de 
pleito de pensão por morte, quando já houverem beneficiários recebendo os proventos, 
faz com que seja promovida nova divisão dos valores recebidos, à medida que aquele 
que ora o pleiteia também faz jus à cota parte do benefício.

Nesse caso, na redação anterior da Lei n.º 8.112/90, os efeitos dessa seriam 
iniciados a partir do momento em que fora oferecida a habilitação do novo dependente, 
isso significava que a cota parte daquele beneficiário seria devida a partir do momento 
em que fosse protocolado o requerimento de concessão da pensão por morte pelo 
dependente.

Essa previsão fazia com que, o trâmite processual acarretasse o dever de 
pagamento das diferenças atinentes ao período compreendido entre a habilitação e a 
sua concessão, valores esses que não poderiam ser debitados dos demais beneficiários 
que no período continuavam a receber sua cota parte no montante originário, já que não 
havia má-fé por parte destes no recebimento de tais valores.

Sendo esse recebimento decorrente exclusivamente da morosidade da 
Administração Pública na concessão da pensão por morte para o habilitado tardiamente, 
sem a qual não seria possível o re-cálculo das cotas-partes dos demais beneficiários.

Com a nova redação o período compreendido entre o protocolo do pedido e a 
concessão do benefício deixa de ser devido ao novel beneficiário, fazendo com que a 
Administração Pública não tenha que lhe pagar valores retroativos.

Deixando claro, seu intento de diminuir os custos decorrentes da morosidade 
administrativa e, nesse caso, contrariando, também, a nova redação atribuída aos 
incisos I e II do artigo 219, podendo-se dizer, então, que se criou um novo marco inicial 
do benefício para os vasos específicos de habilitação tardia.

A partir de então, tem-se duas ordens: uma direcionada àqueles que estão se 
habilitando inicialmente cujas diferenças deverão observar as regras contidas nos incisos 
I, II e III e a segunda daqueles que pugnam pela concessão da pensão por morte quando 
já houverem beneficiários recebendo os proventos cujo montante somente será pago a 
partir da efetiva concessão do benefício.

Dicotomia que ensejará discussão acerca de possível violação ao princípio 
constitucional da igualdade.

§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, 
este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por 
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morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, 
vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da decisão 
judicial que reconhecer a qualidade de dependente do autor da ação.
§ 3º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º, o valor retido será corrigido 
pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos 
demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de 
seus benefícios.

Os parágrafos em questão inovam no ordenamento jurídico criando a figura da 
habilitação tardia provisória consistente na possibilidade de habilitação apenas e tão 
somente para fins de reserva da cota da pensão por morte que lhe será devida, caso o 
processo judicial seja julgado procedente.

O fato de se permitir a habilitação apenas e tão somente com a finalidade de 
assegurar a cota do benefício, em verdade tem o objetivo de impedir que a União seja 
compelida ao pagamento de valores retroativos em razão da decisão judicial, sem que 
possa promover a devolução de tais valores junto aos demais cotistas.

O que parece, nesse ponto, inicialmente um benefício, na verdade é um resguardo 
financeiro para os cofres públicos.

Acontece que, em regra, o primeiro pleito de concessão do benefício é feito 
junto à Administração Pública e a ação judicial é decorrente do indeferimento do pedido 
administrativo, permitindo-se, assim, concluir que a lei reduz a convicção nos argumentos 
administrativos utilizados para a negativa.

Para piorar, a novo regramento permite a redução dos proventos dos demais 
cotistas sem a existência de fato jurídico que enseje a modificação do cálculo de sua 
cota parte.

Isso porque, o pedido de concessão da pensão por morte para o novel beneficiário 
foi indeferido administrativamente, ou seja, não se reconheceu a sua condição de 
dependente e a reserva de valores não exige sequer a concessão de medida cautelar 
em seu favor, bastando apenas a protocolização do processo judicial.

Dessa forma, pode-se afirmar que o texto introduzido na Lei n.º 8.112/90 permite um 
avanço da Administração Pública sobre o patrimônio dos pensionistas que já recebem o 
benefício, sem que ocorra qualquer fato jurídico ou mesmo decisão judicial autorizativos.

Situação que afronta diretamente o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição 
Federal, já que a modificação de um ato jurídico perfeito, não pode ser feita por Lei, 
exigindo para sua concretização a demonstração de nulidade ou a superveniência de 
fato que mitigue seus efeitos futuros.

O que não é o caso, frise-se mais uma vez, já que a simples propositura de 
demanda judicial não significa necessariamente um resultado positivo.

E essa inconstitucionalidade não é superada pela previsão contida no parágrafo 
seguinte no sentido de que, em sendo julgada improcedente a demanda, os valores 
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retidos serão devolvidos devidamente corrigidos.
Até porque a correção na forma proposta alcança apenas e tão somente os efeitos 

do tempo sobre os valores a que teria direito o pensionista que teve seus proventos 
reduzidos, não contemplando os prejuízos decorrentes de ter reduzido o valor até então 
utilizado para seu sustento.

Art. 222 [...]
§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, 
obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, 
ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo 
remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento 
anterior do benefício.

A princípio o teor desse parágrafo nada mais faz do que confirmar o óbvio à medida 
que reconhece a possibilidade de extinção do benefício pela ocorrência do prazo final do 
fato que caracterizou o direito do beneficiário.

Nesse ponto não se pode deixar de lado que a fixação de alimentos temporários 
para ex-cônjuge ou companheiro tem como premissa o entendimento do magistrado no 
sentido de que aquela pensão alimentícia foi concedida com o objetivo de conceder a 
seu beneficiário prazo para que possa se restabelecer educacional e profissionalmente 
para que possa retornar ao mercado de trabalho e prover seu sustento diretamente.

Então, ante ao caráter transitório dos alimentos não se pode admitir que o benefício 
previdenciário altere a natureza inicial do fato jurídico autorizador de sua concessão.

Em verdade, está-se criando mais uma causa de extinção da pensão por morte, 
destinada especificamente aos ex-cônjuges ou ex-companheiros que recebam alimentos.

Sendo necessário ressaltar que a melhor interpretação para o dispositivo 
pressupõe que se reconheça como marco final do benefício a data fixada em juízo para 
encerramento do pagamento dos alimentos.

§ 6º O BENEFICIÁRIO QUE NÃO ATENDER À CONVOCAÇÃO DE QUE TRATA O § 1º 
TERÁ O BENEFÍCIO SUSPENSO

O parágrafo primeiro citado estabelece a obrigatoriedade de que os beneficiários 
de pensão por morte decorrente de invalidez, incapacidade ou deficiência sejam 
submetidos, mediante convocação, à perícia médica com o objetivo de que seja verificado 
se a condição que autorizou a concessão do benefício ainda está presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar, que assim como nas aposentadorias por invalidez, 
as pensões decorrentes de incapacidade se constituem em benefício sob condição, 
consistente essa na impossibilidade de realização de atividades laborais ou atos da vida 
civil em razão de uma doença, de um acidente ou de uma limitação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75
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Dessa forma, permite-se à Administração Pública que pratique atos no sentido de 
constatar a presença dessas condições limitadoras e a ausência sem motivo justificado 
na perícia objeto da convocação, afasta a boa-fé do pensionista e, por conseguinte, 
autoriza a suspensão do pagamento do benefício.

Claro que para a concretização da medida será necessário que se estabeleça 
procedimento onde reste demonstrado que o beneficiário foi notificado e não compareceu 
ou que todas as medidas possíveis para sua notificação foram executadas e ainda assim 
essa foi infrutífera.

Além disso, há de se frisar que se trata de suspensão e não extinção do benefício, 
motivo pelo qual tão logo o beneficiário seja submetido a nova perícia que constate 
a incapacidade, a invalidez ou a deficiência o benefício deverá ser estabelecido com 
o pagamento de todos os valores do período compreendido entre a suspensão e a 
retomada da pagamento.

Isso porque, o não pagamento dos proventos de pensão somente pode ocorrer 
nos casos em que há a extinção do benefício e não nas hipóteses de suspensão como 
a aqui estabelecida.

QUESTÕES ATINENTES À EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

Certamente os novos incisos introduzidos no artigo 96 da Lei n.º 8.213/91 se 
constituem na maior controvérsia da Medida Provisória relacionada aos Regimes 
Próprios, sendo a redação dos mesmos a seguinte:

Art. 25. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art. 96 [...]
VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social 
para ex-servidor;
VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por 
regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, 
ainda que o tempo de contribuição RGPS tenha sido prestado pelo servidor 
público ao próprio ente instituidor; e
VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência 
social quando o tempo averbado tenha gerado a concessão de vantagens 
remuneratórias ao servidor público em atividade.

E, antes de tratar das regras estabelecidas, há de se evidenciar a controvérsia de 
seu teor que, na verdade, constitui-se em manifesta inconstitucionalidade, pois os novos 
incisos VI, VII e VIII regulam aspectos relacionados aos Regimes Próprios invadindo a 
autonomia dos Entes Federados.

A Constituição Federal estabelece que: “Art. 18. A organização político-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

A autonomia dos entes integrantes demonstra que são eles dotados de 
independência dentro dos parâmetros constitucionais e que as competências para eles 
traçadas na Constituição apontam para a inexistência de hierarquia entre eles. Gozam, 
pois, do que se denomina de poder de autodeterminação. (FERREIRA FILHO, 1990).

E decorre da forma federativa adotada pelo Texto Magno para a Nação brasileira, 
onde os Estados e os Municípios tem legitimidade e liberdade para se auto-administrarem 
e gerir de acordo com os interesses da sociedade local, limitando-se apenas a observância 
das Normas Constitucionais.

Nessa autonomia inclui-se a possibilidade de auto-administração e a possibilidade 
de legislar sobre os assuntos de interesse local, dentre os quais se destaca as regras 
atinentes aos servidores públicos e seu Regime Próprio.

Situação explicitada pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n.º 1.842 onde afirma que:

A CF conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os Municípios como 
integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com 
os Estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia 
municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade 
decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; 
e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos 
representantes no Legislativo.

Não se admitindo, portanto, que a legislação específica do INSS limite o exercício 
da autonomia concedida aos Entes Federados pela Carta Magna.

Até porque a Lei n.º 8.213/91 tem por escopo regular os aspectos relacionados ao 
Regime Geral de Previdência Social e nessa condição não pode ser considerada norma 
geral, para efeitos de aplicação do disposto no artigo 24 da Constituição Federal.

Motivos pelos quais os incisos introduzidos no artigo 96 da Lei n.º 8.213/91 para 
regular aspectos relacionados aos Regimes Próprios, encontram-se revestidos de 
inconstitucionalidade

VI - A CTC SOMENTE PODERÁ SER EMITIDA POR REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA EX-SERVIDOR

Essa previsão constava inicialmente do artigo 12 da Portaria n.º 154/08 do extinto 
Ministério da Previdência que, na condição de ato administrativo, fez surgir grande 
controvérsia acerca da possibilidade de lançar imposições sobre os Entes Federados.

Situação que, a princípio se demonstra como contrária ao texto consti tucional, 
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uma vez que a norma impositiva se reveste da forma de ato admi nistrativo e trata de 
assuntos de interesse exclusivamente do Ente Federado bem como a outros Poderes 
constituídos, portanto, afetos à sua autonomia e independência, respectivamente. 
(MARTINS; AGOSTINHO, 2018, p. 108).

Razão pela qual foi elevada à condição de lei, mediante a introdução do dito 
inciso no artigo 96 da Lei n.º 8.213/90, o que, por si só, não tem o condão de afastar 
a sua inconstitucionalidade ante aos argumentos antes apresentados relacionados à 
autonomia dos Entes Federados.

É preciso frisar, também, que o inciso, em questão, tem por objetivo impedir que 
o servidor continue a exercer as atribuições de seu cargo público e ainda assim fazer 
uso de seu tempo de serviço/contribuição para concessão de aposentadoria em outro 
Regime seja ele Próprio ou o Geral.

E, nesse ponto, vale destacar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no 
sentido de que a Certidão de Tempo de Contribuição somente pode ser expedida para 
ex-servidor, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE CERTIDÃO 
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. INDEFERIMENTO. PORTARIA MPS 
N. 154/08. SERVIDOR DA ATIVA.
Uma vez que a autora ainda é servidora ativa do Município de São José do 
Hortêncio, conforme contracheque do mês de novembro de 2013 juntado aos 
autos, e na linha dos precedentes desta Câmara sobre tema idêntico, não 
vislumbro que a decisão de indefe rimento do pedido de certidão atente contra 
direito líquido e certo da parte impetrante/recorrente, a teor não só do previsto na 
Portaria MPS n. 154/08, como também da veda ção legal que impede a concessão 
de liminar que esgote o objeto da ação e infunde perigo de irreversibilidade ao 
provimento caso antecipado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
(Agravo de Instrumento N. 70058463696, Terceira Câmara Cível, Tribu nal de 
Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24.04.2014).

APELAÇÃO – Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para 
obtenção de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência, mantido o vínculo 
estatutário atualmente estabelecido entre a autora e a Fazenda do Estado de 
São Paulo – CTC que não pode abranger o período em que desempenhadas as 
funções do cargo atualmente ocupado pela autora, sob pena de vedado cômputo 
em dobro de período de contribuição, uma vez que, não cessado o vínculo 
com o Estado de São Paulo, tal período já vem sendo considerado para fins 
previdenciários em adição ao intervalo de tempo relativo aos empregos anteriores 
da autora – Recurso não provido.  (TJSP; Apelação 1015873-45.2018.8.26.0114; 
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro 
de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2018; 
Data de Registro: 17/12/2018).

A vedação aqui estabelecida tem por objetivo, ainda, reafirmar o disposto no 
inciso VIII, ora acrescentado também, no sentido de que o tempo de serviço/contribuição 
utilizado na obtenção de vantagens funcionais e/ou remuneratórias não pode ser 
aproveitado para aposentadoria em outro Regime sem que haja a extinção do vínculo 
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onde ele foi prestado.

VII - É VEDADA A CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 
RGPS POR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEM A EMISSÃO DA CTC 
CORRESPONDENTE, AINDA QUE O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RGPS TENHA 
SIDO PRESTADO PELO SERVIDOR PÚBLICO AO PRÓPRIO ENTE INSTITUIDOR; E

De todos os novos incisos introduzidos no artigo 96 da Lei n.º 8.213/91 de longe 
esse é um dos mais polêmicos, tanto que levou alguns a afirmar categoricamente que 
o servidor público não poderia mais utilizar-se do instituto da averbação de tempo de 
serviço/contribuição.

Mas o intento do dispositivo não é esse, a medida que reforça o teor do novo 
inciso V do mesmo artigo onde se veda a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição 
sem a contribuição efetiva.

Nessa toada os principais atingidos com a redação do inciso VII são aqueles 
agentes públicos que, em razão do estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 20/98 ou 
por força de entendimentos do INSS relacionados a períodos anteriores à dita Emenda, 
tenham ou deveriam ter vertido suas contribuições para o Regime Geral.

Hipótese que pode ser considerada comum, ante a inexistência de obrigatoriedade 
de criação de Regime Próprio pelos Entes Federados, (hipótese em que de todos os 
agentes públicos serão filiados ao RGPS) e, também, a previsão contida no § 13 do 
artigo 40 da Constituição Federal.

Merecendo destaque as situações em que o vínculo do Agente Público se deu com 
o Ente Federado responsável pelo Regime Próprio onde será concedida a aposentadoria, 
pois, nesses casos, até o advento do inciso em questão tais períodos eram computados 
para efeito de concessão do benefício sem a apresentação da CTC do Regime Geral por 
intermédio do instituto da averbação automática.

A averbação automática pode ser conceituada como o instituto por intermédio 
do qual o Regime Próprio reconhece o tempo de contribuição do Regime Geral sem a 
respectiva certidão por ter sido o Ente Federado instituidor daquele Regime o responsável 
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias junto ao INSS, apresentando, para 
efeitos de compensação financeira documento certificador dessa situação.

O que, a princípio, não será mais possível em razão da previsão contida no 
referido dispositivo, pois para que tais períodos possam ser computados para efeitos de 
aposentadoria será necessário que seja apresentada a respectiva Certidão de Tempo de 
Contribuição.

Só para se ter idéia do que se está a exigir, imaginemos um professor que foi 
contratado temporariamente por um Estado nos anos de 2006 e 2007 e tenha sido 
aprovado em concurso público para os quadros do mesmo Ente Federativo, no momento 
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de sua aposentadoria terá que apresentar a certidão do INSS relativa as contribuições 
dos anos de 2006 e 2007, ainda que o responsável pelo desconto das mesmas em sua 
remuneração e respectivo repasse à autarquia federal fosse de competência daquele 
Estado.

Em verdade, tal previsão apenas e tão somente transferirá a discussão acerca 
da responsabilidade pelo recolhimento da contribuição e os efeitos decorrentes da sua 
omissão para o âmbito do Regime Próprio.

Isso porque, em sede de Regime Geral, é muito comum que as certidões de 
tempo de contribuição não sejam emitidas pelo simples fato de que os empregadores 
simplesmente não cumpriram sua obrigação de repassar as contribuições do segurado 
e patronal à autarquia previdenciária.

Ocasião em que os Tribunais não tem titubeado no sentido de reconhecer que o 
segurado não pode ser prejudicado por essa omissão e determinado a concessão da 
aposentadoria em seu favor.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. LEIS 8.213/91 E 
9.032/95. VIGILANTE ARMADO. PERÍODO POSTERIOR A 05/03/1997. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TNU E DO STJ. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. Recurso do INSS contra sentença que concedeu à parte 
autora o benefício de aposentadoria especial, em razão do exercício 
da atividade de vigilante armado, desde o requerimento administrativo 
em 23/6/2016. 2. Em suas razões recursais, o réu sustenta que após 
5/3/1997 a atividade de vigilante não pode ser mais considerada 
especial, em razão da exclusão da periculosidade do rol dos decretos 
regulamentadores da matéria, sem qualquer impugnação específica 
quanto aos formulários apresentados. Aduz, ainda, que a majoração 
de benefício não pode se dar sem a correspondente fonte de custeio. 
3. A autora apresentou contrarrazões. 4. Reconhecimento do tempo 
de serviço especial de vigilante armado depois do Decreto n. 2.172, de 
5/3/1997. Possibilidade. Precedentes da TNU e do STJ. A TNU e o STJ se 
manifestaram no sentido de que é possível o reconhecimento de tempo 
especial prestado com exposição a agente nocivo periculoso em data 
posterior a 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material 
equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, 
independentemente de previsão em legislação específica. Precedentes: 
PEDILEF 50077497320114047105, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO 
DA ROCHA, TNU, DOU 06/11/2015 PÁGINAS 138/358; e REsp 1410057/
RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017. 5. No caso dos autos, o autor 
apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para todos os 
períodos vindicados (27/10/1988 a 6/1/2008 e 10/5/2008 a 23/6/2016 - 
DER), devidamente preenchido, comprovando a atividade de vigilante 
armado, tendo como função manter a segurança e vigiar o local de 
trabalho (cf. PPP, fls. 33/34 da documentação inicial). Portanto, todo este 
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período pode ser reconhecido como de atividade perigosa. 6. Ressalva 
de entendimento do Juiz Márcio Flávio Mafra Leal: “Não há controvérsia 
quanto à periculosidade da atividade do vigilante armado, merecendo o 
adicional respectivo da legislação trabalhista. Também é perfeitamente 
possível que a atividade gere tensões psicológicas próprias a merecer 
um tratamento para fins previdenciários mais favorável. Entretanto, 
a contagem de tempo especial, por se tratar de uma exceção à regra 
geral, deve merecer abordagem hermenêutica restritiva. O legislador 
suprimiu especificamente as atividades conceituadas perigosas da 
contagem especial (sem prejuízo do adicional da CLT), pela sua não 
inclusão no Decreto 2.172/1997 e seguintes. Portanto, não pode o 
Judiciário de lege ferenda artificialmente equiparar exposição à agentes 
nocivos com periculosidade, porquanto se trata de conceitos muito 
distintos em sua essência, não havendo lacuna a ser colmatada pela 
via da analogia. A recente jurisprudência do STJ (REsp 1.306.113/SC, 
rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7.3.2013) e a da TNU que a segue 
(PEDILEF 50495075620114047000, rel. Juiz Federal Sérgio Queiroga, 
DOU 5.2.2016, bem como a citada pela n. relatora) acaba por condicionar 
o direito à contagem especial a uma mera produção de prova e sem 
parâmetro legal. Será o perito o legislador e juiz da aposentadoria 
especial. Em se tratando de direito público, se não há norma explícita, 
apenas em situações excepcionais pode o Judiciário criar obrigação para 
a Autarquia não contemplada em lei. Este entendimento era o da TNU no 
PEDILEF 50136301820124047001, rel. Juiz Federal Gláucio Maciel, DOU 
16.8.2013: ‘seria possível o cômputo como especial, desde que houvesse 
previsão expressa na legislação infraconstitucional’.” 7. Prévia fonte de 
custeio. Obrigação do empregador. Não há falar em ausência de 
prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial 
e sua conversão em tempo de serviço comum, haja vista que a 
obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que 
tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva 
de seu empregador. Não pode o trabalhador ser penalizado pela 
falta do recolhimento ou por ele ter sido feito a menor, uma vez 
que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber 
seus créditos. 8. Além disso, o TRF da 1ª Região já se manifestou no 
sentido de que “há fonte de custeio para as aposentadorias concedidas 
judicialmente mediante enquadramento especial de períodos de trabalho 
dos segurados, pois a previdência social se pauta na solidariedade entre 
contribuintes e beneficiários e não no sistema da capitalização individual 
(ARE 664335)” (AC 0030736-04.2008.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 
UBIRAJARA TEIXEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 
DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 de 16/05/2017). 9. No mesmo sentido o 
TRF da 4ª Região: “É absolutamente inadequado aferir-se a existência 
de um direito previdenciário a partir da forma como resta formalizada 
determinada obrigação fiscal por parte da empresa empregadora. A 
realidade precede à forma. Se os elementos técnicos contidos nos autos 
demonstram a natureza especial da atividade, não guardam relevância 
a informação da atividade na GFIP ou a ausência de recolhimento da 
contribuição adicional por parte da empresa empregadora. Inadequada é 
a compreensão que condiciona o reconhecimento da atividade especial às 
hipóteses que fazem incidir previsão normativa específica de recolhimento 
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de contribuição adicional (art. 57, §§ 6º e 7º, da Lei nº 8.213/91). O direito 
do trabalhador à proteção de sua saúde no ambiente do trabalho emana 
da realidade das coisas vis a vis a legislação protetiva - compreendida 
desde uma perspectiva constitucional atenta à eficácia vinculante 
dos direitos fundamentais sociais. Deve-se, aqui também, prestigiar a 
realidade e a necessidade da proteção social correlata, de modo que 
suposta omissão ou inércia do legislador, quanto à necessidade de 
uma contribuição específica, não implica a conclusão de que a proteção 
social, plenamente justificável, estaria a violar o princípio constitucional 
da precedência do custeio” (TRF4 5016951-84.2014.404.7100, QUINTA 
TURMA, Relator (AUXILIO PAULO AFONSO) RODRIGO KOEHLER 
RIBEIRO, juntado aos autos em 05/06/2017). 10. Recurso do INSS 
desprovido. 11. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 
10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995), 
mas respeitada a limitação temporal imposta pelo enunciado da Súmula 
n. 111/STJ. (TRF1. AGREXT 0018774-05.2017.4.01.3400, CRISTIANE 
PEDERZOLLI RENTZSCH, TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - DF, 
Diário Eletrônico Publicação 06/04/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. 
INGRESSO NO RGPS APÓS 24/07/1991. PERÍODOS REGISTRADOS NO 
CNIS - SISTEMA ALIMENTADO PELA PRÓPRIA AUTARQUIA. PRESUNÇÃO 
DE VERACIDADE. REQUISITO CARÊNCIA PREENCHIDO. RECURSO DO 
INSS DESPROVIDO. 1. Recurso do INSS contra sentença que julgou procedente 
o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2. Alega o INSS 
de forma genérica que a parte autora não logrou comprovar período mínimo de 
carência, pois desde que se filiou ao RGPS, conta com menos de 180 contribuições 
na DER, número inferior ao exigido pela legislação; alternativamente requer a 
alteração dos juros e correção monetária, para que sejam calculados conforme 
o disposto no art. 1º F, da Lei 9.494/97. 3. Conforme disposto no inciso II do art. 
25 da Lei n° 8.213/91, a parte autora deve comprovar o tempo mínimo de 180 
contribuições mensais (15 anos), para que seja concedida a aposentadoria por 
idade. 4. Compulsando-se a documentação acostada à exordial, em especial a 
consulta ao sistema CNIS, que é um sistema alimentado pela própria Autarquia e, 
portanto, goza de presunção de veracidade, verifica-se que a autora comprovou 
ter um tempo de contribuição correspondente a 20 anos e nove meses. 5. Descabe 
a alegação genérica do INSS de que consultas realizadas ao próprio sistema 
CNIS não servem como prova em razão de não considerar “os benefícios por 
incapacidade recebidos, tampouco o períodos recolhidos extemporaneamente”, 
tendo em vista a ausência de comprovação documental das referidas 
irregularidades, sendo que, a teor do inciso I do art. 373 do CPC/2015, é ônus 
do réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor. 6. Fato é que a parte autora durante toda vida profissional era segurada 
empregada, motivo pelo qual não lhe pode ser imputada a responsabilidade 
pelo recolhimento previdenciário, que fica a cargo do seu empregador. Dessa 
forma, deve ser afastada a alegação de perda de qualidade de segurado. Neste 
sentido já se manifestou a TNU: “EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
NACIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. RECOLHIMENTO EM ATRASO 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO DOMÉSTICO. ÔNUS 
DO EMPREGADOR. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão reformou 
a sentença de primeiro grau sob o fundamento de que a parte autora não teria 
cumprido o requisito da carência, para fins de concessão de auxílio-doença, 
uma vez que o recolhimento das contribuições previdenciárias foram feitos em 
atraso. 2. Incidente de uniformização em que se pretende o reconhecimento 
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deste requisito, tendo em vista tratar-se de empregado doméstico, cujo ônus 
pelo recolhimento da contribuição é do empregador. 3. Jurisprudência do 
STJ e desta TNU no sentido de que a responsabilidade do recolhimento da 
contribuição é do empregador doméstico, razão pela qual o pagamento em 
atraso não implica o não atendimento da carência por parte do segurado. 4. 
Pedido conhecido e provido.” (PEDIDO 200870500072980, JUIZ FEDERAL 
PAULO RICARDO ARENA FILHO, DOU 19/12/2011.) 7. Correção monetária e 
juros de mora. Condenação judicial da Fazenda Pública referente A DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS, EXCETO BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. Precedente do 
STJ: REsp 1.495.146/MG. As condenações judiciais da Fazenda Pública de 
natureza previdenciária, EXCETO OS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, sujeitam-
se (1) à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere 
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 
8.213/91; e (2) quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial 
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 
n. 11.960/2009). 8. Recurso desprovido. 9. Honorários advocatícios pelo INSS, 
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas as parcelas 
vencidas após a prolação da sentença (Súmula nº 111/STJ). (TRF1. AGREXT 
0009655-20.2017.4.01.3400, ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA, TRF1 - 
TERCEIRA TURMA RECURSAL - DF, Diário Eletrônico Publicação 06/07/2018).

Assim, a tendência é que os Regimes Próprios sejam compelidos judicialmente 
a conceder as aposentadorias em favor dos servidores públicos, já que a ausência de 
informação junto ao INSS decorrerá do descumprimento de obrigação imposta ao Ente 
Federado que o instituiu.

Isso porque os sujeitos jurídicos da relação de custeio, em exemplo, 
necessariamente não são os mesmos da relação de proteção,

[...] enquanto se definem como beneficiários os trabalhadores, de um modo geral 
(segurados), e as pessoas que vivem com seu auxílio econômico (dependentes), 
são contribuintes o Estado (União), os empregadores (empresas) e os segurados. 
[...]. (BERBEL, 2005, p. 143-144).

VIII - É VEDADA A DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EM REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO O TEMPO AVERBADO TENHA GERADO A 
CONCESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO EM 
ATIVIDADE

 Aqui também se busca a consolidação legal de entendimento manifestado pelo 
extinto Ministério da Previdência em sede administrativa, bem como a introdução em 
norma legal de posicionamentos já adotados pela jurisprudência.
 Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA 
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 
FRACIONAMENTO – CERTIDÃO – NEGATIVA - ILEGALIDADE E OFENSA A 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se 
destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo 
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a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 
incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a 
ser exercitado no momento da impetração. 3. O fracionamento do tempo de 
contribuição para obtenção de aposentadoria por dois regimes previdenciários 
distintos é admitido pela lei de regência desde que não implique contagem de 
tempo concomitante, salvo hipóteses em que a CF admite a cumulação de cargos, 
empregos e funções, e que o mesmo tempo de contribuição não seja utilizado 
para a obtenção de benefícios, vantagens e direitos e mais de um regime. 4. 
Averbação de tempo de serviço que gerou direito a verbas remuneratórias 
que compõem os vencimentos e comporão necessariamente os proventos. 
Inadmissibilidade. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder 
e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. 
Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso provido.  
(TJSP;  Apelação 1025216-10.2017.8.26.0564; Relator (a): Décio Notarangeli; 
Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo 
- 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 
22/11/2018).

Ou seja, consolida-se na norma o entendimento de parte da jurisprudência como 
forma de obrigar que todos os Regimes Próprios a observem.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE REGIMES
  

Dentre os aspectos relacionados à gestão do Regime Próprio outra alteração 
que merece destaque é a relacionada ao compartilhamento do conteúdo de cadastro de 
dados:

Art. 25 A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
[...]
Art. 124-B. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o 
disposto no art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, terá acesso a 
todos os dados de interesse para a recepção, a análise, a concessão, a revisão 
e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial:
I - os dados administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Economia;
II - os dados dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de 
Saúde - SUS, administrados pelo Ministério da Saúde;
III - os dados dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e 
privadas, sendo necessário, no caso destas últimas, a celebração de convênio 
para garantir o acesso; e
IV - os dados de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS, instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
mantidas pela Caixa Econômica Federal.
§ 1º Para fins do cumprimento do disposto no caput, serão preservados a 
integridade dos dados e o sigilo dos dados acessados pelo INSS. eventualmente 
existente.
§ 2º O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou 
administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o 
detalhamento dos pagamentos.
§ 3º As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o § 1º poderão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5107.htm
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ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social, para 
estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à 
concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, 
preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na 
forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados.
§ 4º Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação 
técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados 
de que trata o caput, quando se tratar de dados hospedados por órgãos 
da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de 
arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração 
dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos 
envolvidos.
§ 5º As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas 
possuem característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, 
acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do 
acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos.

Os parágrafos são claros no sentido de conceder a faculdade de o INSS 
compartilhar as informações que possuir em seu cadastro com os Regimes Próprios 
para que eles possam fazer a gestão de seus benefícios.

De a muito se tem o intento de instituir em âmbito nacional um cadastro que 
pudesse contemplar informações dos segurados de ambos os regimes básicos e que 
pudesse ter seu conteúdo acessado por todos.

Assim, o teor do § 3º e parte do § 4º apenas e tão somente torna lei esse intento, 
ocorre que a parte final do último parágrafo citado, traz uma inovação que, pode-se dizer, 
não era esperada pelas unidades gestoras dos Regimes Próprios.

Consistente essa no fato de poder o INSS e o Regime Próprio definirem que 
haverá desembolso financeiro por parte do segundo para custear esse acesso.

É fato que se trata de uma possibilidade, mas como tal encontra-se a mesma na 
discricionariedade da autarquia federal ou mesmo do órgão responsável pela definição 
dos critérios de acesso, conforme estabelecido no § 3º.

Entretanto, até o presente momento, o que era apenas um intento nunca foi objeto 
de informação quanto a possibilidade de rateio de custos, tanto que aquelas Unidades 
Gestoras que já conseguiram alimentar o sistema e tem ajudado no desenvolvimento do 
mesmo, o tem feito de forma gratuita.

Daí que impingir a necessidade de pagamento aos Regimes Próprios para acesso 
às informações pode inviabilizar sua concretização, já que muitas unidades gestoras 
encontram-se com seus recursos totalmente comprometidos e não tem mais lastro dentro 
da Taxa de Administração para contrair novas despesas.

Razão pela qual, frise-se novamente, o intento de unificação cadastral pode ser 
inviabilizado.
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A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS

A última previsão passível de aplicação direta aos Regimes Próprios estaduais e 
municipais é a contida no artigo abaixo:

Art. 31. Os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de 
pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro 
nacional, por pessoa jurídica de direito público interno, deverão ser restituídos.
§ 1º O disposto no caput:
I - aplica-se aos créditos realizados anteriormente à data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória;
II - não se aplica aos créditos referentes a períodos de competência anteriores 
ao óbito;
III - não se aplica aos benefícios do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e
IV - não afasta outros mecanismos de restituição de valores pagos por entes 
públicos.
§ 2º O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a 
ser restituído.
§ 3º O cálculo para a restituição do valor a que se refere o § 2º considerará 
a proporcionalidade dos valores pagos referentes ao período posterior ao 
falecimento do beneficiário.
§ 4º O ente público comprovará à instituição financeira o óbito por meio do 
encaminhamento:
I - da certidão de óbito original;
II - da cópia autenticada, em cartório ou administrativamente, da certidão de 
óbito, inclusive por meio eletrônico;
III - de comunicação eletrônica remetida pelo cartório ao ente público;
IV - de informação relativa ao óbito prestada por órgão integrante do Sistema 
Único de Saúde - SUS; ou
V - de informação prestada pelo INSS, por meio de relatório conclusivo de 
apuração de óbito.
§ 5º Após o recebimento do requerimento de restituição, formulado nos termos do 
disposto neste artigo, e observadas as normas a serem editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, a instituição financeira:
I - bloqueará, imediatamente, os valores; e
II - restituirá ao ente público os valores bloqueados no quadragésimo quinto dia 
após o recebimento do requerimento.
§ 6º Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, inclusive 
em investimentos de aplicação ou resgate automático, a instituição financeira 
restituirá o valor disponível e comunicará a insuficiência de saldo ao ente público.
§ 7º Na hipótese de comprovação do óbito feita nos termos do disposto nos incisos 
IV ou V do § 4º, a restituição ocorrerá no nonagésimo dia após o recebimento do 
requerimento.
§ 8º Na hipótese de a instituição financeira constatar erro no requerimento de 
restituição, por meio do comparecimento do beneficiário ou de prova de vida, 
deverá, imediatamente:
I - desbloquear os valores; e
II - comunicar o desbloqueio ao ente público requerente.
§ 9º O disposto no caput não exclui a retificação do requerimento pelo ente 
público, de ofício ou a pedido do beneficiário.
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O alcance da dita regra aos regimes estaduais e municipais decorre do fato 
de que a previsão nele contida quase que inteiramente se reporta à pessoa jurídica 
de direito público interno conceito que abarca todos os Entes Federados e àqueles 
que integram a respectiva administração pública indireta.

Ressalvadas as poucas hipóteses que tratam diretamente de aspectos 
ligados diretamente à seguridade social federal, como se dá com a referência ao 
Bolsa Família.

Além disso, por força do disposto nos artigos 21, VIII e 192 da Constituição 
Federal a competência para legislar sobre sistema financeiro é da União, conforme 
entendimento da Corte Suprema in verbis:

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 12.775/2003, 
do Estado de Santa Catarina. Competência legislativa. Sistema financeiro 
nacional. Banco. Agência bancária. Adoção de equipamento que, embora 
indicado pelo Banco Central, ateste autenticidade das cédulas de dinheiro 
nas transações bancárias. Previsão de obrigatoriedade. Inadmissibilidade. 
Regras de fiscalização de operações financeiras e de autenticidade do 
ativo circulante. Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 21, 
VIII, e 192, da CF. Ação julgada procedente. Precedente. É inconstitucional 
a lei estadual que imponha às agências bancárias o uso de equipamento 
que, ainda quando indicado pelo Banco Central, ateste a autenticidade 
das cédulas de dinheiro nas transações bancárias. (ADI 3515, Relator(a):  
Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-187 
DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-01 PP-
00056 RTJ VOL-00219-01 PP-00176).

Impedindo, com isso, que os demais Entes Federados possam editar norma 
no mesmo sentido, reforçando, com isso, a aplicabilidade de seu teor a todos 
indistintamente.

Por outro lado, não se pode deixar de afirmar que tal regramento ainda pode 
ser aperfeiçoado estabelecendo o mesmo procedimento para os empréstimos 
consignados em folha de pagamento, à medida que estes são pagos diretamente à 
entidade consignante, não passando pela conta bancária do beneficiário.

E também, não podem ser pagos pelas entidades previdenciárias após o 
falecimento do beneficiário, fato este que alicerça o dever de restituir das instituições 
bancárias e também das instituições consignantes, isso porque, com a morte cessa 
o direito ao recebimento do benefício por parte daquele segurado, fazendo com que 
todos os valores repassados tanto a sua conta pessoal quanto a outras instituições 
se tornem indevidos.

Pois no caso das instituições onde o falecido recebia seus proventos há 
ausência de crédito a ser feito e na segunda o simples fato de que os créditos 
posteriores fazem com que o Ente Federado esteja pagando dívida contraída pelo 
segurado com a entidade consignante, mesmo após o seu falecimento.
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APLICAÇÃO ÀS SITUAÇÕES EM ANDAMENTO

Por fim, certamente, uma das maiores discussões acerca das modificações 
promovidas, em especial na Lei n.º 8.112/90 residirá na sua aplicação imediata ou não 
aos pedidos de benefício que ainda não foram concedidos.

Ou mesmo àqueles que já o foram mais que podem ser afetados, por exemplo, 
pela habilitação alimentar.

Ocorre que a solução dessa dúvida, passa necessariamente pelo reconhecimento 
de que as modificações introduzidas no Estatuto do Servidor Federal possuem natureza 
material, ou seja, revestem-se da condição de normas que outorgam ou extinguem 
direitos.

E nessa condição, devem observar a regra geral de que a nova legislação 
previdenciária só alcança os fatos ocorridos após o seu advento, conforme determina o 
Decreto Lei n.º 4.675/42 in verbis:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.    
§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.  
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por 
êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, 
ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.    
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
caiba recurso.          

Então não se admite que naqueles casos em que o óbito tenha ocorrido antes do 
advento da nova redação estabelecida para a Lei n.º 8.112/90, aplique-se, por exemplo, 
a regra dos 180 (cento e oitenta dias) para o filho menor de 16 (dezesseis) anos.

Isso porque, o fato gerador do benefício, nesse caso, a morte do servidor, ocorreu 
em data pretérita à edição da Medida Provisória, caracterizando, dessa forma, a existência 
de um direito adquirido assim considerado aquele que já se incorporou à esfera pessoal 
e patrimonial do agente e, dessa forma, é intangível por modificações normativas ou 
fáticas posteriores. (NEVES, 2016, p. 264).

Afastando-se também, a possibilidade de que a hipótese de habilitação provisória, 
alcance pensões por morte concedidas em data anterior à edição da Medida Provisória, 
por revestirem-se, as pensões concedidas antes do advento da Medida Provisória, 
da natureza de ato jurídico perfeito que é aquele que se aperfeiçoou, que reuniu os 
elementos necessários a sua formação, debaixo da lei velha. Isto não quer dizer, por 
si só, que ele encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário 
imunizado é de oscilações de forma aportadas pela lei nova. (MORAES, 2017, p. 74).

Fundamentos esses que, inclusive, ensejaram a edição da Súmula 340 do Superior 
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Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “A lei aplicável à concessão de pensão 
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Dessa forma, as novas regras introduzidas na Lei n.º 8.112/90 somente podem 
ser aplicadas às pensões cujo óbito do servidor venha a ocorrer após a publicação da 
Medida Provisória n.º 871/19.

Recebido em: 13 fev. 2019          Aceito em: 13 abr. 2019
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  O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL NO DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Flávia Francisca Silva Montes1

Resumo
O presente artigo tem por objetivo discutir e analisar de que maneira a reforma da 
previdência, por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, afetou a garantia e 
proteção dos direitos fundamentais sociais aos segurados da Previdência Social. 
Trata-se de um estudo elaborado com abordagem qualitativa e para tanto foram 
usados materiais bibliográficos e notícias de conteúdo jurídico. Do ponto de vista 
metodológico, o recorte temporal utilizado para o desenvolvimento do tema vai 
desde a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, Pactos Internacionais, 
Convenções da OIT, a positivação dos Direitos Sociais pelo ordenamento jurídico 
pátrio por meio da Constituição Federal de 1988 até culminar nos retrocessos sociais 
trazidos pela recente reforma previdenciária. Ao final, busca-se concluir se há violação 
do princípio da vedação do retrocesso social, da dignidade da pessoa humana e, do 
respeito ao mínimo existencial.

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Princípio da Vedação do Retrocesso Social. Direitos 
Fundamentais Sociais. Direitos Humanos. Reforma Previdenciária. 

THE PRINCIPLE OF THE SOCIAL RETROCESSION PROHIBITION IN THE SOCIAL 
SECURITY LAW

Abstract
The main purpose of this article is to discuss and analyze in which way the social 
security reform, through the proposal of the Constitutional Amendment number 
103/2019, have affected the guarantee and protection of the fundamental social 
rights to the insured workers of the Social Security. This article has a qualitative 
approach. Bibliographical research and legal online news have been used to settle 
the main problem of the discussion. In order to develop the theme, the chosen period 
of this study extends from the Universal Declaration of the Human Rights (1948), the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural (1966), the ILO Conventions, 
the affirmation of the social rights in the Brazilian legal system through the Federal 
Constitution (1988) and, finally the uncountable and intense social regression brought 
by the recent social security reform. Finally, the aim of this work is to conclude if the 
principles of the dignity of the human being, the social retrocession prohibition and the 
respect of the minimal existential have been violated and infringed. 

Keywords: Social Security Law. The Principle of The Social Retrocession Prohibition. Fundamental 
Social Rights. Human Rights. Social Security Reform. 

1 Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná - PUCPR (2018). Pós-Graduação em Direito e Processo Previdenciário pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná - PUCPR (2020).
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INTRODUÇÃO

O Direito da Seguridade Social é um ramo jurídico autônomo dentro do Direito 
brasileiro dele fazendo parte o Direito Previdenciário. O nível de sofisticação e detalhamento 
de seu conteúdo jurídico é proveniente da positivação de normas, jurisprudência, direitos 
regulamentados na Constituição Federal de 1988 e, também de princípios próprios 
que lhe são peculiares. Ademais, o Direito Previdenciário, na conjuntura internacional, 
é amparado por diversos instrumentos de proteção como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais de 1966, Convenções da OIT (Organização internacional do Trabalho) e 
Convenção da ONU. 

A internacionalização dos Tratados no Brasil pode ser dividida por duas maneiras, 
apesar das críticas: para que os tratados de direitos humanos possuam hierarquia 
constitucional eles devem passar pelo procedimento do Art. 5º, § 3, da CF/88. Por outro 
lado, os tratados incorporados antes do acréscimo do art. 5º, § 3º, da CF/88 possuem 
hierarquia supralegal (infraconstitucional). 

O direito fundamental à previdência social integra os direitos de segunda dimensão, 
ou seja, deve haver por parte do Estado uma atuação positiva visando assegurar o 
núcleo básico dos direitos fundamentais, o mínimo existencial, o princípio da máxima 
efetividade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da vedação do retrocesso 
social aos segurados e trabalhadores. Logo, percebe-se uma intensa ligação dos direitos 
sociais fundamentais aos princípios jurídicos que lhe conferem mecanismos axiológicos 
de interpretação. Por outro lado, as medidas e políticas neoliberais adotadas pelo Estado 
o afastam do modelo, hoje contestado, de bem-estar social já que este tende a execução 
de políticas visando à desregulamentação, flexibilização e às reformas dos direitos 
sociais. Desta forma, trabalhadores e segurados passam a se preocupar em fazer uma 
previdência privada diante da incerteza de poderem auferir uma futura aposentadoria. 

O Poder Judiciário pode representar um importante papel de garantidor dos Direitos 
Sociais no ordenamento jurídico. Caso haja omissão por parte do Poder Legislativo na 
implementação dos direitos sociais podem ser usadas técnicas de controle (mandado de 
injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão) a fim de que estes tenham 
a sua integralidade afirmada e respeitada. 

Adicionalmente, por meio deste artigo analisar-se-á de que forma o neoliberalismo 
juntamente com a atual reforma da previdência, por meio da EC nº 103/2019, têm 
contribuído para o desmantelamento da justiça social ocasionando a precarização do 
Direito Previdenciário como direito fundamental social de todo trabalhador e segurado.
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A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NO DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Dentre os significativos instrumentos de proteção internacional dos Direitos 
Humanos no Direito Previdenciário podemos mencionar: a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, sendo proclamada no ano de 1948, em São Francisco, na 
Califórnia, fazendo parte da resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU). De acordo com Celso Lafer (2015. p. 03), esta declaração representa 
uma nova concepção na vida internacional ao declarar “pela primeira vez, em escala 
planetária, o papel dos Direitos Humanos na convivência coletiva.” 

Conforme entendimento majoritário quanto à forma vinculativa da declaração: 
“os dispositivos consagrados na Declaração são juridicamente vinculantes, visto que 
preceitos contidos em seu texto já foram positivados em tratados posteriores e no Direito 
interno de muitos Estados.” (PORTELA, 2017, p. 869). Importante mencionar o impacto 
da Declaração Universal no âmbito do direito interno brasileiro uma vez que a Declaração 
serviu de referência para a Magna Carta de 1988. Ademais, a repercussão da Declaração 
na ordem internacional é de que esta serviu de fonte jurídica para os Tratados de Direitos 
Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece o Direito à 
Previdência em seu Art. XXV, item I, como um direito humano por meio da garantia a todos 
os homens do direito à proteção nos casos de doença, invalidez, viuvez e velhice. Nesse 
sentido, quando um país adota um tratado internacional ele assume o reconhecimento 
de obrigações perante a comunidade internacional e, ainda deverá incentivar esforços 
para a persecução de objetivos visando contemplar o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

O segundo elemento de proteção do Direito Previdenciário a nível internacional é 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. É também 
conhecido como Pacto Social, que tem como principal finalidade dar efetividade ao 
regramento da Declaração Universal de 1948. 

O pacto possui normas de caráter programático onde os Estados se comprometem 
a adotar ações com o objetivo de proteger direitos de segunda geração dos cidadãos. O 
pacto requer a atenção do Estado e, ainda nas lições de Portela (2017) estes: 

[...] deverão progressivamente assegurar o seu gozo, por esforços 
próprios e pela cooperação internacional, com o auxílio de todos os 
meios apropriados nos planos econômico e técnico e até o máximo de 
seus recursos disponíveis. (PORTELA, 2017, p. 878). 

A proteção do seguro social é encontrada no Art. 9º do Pacto Internacional dos 
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais onde normatiza que: Os Estados membros 
reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. 

Como o Brasil promulgou referido Pacto por meio do Decreto Legislativo nº 591, de 
06/07/1992, ele deve respeito à efetivação dos Direitos Sociais a nível interacional. Nos 
ensinamentos de Ibrahim (2019), uma maneira viável para contornar o não cumprimento 
destes direitos seria: 

O descumprimento, por parte do Brasil, na implementação dos direitos 
sociais, após o esgotamento de todos os recursos internos, permite 
denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual na 
hipótese de omissão continuada pode apresentar o caso frente à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil já admitiu a sua 
competência. (IBRAHIM, 2019, p. 80).  

Os direitos sociais estão elencados no Art. 6º da CF/88 e o Direito à Previdência 
Social está positivado no Art. 201 e seguintes da Carta Magna. Como os direitos sociais 
são direitos de segunda geração há a imposição de diretrizes, deveres e obrigações 
públicas a serem realizados pelo Estado com a finalidade de possibilitar aos cidadãos um 
nível razoável de dignidade humana e respeito ao mínimo existencial. Com a finalidade 
de atingir-se este objetivo há a demanda de recursos públicos visando a execução das 
garantias sociais por meio da implementação de políticas públicas. 

O terceiro instrumento de proteção internacional na área do Direito Previdenciário 
é a Convenção nº 118 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) referente à 
igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros quanto à Previdência Social. 

A Convenção sobre a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros foi 
aprovada pela 46ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho e, entrou no plano 
internacional na data de 25 de abril de 1964. A Convenção nº 118 da OIT encontra-se em 
vigor no Brasil desde 24 de março de 1969. 

No Art. 2º, I, da Convenção as obrigações se aplicariam aos seguintes ramos 
da Previdência Social: a) assistência médica, b) auxílio-doença, c) prestações de 
maternidade, d) aposentadoria por invalidez, e) aposentadoria por velhice, f) pensão por 
morte, g) prestação em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais, h) seguro-
desemprego e, i) salário-família. 

O quarto instrumento de proteção é a Convenção da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) de nº 102 referente às normas mínimas para a seguridade social. 

Adotada pela Conferência Geral da OIT, realizada em Genebra, em sua 35º 
sessão, em 04 de junho de 1952 foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 19 de 
setembro de 2008, através do Decreto Legislativo nº 269, e ratificada pelo Brasil em 15 
de junho de 2009. A Convenção nº 102 da OIT está em vigor no Brasil

Na disposição geral a Convenção 102 da OIT trata de especificar alguns conceitos 
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como esposa, viúva, período de carência dentre outros. Nas partes seguintes os 
temas referem-se a: serviços médicos, auxílio-doença, prestações de desemprego, à 
aposentadoria por velhice, acidente do trabalho e de doenças profissionais, prestações 
de família, prestações de maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, 
cálculo dos pagamentos periódicos, igualdade de tratamento dos residentes estrangeiros 
onde dispõe que, os não nacionais devem ter o mesmo tratamento que os residentes 
nacionais. E ainda há disposições finais, diversas e gerais. 

O quinto meio de proteção é a Convenção sobre os direitos das crianças e sobre 
a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 

A Convenção sobre os direitos das Crianças foi adotada pela ONU em 1989 e, o 
Brasil a ratificou no ano de 1990. De acordo com Flávia Piovesan (2009, p. 209) “destaca-
se como o tratado internacional de proteção de direitos humanos com o mais elevado 
número de ratificações. Em março de 2008, contava com 193 Estados-partes.” 

A criança, como sujeito de direitos, possui vários direitos assegurados por esta 
Convenção e, no que se refere à área do Direito Previdenciário pode-se mencionar a 
proteção prevista no Art. 26 em seus incisos I e II: 

1. Os Estados-partes reconhecerão a todas as crianças o direito de 
usufruir da previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as 
medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito, em 
conformidade com sua legislação nacional. 2. Os benefícios deverão 
ser concedidos, quando pertinentes, levando-se em consideração os 
recursos e a situação da criança e das pessoas responsáveis pelo seu 
sustento, bem como qualquer outra consideração cabível no caso de 
uma solicitação de benefícios feita pela criança ou em seu nome.

Importante ressaltar que os segurados que possuam idade menor de 16 anos 
e, que comprovem prova de atividade, poderão pedir ao INSS, autarquia federal, que 
incluam esses períodos de tempo de trabalho na contagem de suas aposentadorias, 
conforme notícia veiculada no jornal UOL (CASTELANI, 2020). Tal decisão foi julgada 
pelo TRF da 4º Região. Conforme a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 7º, inciso 
XXXIII, o trabalho é proibido aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir dos 14 anos. Nas lições de Adriana Menezes (2018, p. 178): é importante entender 
que: “embora conste no Art. 13 da Lei 8.213/91 que o maior de 14 anos pode se filiar ao 
RGPS como segurado facultativo, a idade mínima a ser observada para tal filiação é 16 
anos.” 

Conclui-se que mesmo com toda a proteção internacional e de âmbito interno 
dedicado às crianças e aos adolescentes, o trabalho infantil ainda faz parte da realidade 
brasileira em razão da alarmante situação de vulnerabilidade social de muitas famílias. 

A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 
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Mulher é também chamada de Carta Internacional dos Direitos da Mulher ou Convenção 
CEDAW. Foi adotada pela Resolução nº 34/180 da Assembleia Geral da ONU, em 
18/12/79 e ratificada pelo Brasil em 01/02/84.

Não obstante toda a proteção a nível internacional esta Convenção foi a que mais 
recebeu reservas por parte dos Estados signatários no que se refere, principalmente, à 
igualdade entre homens e mulheres na família. Fato é que o direito à previdência social 
assegurado às mulheres é um direito humano de segunda geração devendo, portanto, 
assegurar proteção às suas beneficiárias e em condições de igualdade a todos os seus 
beneficiários. 

A Convenção visa conferir dignidade à mulher trazendo discriminações positivas 
e, por isso, os Estados devem nas lições de Portela (2017, p. 883): “tomar medidas 
para eliminar a discriminação da mulher e promover a igualdade entre gêneros nos 
campos administrativo e legislativo, em particular nas esferas política, social, econômica 
e cultural.”

No que se refere ao trabalho quanto maior for a inserção da mulher nas atividades 
laborais maior será a sua participação como segurada no custeio e aporte da Previdência 
Social. E, assim, num futuro, ser-lhe-á garantido o direito de gozar de um benefício 
previdenciário.

 
FENÔMENO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS TRATADOS NO BRASIL

Para que os tratados de direitos humanos possuam hierarquia constitucional 
eles devem passar pelo procedimento do Art. 5º, § 3, da CF/88. Os tratados de direitos 
humanos que vigoram no Brasil são supralegais (e infraconstitucional), com exceção 
daqueles que foram ratificados de acordo com o Art. 5º, § 3º, já que equivalem às emendas 
constitucionais, como exemplo cita-se a Convenção de Nova Iorque para a Proteção de 
Pessoas com Deficiência e o seu respectivo protocolo adicional.

Quanto ao conflito entre direito interno e as normas internacionais deve valer a 
norma mais favorável à pessoa humana, e nesse sentido são as lições da professora 
Vólia Bomfim (2016, p. 79): “O que é pacífico é a supremacia da nossa Carta Política 
sobre os tratados e convenções internacionais, salvo quando o tratado versar sobre 
direitos humanos mais favoráveis”.  

Apesar desse posicionamento majoritário defendido pelo STF, o da supralegalidade 
(ou seja, situam-se abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias) dos tratados de 
direitos humanos há críticas com relação a esse entendimento por muitos estudiosos do 
direito. O fundamento de defesa é o de que há os tratados com status de supralegalidade 
e tratados com status de emenda constitucional. Esse é a opinião de Peixer (2011): 
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Ao criarem categorias para os tratados, seja de nível constitucional ou 
supralegal [...], a tese da supralegalidade acabou por regular assuntos 
iguais de maneira totalmente diferente (ou seja, desigualou os iguais).  
(PEIXER, 2011, p. 68). 

É o mesmo entendimento de Sarlet (2015) ao mencionar que:  

A hierarquia dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica interna 
brasileira, de acordo com a atual orientação do STF, é diferenciada de 
acordo com a forma de incorporação. Com efeito, os tratados incorporados 
antes da inserção do § 3º no art. 5º da CF possuem hierarquia supralegal, 
prevalecendo, portanto, sobre toda e qualquer norma infraconstitucional 
interna, mas cedendo em face da CF. Por sua vez, os tratados aprovados 
pelo Congresso Nacional na forma do art. 5º, § 3º, da CF possuem 
hierarquia e força normativa equivalente às emendas constitucionais. 
(SARLET, 2015, p. 339). 

Desta forma, cada Estado soberano estabelece as suas normas internas para a 
aplicação dos tratados e, no Brasil não foram adotados os institutos da aplicabilidade 
imediata dos tratados internacionais.

Apesar da consagração pelo STF da tese da supralegalidade dos tratados de 
Direitos Humanos há autores que compartilham do entendimento de que o reformador 
constitucional deveria ter dado a hierarquia constitucional a todos os tratados de Direitos 
Humanos e, se houvesse um eventual conflito deveria ser dada a disposição mais 
benéfica à pessoa.

DO DIREITO SOCIAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL

Partindo do marco histórico do direito social até a efetiva proteção deste houve 
muita desigualdade social como resultado da Revolução Industrial europeia no século 
XIX. Os trabalhadores exigiam um papel mais participativo por parte do Estado com 
relação aos temas de justiça social, tendo-se em vista que a classe operária passou a se 
organizar requerendo melhores condições de vida. 

Tais petições eram postuladas por meio de prestações positivas por parte dos 
cidadãos ao Estado e, nas lições de Dirley da Cunha Júnior (2018) estas seriam para 
garantir aos indivíduos: 

Um mínimo existencial, proporcionando-lhe, em consequência, os 
recursos materiais para uma existência digna, como providência reflexa 
típica do modelo de Estado de Bem-Estar Social, responsável pelo 
desenvolvimento do postulado da Justiça Social. (JUNIOR, 2018, p. 671).
 

Todas as constituições que sucederam à de 1934 asseguraram direitos sociais 
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e, em especial, a de 1988 avançou muito nesta temática visando conferir a todos os 
cidadãos a garantia do mínimo existencial por meio de prestações positivas e materiais 
por parte do Estado. 

Especificamente, o direito à Previdência Social é um dos pilares da seguridade 
social e está positivado nos artigos 6º, 201 e 202 da Constituição Federal de 1988. O 
direito à previdência social faz parte dos direitos fundamentais de segunda dimensão e, 
de acordo com o Art. 195 da Carta Magna esta faz parte de um conjunto integrado de 
iniciativas tanto do poder público como da sociedade. 

Nos ensinamentos de Nathalia Masson (2018, p. 1509) o conjunto de ações da 
seguridade social está definido pela “transitoriedade, já que as necessidades sociais 
surgem e se modificam de acordo com as contingências fáticas da sociedade e se 
alteram constantemente.”

Contudo, apesar desta transitoriedade, o que acontece em nossa contemporaneidade 
nas pertinentes observações do sociólogo Bordoni (2016, p. 72), é que “as garantias 
sociais que até poucas décadas atrás eram o sustentáculo da existência individual foram 
descontinuadas, rebaixadas e esvaziadas de sentido.”

Não obstante todas estas tendências acima mencionadas as garantias sociais 
representam um direito subjetivo de todo trabalhador que estão positivadas no art. 6º da 
CF/88: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança 
pública, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados que é 
coberta pela assistência social. 

Conforme preceitua a Constituição em seu artigo 201 a Previdência terá caráter 
contributivo, ou seja, o segurado deve pagar uma contribuição para a manutenção 
do sistema previdenciário e, também terá a filiação obrigatória, isto é, todos aqueles 
trabalhadores que exercerem uma atividade remunerada lícita serão obrigatoriamente 
filiados à Previdência Social. 

Com relação aos regimes, o sistema previdenciário brasileiro é composto 
pelo Regime Geral de Previdência Social, o Regime Próprio de Previdência Social, a 
Previdência Complementar Pública, a Previdência Complementar Privada e, o plano de 
seguridade social dos Congressistas.   

Quanto à proposta de reforma previdenciária um ponto alegado na Exposição de 
Motivos da PEC nº 06/2019 seria a alta relevância e urgência da medida a ser adotada 
para que se garantisse a sustentabilidade do sistema para as atuais e futuras gerações e, 
além disso, a reformulação e a implantação de uma nova previdência social que pudesse 
assegurar proteção aos trabalhadores, reduzir desigualdades visando com que a mesma 
conseguisse se manter equilibrada ao longo dos próximos anos. 

Nas lições de Lazzari (2020, p. 88), “pode-se dizer que o Brasil, aos poucos, 
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está se afastando do modelo de Estado de bem-estar social [...] sob o argumento de 
insuficiência de recursos para a manutenção do equilíbrio das contas públicas.”   

Bordoni (2016) em suas exortações adverte para o fato de que: 

A necessidade de revisões de despesas, para economizar – em oposição 
ao hábito prolongado de desperdiçar recursos, pelo qual o sistema político 
foi responsável em primeiro lugar-, põe em questão a legitimidade dos 
direitos adquiridos, sancionados pela lei e pelo senso comum; inclusive a 
certeza de uma idade determinada de aposentadoria, o direito de receber 
subsídios de subsistência decentes e fundo de garantia para aqueles que 
trabalharam ao longo de toda uma vida. (BORDONI, 2016, p.72)

Apesar da conquista dos direitos sociais ter ocorrido de forma contínua e 
progressiva, tanto em âmbito internacional como pela positivação na Constituição Federal, 
é irrefutável que, em tempos de neoliberalismo, o Estado de bem-estar social pode ser 
questionado, e como consequência, faz com que os segurados e trabalhadores arquem 
com todos os prejuízos pela falta de políticas públicas inclusivas, desregulamentação, 
flexibilização e pela reforma dos direitos sociais.
 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVIDENCIÁRIOS

Os direitos fundamentais sociais são direitos de segunda dimensão juntamente 
com os direitos econômicos e culturais, visando assegurar o bem-estar e a justiça social 
aos cidadãos. Referidos direitos foram garantidos e positivados em decorrência de todos 
os trágicos acontecimentos relacionados, principalmente, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Em consequência, o Estado passou a desempenhar um papel importante de 
garantidor da dignidade da pessoa humana e, de assegurar o mínimo existencial aos 
cidadãos. 

De acordo com a doutrina de Marmelstein (2019, p. 195), “os direitos fundamentais 
devem ser vistos como direitos interdependentes e indivisíveis. Não basta proteger a 
liberdade sem que as condições básicas para o exercício desse direito sejam garantidas.” 
Igualmente, outro ponto relevante pertinente à participação do Poder Judiciário é saber 
quais os seus limites no agir para que os direitos fundamentais sociais possam ser 
assegurados, como se constata nas lições de Karine Cordeiro (2012, p. 28): “Trata-
se de saber até onde o Poder Judiciário pode ir para, na sua tarefa constitucional de 
concretizar esses direitos, garantir, proteger e promover a dignidade da pessoa humana 
independentemente do agir político [...]”. 

Além disso, os direitos fundamentais sociais demandam a realização de prestações 
materiais, jurídicas e positivas pelo Estado para a atuação da justiça social. E para 
cumprir esse objetivo faz-se necessário, na doutrina de Dirley da Cunha Júnior (2018, 
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p. 672), que o Estado “intervenha ativamente no sentido de assegurar prestações aos 
indivíduos.” Ou seja, o Estado deve ter uma conduta ativa em face das garantias sociais 
de seus cidadãos. 

Os direitos fundamentais sociais fazem parte da esfera programática e das 
prestações positivas a serem executadas pelo Estado Social de Direito. Como direitos 
fundamentais os direitos sociais possuem aplicabilidade imediata, e para que estes 
sejam garantidos em sua integralidade, nos ensinamentos de Lenza (2018, p. 1338): 
“podem ser implementados, no caso de omissão legislativa, pelas técnicas de controle, 
quais sejam o mandado de injunção ou a ADO (ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão).” 

O direito fundamental à Seguridade Social está regulamentado a partir do Art. 
194 da Carta Magna ao lado dos direitos à saúde e, da previdência social. Porém, com 
a adoção de políticas neoliberais observa-se que a atual reforma previdenciária (EC nº 
103/2019) vem de encontro a toda forma de proteção e justiça social dos segurados e de 
seus dependentes. Para o filósofo Carlos Bordoni (2016, p. 71) com “uma percepção de 
impotência, nós assistimos ao desmantelamento, peça por peça, dos nossos sistemas 
sociais ou de previdência [...].” 

Apesar de todas as lutas na defesa dos direitos sociais e, de sua posterior 
positivação na Constituição Federal pelo Estado brasileiro, os direitos sociais vêm 
perdendo a sua proteção jurídica gradativamente. Para que haja um amparo efetivo dos 
direitos sociais previdenciários o Estado, por meio de políticas públicas, deve assegurar, 
em primeiro lugar, o trabalho digno a todos os cidadãos a fim de que estes possam 
contribuir efetivamente com a Previdência Social. Em segundo lugar que haja reforço 
dos direitos sociais e não a sua supressão ou enfraquecimento por meio de reformas. 

Portanto, apesar da gradativa positivação dos direitos sociais em nosso 
ordenamento jurídico, os legisladores, representantes do povo, através de emendas 
constitucionais e leis, infligiram a tais direitos um grande retrocesso onde os trabalhadores 
e segurados sentem-se a cada dia mais desamparados de uma efetiva proteção social 
por parte do Estado, dando lugar na expressão de Bordoni (2016, p. 73), ao “self-made 
man”, provedor de suas próprias necessidades e, o que se faz por seu exclusivo esforço. 

O MÍNIMO EXISTENCIAL

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio de seu constituinte, positivou um 
extenso rol de direitos sociais na Constituição Federal de 1988. Desta forma, o provimento 
das condições mínimas de dignidade pelo Estado aos seus cidadãos representa a teoria 
do mínimo existencial. O Comitê dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais das 
Nações Unidas, no que se refere à Seguridade Social em seu Comentário Geral nº 19, 
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na doutrina de Karine Cordeiro (2012) ressalta: 

[...] a fundamental importância para garantir a dignidade humana a todas 
as pessoas quando confrontadas com circunstancias que as privem da 
capacidade de exercer plenamente os demais direitos reconhecidos pelo 
Pacto. Faz parte do minimum core obligation garantir o acesso a um 
sistema de seguridade social que ofereça a todas as pessoas e famílias 
um nível mínimo indispensável de prestações que lhes permita obter ao 
menos cuidados essenciais de saúde, abrigo e habitação básicos, água 
e saneamento, alimentos e as formas mais elementares de educação. 
(CORDEIRO, 2012, p. 132). 

Há muita controvérsia quanto a garantia do mínimo existencial e a possibilidade 
de se invocar a reserva do possível. Marcelo Novelino e Dirley da Cunha Júnior (2017, 
p. 186), em sua doutrina invocam o RE 482.611/SC de entendimento do Ministro Celso 
de Mello (STF) sustentando que: “a impossibilidade de invocação, pelo Poder Público, 
da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, 
comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.”

A teoria do mínimo existencial, no constitucionalismo moderno, vem ganhando, 
portanto, cada vez mais espaço tanto em discussões doutrinárias quanto no debate 
jurisprudencial. Contudo, não se pode olvidar do importante papel do Poder Judiciário no 
chancelamento de tal proteção:

[...] também é necessário destacar que o manejo da noção de um mínimo 
existencial (como direito e dever) pela doutrina, mas em especial pela 
jurisprudência na área dos direitos sociais se revela em vários pontos 
problemáticos, seja no que diz com a concretização de seu conteúdo e 
limites, seja no que concerne ao papel do Poder Judiciário no controle 
das ações e omissões dos demais órgãos estatais quando em causa a 
garantia do mínimo existencial. (SARLET, 2020).

Portanto, em nossa constituição, apesar do extenso rol dos direitos sociais 
assegurados como garantias fundamentais e, para que o mínimo existencial seja parte 
do direito subjetivo dos cidadãos é preciso ter, por parte do Poder Judiciário, uma efetiva 
proteção no sentido de acolhimento do núcleo básico dos direitos fundamentais e de sua 
defesa, caso haja omissão das políticas públicas sociais. 

O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL DOS DIREITOS 
PREVIDENCIÁRIOS
 

Este princípio do Direito Constitucional e da Teoria dos Direitos Fundamentais tem 
como origem a Constituição Federal de 1988 e possui por finalidade dificultar qualquer ato 
ou medida com a intenção de revogar os direitos sociais já positivados e regulamentados 
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ou, de realizar políticas que enfraqueçam tais direitos.
Para Marcelo Novelino e Dirley da Cunha Júnior (2017, p. 187), o princípio da 

vedação do retrocesso social deve respeitar alguns outros princípios de elevado conteúdo 
axiológico dentro da ordem constitucional como: “princípio da dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), princípio da máxima efetividade (CF, art. 5º, § 1º) e princípio do 
Estado democrático de direito (CF, art. 1º).” 

Desta forma, percebe-se, diante de todo esse cenário de proteção dos direitos 
sociais que há um intenso vínculo da disciplina com princípios jurídicos que conferem 
mecanismos de interpretação direcionando a atividade do aplicador do Direito para a 
proteção e concretização do Estado Democrático de Direito. 

O Princípio da Vedação do Retrocesso Social está intimamente ligado à ideia de 
proteção e progressiva implementação das condições de vida a todos os trabalhadores 
e segurados da Previdência Social. Ou seja, não é possível a revogação de uma lei sem 
que haja outra que garanta uma eficácia equivalente por parte do Estado podendo-se, 
desta forma, colocar em risco a proteção do mínimo existencial aos cidadãos.

Referido princípio deve ser a base e preceito inafastável da prática jurídica dos 
aplicadores do Direito e dos juízes para que haja uma real efetividade das normas 
escritas. Para corroborar esta ideia colaciona-se os ensinamentos de Napoleão Nunes 
Maia Filho (2019): 

[...] põe-se de logo, a indescartabilidade dos princípios jurídicos para 
a tarefa de completa Inteligência do sistema por inteiro, sem o que a 
aplicação do Direito se converte em triste exercício de mero poder ou 
de mera imposição, despojado da legitimidade e da equidade que deve 
sempre animar o ordenamento jurídico. (MAIA FILHO, 2019, p. 35).

O Estado deve através de suas políticas públicas garantir justiça social e bem-
estar aos seus cidadãos para que todo o rol de direitos fundamentais seja implementado 
e efetivado e, se houver algum tipo de restrição deste direito que o núcleo essencial 
seja preservado visando preservar a segurança jurídica. A alarmante desproteção destes 
direitos, executada por contundentes reformas, gera altos índices de desemprego e 
informalidade do trabalho no cenário brasileiro ocasionando, como consequência, uma 
menor arrecadação ao INSS por parte de seus segurados. 

NEOLIBERALISMO E DE SEUS IMPACTOS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Por meio da Constituição Federal de 1988 registrou-se um grande avanço na 
positivação dos Direitos Sociais no Brasil. Direitos estes provenientes de diversas 
lutas que foram sendo conquistadas lentamente com o passar do tempo e, derivadas, 
sobretudo, da falta de proteção quanto aos direitos assistenciais e de previdência social 
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que levaram muitos cidadãos a uma situação de crise. 
Com relação à Carta Magna de 1988, apesar de toda a positivação em seu bojo 

na área dos Direitos Sociais faltam políticas públicas visando dar uma maior efetividade 
aos direitos fundamentais sociais dos cidadãos. Com as recentes reformas, o Direito do 
Trabalho e o Direito Previdenciário têm perdido muito o seu principal objetivo que é levar 
proteção social a todos os trabalhadores e segurados. 

O neoliberalismo é um conceito que representa o ideal de Estado mínimo ou a 
pequena intervenção do Estado na ordem econômica. As políticas do neoliberalismo 
combatem o Estado de bem-estar social provocando impactos negativos nas relações 
trabalhistas, previdenciárias e, consequentemente, a desregulamentação dos direitos 
sociais em prol de uma maior liberdade econômica. Nesta doutrina socioeconômica, nos 
ensinamentos do filósofo Carlos Bordoni (2016, p. 26): “[...] o cidadão é obrigado a cuidar 
de seu próprio bem-estar social [...].” Ou seja, o Estado se afasta enquanto provedor das 
políticas públicas sociais aos mais necessitados.

Sobre a afetação das reformas sociais previdenciárias, estas ocorreram nas lições 
de Juliana Braga (2018): 

No Brasil e – nos demais países latino-americanos – as reformas da 
previdência não tardaram, começando pouco tempo após a promulgação 
da CF/1988 e simbolizando a atual submissão das políticas sociais às 
políticas econômicas. (BRAGA, 2018, p. 39). 

E, realmente, pode-se perceber que, no Brasil, as regras previdenciárias têm 
ficado mais rígidas a cada mudança implementada por medidas provisórias, emendas 
constitucionais ou por leis. Desta forma fala-se em impasses previdenciários há muitas 
décadas. Sobretudo, com a reforma previdenciária muitos segurados não terão mais 
o direito à proteção securitária porque se lhes faltará o principal, que é o trabalho. Ou 
seja, sem o labor os trabalhadores deixam de verter a sua parcela da contribuição 
previdenciária que contaria o seu tempo de contribuição para a almejada aposentadoria. 

O tema reforma da Previdência, originada pela PEC 06/2019, começou com 
as reiteradas afirmações do déficit da mesma apesar das constantes modificações, 
ao passar dos tempos, no sistema previdenciário brasileiro. A proposta da reforma foi 
elaborada pelo Ministério da Economia, no governo do presidente Jair Bolsonaro, em 
20/02/2019, para trabalhadores e segurados do sistema geral e do público. Apesar de 
haver na Exposição de Motivos da PEC 06/2019 a alegação de escassez e insuficiência 
de recursos fato é que ao longo dos anos o caixa da Previdência Social passou por 
desvios o que afetou o seu equilíbrio econômico e atuarial. 

Outra questão importante é quanto ao fato da sonegação das contribuições 
previdenciárias que favorece o desfalque da Previdência Social. Parece ser uma 
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contradição que o governo queira endurecer as regras para a grande maioria dos 
trabalhadores e, por outro lado haja a falta de fiscalização do mesmo no combate à 
sonegação e às diversas renúncias previdenciárias.

De todo o exposto conclui-se que a Reforma da Previdência, por meio da EC nº 
103/2019, favoreceu à precarização do Direito Previdenciário como direitos fundamentais 
sociais de todo trabalhador e segurado, ademais houve a redução da proteção social por 
falta de políticas públicas e fiscalizações mais sérias no combate às renúncias fiscais e 
sonegações das contribuições previdenciárias por parte de grandes empresas.

CONCLUSÃO

O direito à proteção social previdenciária ocorre a nível jurídico interno por meio 
de normas positivadas na CF/88, pela legislação e por princípios próprios que lhe são 
peculiares. Além disso, também há a proteção por meio de Declarações, Tratados, 
Convenções de Direito internacional e de Direitos Humanos, como consequência de 
muitas lutas e crises pela falta de proteção social ao longo da história. 

O Estado conhecido como garantidor do bem-estar social, que teria como escopo 
a proteção dos direitos sociais, do respeito ao princípio do mínimo existencial e da 
dignidade da pessoa humana, deixa de cumprir o seu papel quando por meio de reformas 
previdenciárias (e trabalhistas) diminui consideravelmente a proteção previdenciária de 
seus cidadãos sob o argumento de escassez e insuficiência de recursos. 

Percebe-se que o que estimula a redução dos direitos sociais previdenciários 
por meio das reformas, é o fenômeno conhecido como políticas neoliberais adotadas 
pelo Estado para enfraquecer toda a forma de proteção ao trabalhador/segurado para 
beneficiar as ínfimas elites do mercado econômico. O Estado, por meio destas medidas, dá 
acentuada importância ao livre mercado e estabelece a lei dos mais fortes, assegurando, 
desta forma, um Estado mínimo. Ou seja, há uma maior desregulamentação, flexibilização, 
terceirização e reforma dos direitos sociais em prol do mercado financeiro. 

O princípio da vedação do retrocesso social, postulado conhecido por ter como 
finalidade, dificultar ato ou medida com a intenção de revogar os direitos sociais já 
positivados encontra-se enfraquecido em seu sentido de proteção como princípio do 
Direito Previdenciário. O núcleo de proteção dos direitos fundamentais previdenciários 
deve ser preservado e, para que isso ocorra é fundamental que os aplicadores do 
direito e que, principalmente, os juízes se atendem, em sua prática, para a aplicação 
dos princípios do Direito que lhe conferem fundamentação axiológica e valorativa na 
interpretação das normas do Direito Previdenciário. 

Em conclusão, o Direito Previdenciário é um direito fundamental social que deve 
ser assegurado a todos os cidadãos para que estes possam viver uma vida digna dentro 
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do Estado Democrático de Direito sob a égide do Princípio da Dignidade Humana de 
acordo com o Art. 170 e Art. 1º, III, da CF/88.

Recebido em: 30 jul. 2020          Aceito em: 08 fev. 2021
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA READAPTAÇÃO COMO EFETIVAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Natacha Bublitz Camara1

Resumo
A atualidade do tema foi imprescindível para sua escolha, diante da 
constitucionalização do instituto da readaptação com a Emenda Constitucional 
nº 103/19.  O objetivo central deste trabalho é analisar se a constitucionalização 
da readaptação está em consonância com os princípios do valor social do 
trabalho e da dignidade da pessoa humana. O artigo também refletirá sobre 
a necessidade da utilização de perícia biopsicossocial para avaliar tanto a 
possibilidade de readaptação quanto a existência incapacidade do servidor 
como instrumento para garantia da efetivação desse princípio ao agente 
envolvido. 

Palavras-chave: Direito Previdenciário do Servidor Público. Readaptação. Dignidade da 
Pessoa Humana. Perícia Biopsicossocial.

Abstract
The timeliness of the topic was essential for its choice, in view of the 
constitutionalization of the readaptation institute with Constitutional 
Amendment nº 103/19.  The main objective of this work is to analyze whether 
the constitutionalization of readaptation is in line with the principles of the social 
value of work and the dignity of the human being.  The article will also reflect 
on the need to use biopsychosocial expertise to assess both the possibility of 
readaptation and the existence of the incapacity of the servant as an instrument 
to guarantee the effectiveness of this principle to the involved agent.

Keywords: Social Security Law for Public Servants.  Readaptation.  Dignity of human 
person.  Biopsychosocial expertise.
 
INTRODUÇÃO
 

O presente artigo intitulado A constitucionalização da readaptação como efetivação 
do princípio da dignidade da pessoa humana, tem por objetivo refletir sobre as alterações 
constitucionais promovidas em relação à concessão de benefício de aposentadoria por 
incapacidade permanente e a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana 
consagrado em nosso ordenamento jurídico e assegurado como um direito pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

1 Advogada. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
(PUC-RS). 
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Por conseguinte, far-se-á uma pesquisa científica exploratória acerca dos 
dispositivos já em voga para as devidas aplicações. Isto porque, pela nova redação 
dada ao §7 do artigo 201 da Constituição Federal, o benefício de aposentadoria por 
incapacidade no Regime Próprio da Previdência Social passou a exigir a impossibilidade 
de readaptação do servidor para sua concessão, tendo em vista que se houver a 
possibilidade de o trabalhador exercer outras funções, não poderá ser submetido a 
aposentadoria. E decerto, serão imperiosas a análise e discussão da metodologia de 
avaliação da possibilidade de readaptação.  

Por isso, o presente artigo pretende realizar uma reflexão sobre as alterações no 
benefício por incapacidade e a necessidade de uma releitura para sua concessão, do 
mesmo modo como a utilização do instituto como forma de efetivação do princípio da 
dignidade desse indivíduo, assim como o valor social do trabalho através da utilização 
da avaliação pela perícia biopsicossocial. Vale ressaltar que a Constituição, e outras 
regulamentações jurídicas, visam a abarcar pormenores demandas que a sociedade vai 
exigindo. Faz-se necessário, portanto, que as leis sejam revistas, discutidas, editadas, 
socializadas, humanizadas e empáticas, cujo texto em questão vem ao encontro.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE

Com o advento da Emenda Constitucional 103/192, para o servidor público de 
cargo efetivo fazer jus à aposentadoria por incapacidade permanente, será necessário 
que o requerente seja insuscetível de readaptação. De modo que, para a concessão 
da aposentadoria por incapacidade permanente, não basta que o servidor público seja 
acometido de incapacidade para o cargo desempenhado, mas que não seja possível 
à readaptação para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam 
compatíveis com as limitações do solicitante. 

Indubitavelmente, o benefício de incapacidade permanente visa a assegurar a 
proteção social do indivíduo quando impossibilitado de laborar e exercer a sua mantença, 
enquanto o instituto da readaptação permite manutenção da renda auferida e continuidade 
da prestação laboral, porém readaptada conforme as condições e limitações do servidor. 

Para ilustrar, o Decreto 3.298/1999, que trata sobre a Política Nacional para 
integração da Pessoa Portadora de Deficiência, traz no seu artigo 3º a diferença entre 
deficiência permanente e incapacidade. Conceitua incapacidade como uma redução 

2 §13: O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo 
cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a 
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração 
do cargo de origem.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A713
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efetiva e acentuada da capacidade de integração social, havendo a necessidade de 
equipamentos, adaptações, por meio de recursos especiais para que a pessoa possa 
receber e transmitir as informações necessárias para o seu bem-estar e ao desempenho 
de funções ou atividade a ser exercidas. Ademais, define deficiência como toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 
para o ser humano.

Já para o jurista Moro Bittencourt a incapacidade consiste em qualquer redução 
ou falta que impeça a pessoa de atuar em igualdade de condições com os demais, sendo 
imperioso para a aferição da incapacidade que seja considerada não só a pessoa, como 
o ambiente em que está inserida. (BITTENCOURT, 2019). O autor Bruno Martins, por 
sua vez, diferencia a incapacidade laboral permanente que ocorre no Regime Próprio da 
incapacidade exigida no Regime Geral. 

Uma vez que no primeiro ela deve se referir às atribuições legais 
destinadas ao cargo para o qual o servidor prestou concurso público ou 
definidas para o outro, desde que esse seja compatível com o originário, 
ainda que existam condições de exercício de outro trabalho. Enquanto 
que no Regime Geral sim, a incapacidade laboral pressupõe a ausência 
de condições de saúde para o exercício de toda e qualquer atividade. 
(MARTINS, 2016)

Quanto aos proventos da aposentadoria por incapacidade, estes deverão ser 
dispostos por lei, no entanto enquanto não editada, cabe a aplicação da regra de transição 
do artigo 26 da EC 103/193. De modo que, o cálculo do benefício de incapacidade 

3 Art. 26: Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social 
da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples 
dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a 
regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base 
para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se 
posterior àquela competência.
§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição 
do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que 
ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência 
complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 
14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.
§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos 
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição 
nos casos:
I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;
II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0
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permanente será pela média aritmética simples de 100% do período contributivo desde 
a competência de julho de 1994 ou desde o inicio da contribuição, não se aplicando mais 
a média aritmética simples dos 80% maiores, prevista no artigo 1º da Lei 10887/2004.  
Ainda, o valor do benefício corresponderá a 60% da média aritmética, com acréscimo de 
2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição para homens e mulheres. 

Dessa forma, a aposentadoria por incapacidade permanente do servidor federal 
terá uma variação de 60% a 100% da média de todas as remunerações desde 07/1994, 
somente atingido 100% da média se o contribuinte possuir 40 anos de contribuição. 
Excepcionalmente, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando 
decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, os 
proventos corresponderão a 100% da média de todas as remunerações.

De forma que, a aposentadoria por incapacidade permanente será precedida de 
licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses, que uma 
vez expirada e não estando recuperado, o servidor deverá ser readaptado ou, caso 
insuscetível fará jus à aposentadoria por incapacidade permanente. Cabe relevar que 
a licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor público para tratamento 
de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da 
remuneração a que tiver por direito. 

Assim, caso o servidor venha a ter sua capacidade física ou mental reduzida, uma 
junta médica deve avaliar se ele ainda pode ser considerado apto para o serviço público.

DA READAPTAÇÃO 

O instituto da readaptação já era previsto na Lei 8.112/904, porém com o surgimento 
da Emenda Constitucional 103/2019 passou a ser garantido constitucionalmente ao 
servidor público de cargo efetivo o direito à readaptação com manutenção da remuneração 
do cargo de origem, sendo pertinente destacar o que dispõe o §13 do artigo 37:

O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado 

III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e
IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.
4 Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica.
§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado
§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 
nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo 
vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.  (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a 
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, 
mantida a remuneração do cargo de origem.

Consoante previsto no § 13 do artigo 37 da Constituição Federal, é necessário 
que as atribuições do cargo de destino sejam compatíveis com a limitação sofrida pelo 
servidor, bem como que o servidor comprove os requisitos de habilitação e escolaridade.  
Destaca-se que o §13º não exige a equivalência do nível de escolaridade do cargo de 
origem do servidor, podendo ocorrer a readaptação em cargo de nível superior, desde 
que ele possua a habilidade e nível de escolaridade exigido na ocasião da readaptação. 

A readaptação é uma forma de provimento de cargo público, de acordo com a 
limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. Neste sentido, leciona Jonas Favieiro:

O instituto da readaptação encontra fundamento em princípios 
constitucionais, sendo necessário, para interpretação do instituto, justificar 
sua existência. Assim, na perspectiva do servidor, é um tratamento 
consentâneo com a dignidade da pessoa humana e a valorização do 
trabalho a permissão para continuar prestando serviços, não obstante as 
limitações de saúde que sofreu. Na dimensão da Administração Pública, 
a readaptação significa a possibilidade de não aposentar determinado 
servidor por invalidez e continuar contando com sua força de trabalho. 
Logo, a readaptação não foi criada com o propósito de burlar a regra 
de acesso a cargos efetivos por meio do concurso público. (TRINDADE, 
2020).

Conforme Mello (2015), a readaptação é a espécie de transferência efetuada, a 
fim de prover o servidor em outro cargo mais compatível com sua superveniente limitação 
de capacidade física ou mental apurada em inspeção médica, sendo uma espécie de 
provimento derivado horizontal, já que não promove, nem rebaixa o servidor, somente o 
adapta a uma função na qual não sofra com problemas futuros. 

De forma que a readaptação além de manter a mesma renda, contribuirá 
para a efetivação da dignidade da pessoa humana, haja vista que a manutenção do 
ambiente laboral contribui para a valorização do trabalho, garantindo seu sentimento de 
pertencimento ao local à medida que permanece produtivo e útil à sociedade. Isto porque 
sobreviver a partir dos frutos do seu trabalho são valores que engrandecem o ser humano, 
torando sua rotina mais prazerosa e efetiva. De forma que, sobre essa perspectiva que 
deve ser avaliado o instituto da readaptação ao evitar uma aposentadoria precoce de 
alguém que apresenta condições laborais. 

Como apontam Janaína Penalva e Rita Elian, a readaptação evita uma 
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aposentadoria precoce e impede o desvio de função:

Muitos defensores da inconstitucionalidade do instituto da readaptação, 
ainda presos a uma leitura restrita do princípio do concurso público, 
costumam insistir nos danos advindos do ingresso de servidor em carreira 
diversa daquela em que foi inicialmente investido e para a qual prestou 
concurso público. Todavia, é bom ressaltar, a readaptação tem vantagens 
inclusive pragmáticas. Não só evita uma aposentadoria indevida, visto que 
o servidor permanece apto ao trabalho, como também impede o desvio 
de função, prática ilegal, mas comum nos órgãos públicos brasileiros, 
esta, sim, violadora do princípio do concurso público. (PENALVA; ELIAN, 
2018).

No entanto, para que a readaptação efetive o princípio da dignidade da pessoa 
humana, é necessário que seja apurada não apenas com base na perícia médica, mas 
que seja avaliada todos os fatores pessoais e sociais por meio da perícia biopsicossocial. 

Conforme se denota do estudo realizado por Batista; Juliani; Ayres (2010), caso a 
readaptação não leve em consideração as condições pessoais e ambientais do servidor 
que sofreu uma redução na capacidade laborativa, estaremos diante de uma afronta aos 
princípios da dignidade da pessoa humana do valor social do trabalho.  

No estudo, a experiência da readaptação é negativa quando essa se dá 
de forma impositiva, sem a participação do trabalhador no processo. A 
possível solução de suas limitações deve ser construída em conjunto 
com a equipe responsável pelo seu problema de saúde, ou nos serviços 
públicos de saúde, com a COMSAT, a gerência a que está subordinado 
e o próprio profissional de enfermagem. Em contrapartida, o sentimento 
é positivo quando a readaptação tem o significado de mudanças com 
a permissão e participação do trabalhador, de contato com novas 
experiências, resgate de relacionamentos com os colegas de equipe 
e gerência, permeados pelo respeito mútuo. O processo trabalho/
adoecimento deixa de ser sofrimento para o trabalhador de enfermagem 
para se tornar satisfação em ser útil e produtivo novamente. (BATISTA; 
JULIANI; AYRES, 2010).

No mesmo sentido, a conclusão da investigação realizada por Luciana Marques 
dos Santos:

Para essas professoras, o sentido não é de um recomeço no trabalho 
que escolheram, mas de alívio e, ao mesmo tempo, de conflito quanto 
à situação que se encontram. Constatamos, desde o princípio de 
nossa investigação, o impacto que a readaptação provoca nos sujeitos. 
Ouvimos expressões depreciativas e negativas, de desesperança e 
descontentamento com a condição de readaptados. [...] O sentido 
da readaptação, então, é do espaço do adoecimento, do estigma, do 
isolamento e do esvaziamento do trabalho. (SANTOS, 2015).

Os referidos estudos pontuam que a readaptação quando analisada de forma 
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impositiva, sem a participação do servidor e a devida avaliação das condições sociais e 
pessoais, tende a agravar o adoecimento, demonstrando que a readaptação do servidor 
sem uma correta avaliação afrontar progressivamente a dignidade. 

Logo, para que seja alcançada a efetivação dos princípios da dignidade da pessoa 
humana e do valor social do trabalho no instituto da readaptação, devem-se levar em 
conta questões pessoais, sociais, ambientais, entre outras, em conjunto com a análise 
médica.

DA AVALIAÇÃO PERICIAL

Quando tratamos do instituto da readaptação estamos analisando não somente a 
incapacidade, mas a limitação da capacidade laboral e a possibilidade de readaptação 
do servidor, portanto revestindo de enorme complexidade a acuidade desse processo, 
a qual não é sanada somente com a perícia médica. De tal sorte que a ausência de 
saúde é um dos componentes para avaliação da incapacidade, mas não o único, visto 
que o organismo físico e psíquico de um reclamante é capaz de nuances para exercer 
determinadas atividades que antes nem sequer supunha. Em poucas palavras, algumas 
estratégias serão desenvolvidas ou observadas por capacidades agora diferentes de 
antes, acrescendo à feitura de seu dia a dia. 

A utilização da perícia biopsicossocial, nos casos de análise de possibilidade 
de readaptação antes de concluir pela incapacidade do servidor, é fundamental para a 
completa apreciação dos aspectos biomédicos e psicossociais. Neste ponto, para uma 
correta readaptação do servidor, é imprescindível que seja analisado o grau de instrução 
profissional, a profissão que exerce, a idade, as relações das limitações e capacidades 
do servidor com o meio ambiente do trabalho, o que somente é possível através de uma 
perícia multidisciplinar, ou seja, através da perícia biopsicossocial. 

Para o doutrinador José Ricardo Caetano, a perícia social poderá constatar 
aspectos que a o perito médico não consegue aferir as condições de trabalho do servidor, 
ao passo que o assistente social poderá tanto fazer um levantamento da vida laboral 
do servidor como apontar elementos que, juntamente com as considerações do perito 
médico, permitirão firmar uma convicção mais segura e justa. (COSTA, 2016).

A perícia médica pode ser conceituada como a análise técnica de profissional 
médico, preferencialmente especialista no tipo de patologia, que emitirá parecer sobre as 
condições de saúde e doença, limitando-se estritamente a questão biológica/patológica 
do servidor público, sem levar em consideração as demais condições sociais, habituais 
e laborais. 

De outra banda, a perícia biopsicossocial será realizada em dois momentos: por 
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perito médico e por assistente social, analisando não somente a patologia propriamente 
dita, mas também possíveis limitações, como as condições sociais (entre os pares), 
ambientais (características físicas do local) e laborais (motricidades finas e amplas, por 
exemplo).  De modo que, a perícia biopsicossocial agrega não somente a perspectiva 
biológica como individual e social, no que tange ao desenlace de seus relacionamentos 
in loco. 

Sendo assim, a perícia biopsicossocial é instrumento indispensável para determinar 
se o segurado é suscetível ou não de readaptação, pois as circunstâncias decorrentes da 
vida que são tão determinantes quanto a patologia, tal qual a análise do meio ambiente 
laboral é fundamental para caracterizar a incapacidade.

DOS PRINCÍPIOS

Os princípios são a base do ordenamento jurídico, ou seja, o ponto de partida 
para as demais normas que deverão estar em harmonia com estas linhas diretivas 
enquanto produção legislativa, as quais deveriam nortear a interpretação nas decisões 
administrativas e judiciais.

Sobre o conceito de princípios, cabe referir a definição apresentada por Robert 
Alexy:

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo 
fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente 
das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. 
O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e 
regras colidentes. (ALEXY, 2008, p. 90). 

 
Acerca da natureza jurídica dos princípios é relevante denotar que:

A função fundamentadora dos princípios (ou função normativa própria) 
passa, necessariamente, pelo reconhecimento doutrinário de sua 
natureza de norma jurídica efetiva e não simples enunciado programático 
não vinculante. Isso significa que o caráter normativo contido nas regras 
jurídicas integrantes dos clássicos diplomas jurídicos (constituições, leis 
e diplomas correlatos) estaria também presente nos princípios gerais do 
direito. Ambos seriam, pois, norma jurídica, dotados da mesma natureza 
normativa. (DELGADO, 2001, p. 20).

No mesmo sentido, sobre a força normativa dos princípios, Canotilho (2003, p. 
1160) afirma que

A teoria da metodologia jurídica tradicional distinguia entre normas 
e princípios [...] Abandonar-se-á aqui essa distinção para, em sua 
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substituição, se sugerir: (1) as regras e princípios são duas espécies de 
normas; (2) a distinção entre regras e princípios é uma distinção entre 
duas espécies de normas.

Em consonância é o pensamento de Alexy em que, ao comentar acerca da 
distinção de regras e princípios, assevera que:

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o 
que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões 
deônticas básicas do dever, da permissão e proibição. Princípios são, 
tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda 
que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, 
portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. (ALEXY, 2008, 
p. 87).
 

 Os princípios de um ordenamento jurídico são de fundamental importância para 
a aplicação das normas de direito ao caso concreto, como medida de justiça. Neste 
sentido, cabe mencionar a posição de Ronald Dworkin, que refere:

Segundo o direito como integridade, as proposições jurídicas são 
verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de justiça, 
equidade e devido processo legal que ofereçam a melhor interpretação 
construtiva da prática jurídica da comunidade. (DWORKIN, 2003, p. 272).

No caso em apresso, observa-se que o instituto da readaptação efetiva do princípio 
da dignidade da pessoa humana consagrado em nosso ordenamento jurídico, mostra-
se equacionado com os Direitos Humanos promovidos pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos5. 

Para tanto, busca-se refletir que dignidade de pessoa humana, sendo núcleo 
essencial dos direitos fundamentais deve informar a interpretação dos direitos 
constitucionais, norteando a interpretação da readaptação. Neste ponto, importante 
trazer à baila a definição de dignidade humana de Luís Roberto Barroso em sua obra a 
dignidade da pessoa humana no direito contemporâneo:

Grosso modo, esta é a minha concepção minimalista: a dignidade humana 
identifica 1. O valor intrínseco de todos os seres humanos; assim como 
2. A autonomia de cada indivíduo; e 3. Limitada por algumas restrições 
legítimas impostas a ela em nome de valores sociais ou interesses 
estatais (valor comunitário). (BARROSO, 2012, p. 72).

E novamente, no caso da readaptação, somente estará preservado o valor intrínseco 

5 Art. 1º: Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 
consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade. 
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da pessoa, caso a avaliação do servidor ocorra através da perícia biopsicossocial ao 
considerar todas as complexidades envolvidas para a efetiva preservação do direito à 
integridade física e psíquica, dando eficácia e efetividade da norma.

Na condição de fundamento da República e do nosso Estado Democrático 
de Direito, bem como princípio norteador da interpretação da Constituição, cumpre 
transcrever conceituação do princípio da dignidade da pessoa humana do brilhante 
jurista Ingo Sarlet: 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 
e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem 
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover a sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da 
vida. (SARLET, 2019, p. 70).

Assim, conforme Ingo Sarlet, a dignidade da pessoa humana, sendo uma norma 
jurídico-positiva e condição de valor jurídico fundamental da comunidade, impõe ao 
Estado o dever de promover circunstâncias que viabilizem às pessoas condições mínimas 
de sobrevivência e desenvolvimento. 

Na mesma senda, a Constituição Federal de 1988 fundamenta a Ordem 
Econômica, no valor social do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, sendo um dos seus objetivos assegurar 
redução das desigualdades regionais e sociais, (art. 170, inc. VII)6. Deste modo, a 
constitucionalização do instituto da readaptação está em consonância com os direitos 
fundamentais, concretizando o que se almeja, que é a dignidade do ser humano como 
uma pessoa integral em suas atividades. 

Nesse contexto, o servidor deve também ser visto como valor central da sociedade, 
superior a qualquer valor ou bem, o que implica a necessidade de protegê-lo contra 
todos os atos atentatórios a sua dignidade, garantindo-lhe subsídios de labor saudáveis 
e dignos, e também de propiciar e suscitar a sua inclusão social, defendida, também, pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Desta forma, a alteração constitucional 
quanto à readaptação promovida pela Emenda Constitucional nº103/2019 está em 
consonância com vários princípios, entre eles o valor social do trabalho, evitando uma 

6 Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
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aposentadoria precoce de alguém que apresenta condições para uma labuta saudável.

CONCLUSÃO

O presente trabalho conclui que a readaptação dá efetividade aos princípios da 
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, ao manter o servidor que 
apresenta limitações ativo no mercado de trabalho e na vida social, melhorando a visão 
do servidor em relação a si próprio e o seu papel na sociedade.  Ainda, a mantença 
do servidor no serviço público valoriza a experiência e conhecimento profissional para 
uma função adequada a sua limitação e redução laboral, bem como, de forma reflexa, 
desonera a sociedade através de uma eficiente gestão de gastos públicos. Isto, sendo algo 
importante, pois mantendo o funcionário, evita-se a contratação de outro, sobrepujando 
a folha de pagamento do Erário e a iminente, muitas vezes, ineficácia e/ou inexperiência 
do novo concursado que está chegando. E aqui, desperdiçar tempo e um bom serviço, 
é também gastar dinheiro.

No entanto, percebe-se que a readaptação deve considerar não somente as 
condições patológicas, mas as condições sociais, ambientais e laborais do servidor para 
assegurar a garantia da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, somente através 
da utilização de perícia biopsicossocial como instrumento de avaliação será possível 
determinar de forma eficiente se o servidor é suscetível ou não de readaptação. Ainda, a 
utilização da avaliação da perícia biopsicossocial permite uma readaptação compatível 
com as limitações e o nível de escolaridade, uma vez que as circunstâncias decorrentes 
da vida do servidor e do meio ambiente do trabalho são tão determinantes quanto a 
patologia que lhes afligem.

Assim, somente estará sendo assegurada a efetivação do princípio da dignidade da 
pessoa humana, caso a avaliação do servidor ocorra por meio da perícia biopsicossocial 
que considere todas as complexidades e potenciais variáveis envolvidas para a completa 
preservação do direito à integridade física e psíquica. Outrossim, contemplar-se-á 
alguém que esteja amplamente equilibrado, cujas funções orgânicas e mentais estejam 
em comunhão.

Recebido em: 16 nov. 2020          Aceito em: 16 fev. 2021
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BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC):
UMA ANÁLISE ACERCA DO REQUISITO DA MISERABILIDADE E A FLEXIBILIZAÇÃO 

DO CRITÉRIO ECONÔMICO FIXADO NA LEI N. 8.742/1993

Julio Cesar de Oliveira1

Tiago Munaro Garcia2

Resumo
O presente artigo possui como objetivo analisar os critérios de aferição de renda para 
postular o Benefício de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei n. 8.742/1993. 
Será realizado um estudo sobre o critério econômico fixado em lei para aferição das 
condições de vulnerabilidade social e econômica dos postulantes ao benefício. A 
problemática do estudo gira em torno dos critérios de renda estabelecidos em lei, 
que sofreram alterações e vetos nos últimos meses. Através do estudo realizado, 
chega-se à conclusão de que o BPC é de extrema importância para a redução da 
desigualdade social no Brasil. Os critérios de renda per capita familiar de ½ salário 
mínimo por pessoa, trazida pela Lei n. 13.981/2020, certamente iria beneficiar 
a população que vive em miserabilidade social. No entanto, o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus impediu que esta ampliação ocorresse até a presente 
data. O estudo foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, em livros, leis, artigos, 
revistas e publicações sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Seguridade Social. Assistência Social. Benefício de Prestação Continuada. 
Critérios de Renda. Miserabilidade.

Abstract
The purpose of this article is to analyze the criteria for measuring income to postulate 
the Continuous Installment Benefit (BPC), established by Law no. 8,742 / 1993. A 
study will be carried out on the economic criterion established by law to assess the 
conditions of social and economic vulnerability of the applicants to the benefit. The 
study’s problem revolves around the income criteria established by law, which have 
undergone changes and vetoes in recent months. Through the study, it is concluded 
that the BPC is extremely important for the reduction of social inequality in Brazil. The 
family per capita income criteria of ½ minimum wage per person, brought by Law no. 
13,981 / 2020, would certainly benefit the population living in social poverty. However, 
coping with the coronavirus pandemic has prevented this expansion from occurring 
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to date. The study was carried out through bibliographic research, in books, laws, 
articles, magazines and publications on the topic addressed.

Keywords: Social Security. Social assistance. Continued Installment Benefit. Income Criteria. 
Miserability.

1 INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei n. 8.742/1993 é 
a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família (art. 20, Lei n. 8.742/1993).

Conforme os critérios definidos em lei, considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, a família cuja renda mensal 
per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

A análise dos critérios econômicos e da condição de miserabilidade do postulante 
ao BPC e seus familiares, tem sido amplamente debatido. A discussão gira em torno 
dos critérios de renda estabelecidos em lei, que sofreram alterações e vetos nos últimos 
meses.

Dessa forma, imperioso é o estudo em tela, para identificar a concessão do amparo 
assistencial aos indivíduos que sobrevivem com um patamar superior ao definido na 
norma, e mesmo assim encontram-se em situação de miserabilidade.

O estudo foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, em livros, leis, artigos, 
revistas e publicações sobre o tema abordado.

2 SEGURIDADE SOCIAL

Segundo Santos (2016), a evolução socioeconômica faz com que as desigualdades 
se acentuem entre os membros da mesma comunidade. A concentração da maior parte 
da renda nas mãos de poucos leva à miséria da maioria, que se ressente da falta dos 
bens necessários para sobreviver com dignidade.

Dessas situações o homem não consegue sair apenas com o seu esforço individual, 
necessitando do amparo do Estado para prevenir e remediar suas necessidades. Todos 
esses fatores levaram à busca de instrumentos de proteção contra as necessidades 
sociais, com reflexos na ordem jurídica. (SANTOS, 2016).

Santos (2016) divide a evolução histórica da proteção social em três etapas: 
assistência pública, seguro social e seguridade social.

A primeira etapa da proteção social foi a da assistência pública, fundada na 
caridade, no mais das vezes, conduzida pela Igreja e, mais tarde, por instituições públicas 



70 

(SANTOS, 2016).
Nessa fase, não havia direito subjetivo do necessitado à proteção social, mas 

mera expectativa de direito, uma vez que o auxílio da comunidade ficava condicionado à 
existência de recursos destinados à caridade. (SANTOS, 2016).

Já não bastava a caridade para o socorro dos necessitados em razão de 
desemprego, doenças, orfandade, mutilações etc. Era necessário criar outros mecanismos 
de proteção, que não se baseassem na generosidade, e que não submetessem o 
indivíduo a comprovações vexatórias de suas necessidades. (SANTOS, 2016).

Surgiram as empresas seguradoras, com fins lucrativos e administração baseada 
em critérios econômicos, com saneamento financeiro. O desenvolvimento do instituto 
do seguro fez surgir novas formas: seguro de vida, seguros contra invalidez, danos, 
doenças, acidentes etc. O seguro decorria do contrato, e era de natureza facultativa, isto 
é, dependia da manifestação da vontade do interessado. Mas a proteção securitária era 
privilégio de uma minoria que podia pagar o prêmio, deixando fora da proteção a grande 
massa assalariada. (SANTOS, 2016).

Diante dessa situação, mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, o seguro 
social nasceu para amparar o trabalhador, protegê-lo contra os riscos do trabalho. Era, 
então, necessário um sistema de proteção social que alcançasse todas as pessoas e as 
amparasse em todas situações de necessidade, em qualquer momento de suas vidas. 
(SANTOS, 2016).

De acordo com Santos:

No seguro social, os riscos são previstos em lei, ou seja, são o objeto 
da relação jurídica de proteção social. A relação jurídica preexiste ao 
acontecimento danoso, e nela são previstas situações causadoras de 
dano, que podem ocorrer no futuro, e que serão objeto de indenização 
pela parte seguradora. O interesse na asseguração de um bem reside na 
possibilidade da ocorrência da contingência danosa. (SANTOS, 2016, p. 
42).

A seguridade social no Brasil, encontra respaldo na CF/1988.
O art. 6º da CF/1988 enumera os direitos sociais que, disciplinados pela Ordem 

Social, destinam-se à redução das desigualdades sociais. Dentre eles está a seguridade 
social, composta pelo direito à saúde, pela assistência social e pela previdência social.

É do art. 194 da CF/1988 o conceito: “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”.

De acordo com Santos:
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Pela definição constitucional, a seguridade social compreende o direito à 
saúde, à assistência social e à previdência social, cada qual com disciplina 
constitucional e infraconstitucional específica. Trata-se de normas de 
proteção social, destinadas a prover o necessário para a sobrevivência 
com dignidade, que se concretizam quando o indivíduo, acometido de 
doença, invalidez, desemprego, ou outra causa, não tem condições de 
prover seu sustento ou de sua família. (SANTOS, 2016, p. 43)

Deseja a CF/1988 que todos estejam protegidos, de alguma forma, dentro da 
seguridade social. E a proteção adequada se fixa em razão do custeio e da necessidade. 
Assim, se o necessitado for segurado da previdência social, a proteção social será dada 
pela concessão do benefício previdenciário correspondente à contingência-necessidade 
que o atingiu. Caso o necessitado não seja segurado de nenhum dos regimes 
previdenciários disponíveis, e preencha os requisitos legais, terá direito à assistência 
social.

O parágrafo único do art. 194 da CF/1993 dispõe que a seguridade social será 
organizada, nos termos da lei, com base nos objetivos que relaciona. Todavia, pela natureza 
de suas disposições, tais objetivos se revelam como autênticos princípios setoriais, isto 
é, aplicáveis apenas à seguridade social, “caracterizam-se pela generalidade e veiculam 
os valores que devem ser protegidos. São fundamentos da ordem jurídica que orientam 
os métodos de interpretação das normas e, na omissão, são autênticas fontes do direito” 
(SANTOS, 2016, p.44).

Estes princípios contidos no art. 194 da CF/1993 são, também, referidos no 
parágrafo único do art. 1º da Lei n. 8.212/1991, senão veja:

a) Universalidade da cobertura e do atendimento;
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais;
c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
d) Irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) Equidade na forma de participação no custeio;
f) Princípio da diversidade da base de financiamento;
g) Caráter democrático e descentralizado da gestão do sistema;
h) Regra da contrapartida.

Inegavelmente, estes princípios são fundamentais, imprescindíveis para a 
garantia da seguridade social. Como visto, existem diversos princípios que regem o 
direito da seguridade social, porém, nesse trabalho serão abordados os princípios que 
se relacionam com a assistência social e o Benefício de Prestação Continuada, o que 
será abordado no próximo item.
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3 ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social será prestada a quem dela necessitar (art. 203 da CF/1988), 
ou seja, àquelas pessoas que não possuem condições de manutenção própria. Assim 
como a saúde, independe de contribuição direta do beneficiário. O requisito para o auxílio 
assistencial é a necessidade do assistido (IBRAHIM, 2015).

A assistência social é regida por lei própria (Lei n. 8.742/1993), a qual traz definição 
legal deste segmento da seguridade social:

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 
e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

A assistência social tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a 
garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família (art. 2º da Lei nº 8.742/1993).

O segmento assistencial da seguridade tem como propósito nuclear preencher as 
lacunas deixadas pela previdência social, já que essa, não é extensível a todo e qualquer 
indivíduo, mas somente aos que contribuem para o sistema, além de seus dependentes 
(SANTOS, 2016).

Muitas pessoas não exercem atividades remuneradas, daí serem desprovidas 
de qualquer condição de custear a proteção previdenciária. Ao Estado, portanto, urge 
manter segmento assistencial direcionado a elas. Não compete à previdência social a 
manutenção de pessoas carentes; por isso, a assistência social é definida como atividade 
complementar ao seguro social (SANTOS, 2016).

No que se referem aos princípios e diretrizes, que correspondem ao conjunto de 
normas e regras gerais que apoiam a assistência social enquanto política de Seguridade 
Social, os mesmos estão dispostos no Capítulo II, Seções I e II da Lei n. 8.742/1993, 
e servem de base à implementação e operacionalização das ações de proteção social 
previstas na lei.

Em seu art. 4º, a Lei n. 8.742/1993 dispõe sobre os cinco princípios que devem 
orientar as políticas e ações de assistência social, que podem ser considerados seus 
preceitos fundamentais. In verbis:
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Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade;
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 
de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas 
e rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão.

Partindo do princípio da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 
as exigências de rentabilidade econômica, torna-se possível observar uma valorização 
ao seu objetivo primeiro de promover o atendimento às demandas sociais, sobrepondo-
se às exigências de obtenção do lucro, e realizando-se independentemente deste.

O princípio da universalização dos diretos sociais busca alcançar o seu destinatário 
com as demais políticas públicas, ou seja, garantir aos indivíduos economicamente 
hipossuficientes, amparados pelas políticas assistenciais, o pleno acesso aos direitos 
sociais e sua efetiva participação na sociedade.

O princípio do respeito à dignidade do cidadão (dignidade da pessoa humana) 
protege a pessoa em condição de vulnerabilidade e proíbe qualquer forma de 
comprovação vexatória de sua necessidade. Impedindo, assim, que o indivíduo seja 
exposto a qualquer tipo de constrangimento, garantindo o respeito à sua autonomia e 
ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária.

O princípio da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, corresponde à 
garantia de disponibilidade dos serviços assistenciais em igualdade de condições, tanto 
para as populações urbanas, como rurais, sem nenhum tipo de discriminação.

O último princípio disciplinado impõe ao Poder Público a ampla divulgação acerca 
dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais desenvolvidos e oferecidos 
à população, e as informações pertinentes aos critérios para sua concessão, bem como 
sobre os recursos destinados à execução.
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3.1 Benefício de Prestação Continuada - BPC

A CF/1988, em seu art. 203 prevê o Benefício de Prestação Continuada – BPC:

Art. 203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
[...] 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei.

Também regulamentado na Lei n. 8.742/1993, no capítulo IV - Dos Benefícios, 
dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social, do art. 20 ao 21-A. 
Segundo a Lei n. 8.742/1993, em seu art. 20: 

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

A lei, impropriamente, denomina esse benefício como Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), porque, na sua maioria, os benefícios são de prestação continuada, 
uma vez que pagos mês a mês desde o termo inicial até o termo final (SANTOS, 2016, 
p. 142).

Trata-se de benefício de caráter personalíssimo, que não tem natureza 
previdenciária, e, por isso, não gera direito à pensão por morte (art. 23 do Dec. n. 
6.214/2007). Também não dá direito a abono anual (art. 22 do Dec. n. 6.214/2007).

Após a análise do art. 20, observa-se a necessidade de preenchimento de dois 
requisitos essenciais, um subjetivo, relacionado à condição de ser pessoa portadora de 
deficiência ou de ser pessoa idosa, e outro objetivo, referente à situação de miserabilidade, 
sendo necessário a comprovação de ambos para a concessão do benefício assistencial.
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De acordo com a Lei n. 8.742/1993, considera-se como portadora de deficiência 
aquela pessoa que se encontra incapacitada para a vida independente e para o trabalho, 
inclusive a partir do nascimento, e que esse impedimento se mantenha por um período 
mínimo de 2 (dois) anos, seja por deficiência de natureza física ou mental, em razão de 
anomalias ou lesões irreversíveis, de origem hereditária, congênita ou adquirida.

Ressalta-se o Decreto n. 6.214/2007, no § 1º do art. 4º, o qual estabelece que para 
o reconhecimento do direito ao BPC às crianças e adolescentes menores de dezesseis 
anos de idade, a avaliação deve se pautar na existência da deficiência e na limitação que 
esta provoca em sua participação social e no desempenho das atividades compatíveis 
com a idade.

Nesse sentido, em 13 de fevereiro de 2006, a Turma Nacional de Uniformização 
dos JEFs, editou a súmula 29. In verbis: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 
8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede 
as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao 
próprio sustento”.

A Resolução nº 48/1996 da Organização das Nações Unidas (ONU), no seu art. 
17 considera como deficiência a perda ou limitação de oportunidades de participar da 
vida comunitária em condições de igualdade com as demais pessoas. In verbis:

17. O termo “incapacidade” resume um grande número de diferentes 
limitações funcionais que se verificam nas populações de todos os 
países do mundo. As pessoas podem ser incapazes em resultado 
de uma deficiência de natureza física, intelectual ou sensorial, de um 
estado que requeira intervenção médica ou de doenças mentais. Tais 
deficiências, estados ou doenças podem ser, por natureza, transitórios 
ou permanentes.

Semelhantemente, em 2009 foi promulgado o Decreto nº 6.949 que afirma:
 

Art. 1º - Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas.

A CF/1988 quis dar proteção às pessoas com deficiências físicas e psíquicas em 
razão das dificuldades de colocação no mercado de trabalho e de integração na vida da 
comunidade. De acordo com Santos (2016), não tratou de incapacidade para o trabalho, 
mas, sim, de ausência de meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida pela 
família, situações que não são sinônimas.

Segundo o art. 20, §3º da Lei n. 8.742/1993:
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§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja:   (Redação dada 
pela Lei nº 13.982, de 2020)
I - igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 
2020;   (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020).

Sendo assim, após a realização do cálculo, será considerada incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, a família cuja renda mensal 
per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente, até 31 de dezembro 
de 2020.

Segundo Santos:

O novo conceito deixou de considerar a incapacidade pura e simples 
para o trabalho e para a vida independente. As limitações física, mental, 
intelectual e sensorial agora devem ser conjugadas com fatores sociais, 
com o contexto em que vive a pessoa com deficiência, devendo ficar 
comprovado que suas limitações a impedem de se integrar plenamente 
na vida em sociedade, dificultando sua convivência com os demais. 
(SANTOS, 2016, p. 148)

Outro aspecto importante, é o que consta no art. 20, § 4º, da lei em comento: “O 
benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer 
outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica 
e da pensão especial de natureza indenizatória”.

Para que o benefício seja concedido, é necessário que o possível beneficiário 
passe por uma avaliação realizada por médicos peritos e por assistentes sociais do 
INSS, para que seja aferida a situação de deficiência e do grau de impedimento previsto 
no §2º, do art. 20, da Lei n. 8.742/1993. A lei prevê ainda que o impedimento de longo 
prazo é aquele que produz resultado pelo prazo mínimo de dois anos (§10).

Nesse sentido, pontua Santos:

Os impedimentos de longo prazo devem ter duração mínima de 2 anos 
(§ 10). Isso quer dizer que, se o prognóstico médico for de impedimento 
por período inferior, não estará configurada a condição de pessoa com 
deficiência para fins de benefício de prestação continuada. Parece-nos que 
quis o legislador ser coerente com o prazo de 2 anos para a reavaliação 
das condições dos benefícios concedidos. A concessão do benefício está 
sujeita à prévia avaliação da deficiência e do grau de impedimento. Ou 
seja, é necessário que a perícia indique o tipo de deficiência — se física, 
mental, intelectual, sensorial, ou conjugação de tipos — bem como o grau 
de impedimento para o trabalho e para a integração social. (SANTOS, 
2016, p. 149)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm#art1
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Conforme o §11, para concessão do BPC, poderão ser utilizados outros 
elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 
vulnerabilidade, conforme regulamento.       

Para que o BPC seja concedido são necessários o cumprimento de dois 
requisitos, as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em 
regulamento, conforme §12.

Importante ressaltar o novo regramento advindo da Lei n. 13.982/2020, que em 
decorrência da calamidade pública enfrentada em razão da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) alterou os critérios de renda estabelecido em lei, que passa de ¼ para até ½ 
salário mínimo. In verbis:

Art. 20-A. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(Covid-19), o critério de aferição da renda familiar mensal per capita 
previsto no inciso I do § 3º do art. 20 poderá ser ampliado para até 1/2 
(meio) salário-mínimo.
§ 1º A ampliação de que trata o caput ocorrerá na forma de escalas 
graduais, definidas em regulamento, de acordo com os seguintes fatores, 
combinados entre si ou isoladamente:   
I - o grau da deficiência;
II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas 
da vida diária;   
III - as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos 
e familiares que podem reduzir a funcionalidade e a plena participação 
social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso;   

Portanto, conforme estudado, o critério de renda de ¼ de salário para fins 
de concessão do BPC será mantido até o dia 31/12/2020. Em 01/01/2021 haverá a 
possiblidade de ampliação do critério de renda para ½ salário mínimo para os postulantes 
ao benefício, desde que não haja veto à nova lei.

De acordo com Strazzi (2020), a Lei 13.982/2020 adicionou o art. 20-A à lei 
8.742/93, que dá ao Poder Executivo a possibilidade (discricionária) de ampliar o critério 
da renda per capita para ½ salário mínimo. Trata-se de regra transitória, válida somente 
durante o período da pandemia do coronavírus.

A Portaria n. 374, de 5 de maio de 2020, em seu art. 5º, definiu que a aplicação 
do art. 20-A da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que trata da extensão da 
renda per capita para meio (1/2) salário-mínimo, dependerá de regulamentação para sua 
aplicação, conforme disposto na própria Lei (STRAZZI, 2020).
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3.2 Da miserabilidade e flexibilização do critério econômico

A Lei n. 8.742/1993 prevê no art. 20, §3º, inciso I, que a renda per capita igual ou 
inferior a ¼ do salário mínimo é considerada insuficiente para a manutenção das pessoas 
com deficiência ou idosas, acima de 65 anos, fazendo com que esses postulantes ao 
BPC fizessem jus ao benefício.

Entretanto, no ano de 2018, a Câmara dos Deputados, através do SDC n. 6/2018, 
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n. 55/1996, propôs que o requisito da renda per 
capita, para fins de concessão do BPC fosse alterado para ½ salário-mínimo, modificando 
o art. 20, §3º, da Lei n. 8.742/1993.

A justificativa para a alteração seria de que, atualmente, mesmo possuindo uma 
renda per capita de ½ salário-mínimo, tal quantia seria insuficiente para o indivíduo manter 
a si e a sua família. Desse modo, aumentar o valor do requisito financeiro, significaria dar 
a oportunidade de que mais pessoas fossem contempladas com o benefício (STRAZZI, 
2020).

Em dezembro de 2019, Bolsonaro vetou totalmente o mencionado Projeto de 
Lei, publicando o Veto n. 55/2019. O governo federal defendeu que tal medida seria 
incompatível com a situação econômica atual, além de inviabilizar as ações previstas 
no orçamento anual e desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (STRAZZI, 2020).

Contudo, em 2020, o Congresso Nacional derrubou o veto do Presidente da 
República, publicando a Lei n. 13.981/2020. Fazendo com que o art. 20, §3º, da Lei 
n. 8.742/1993 passasse a ter a seguinte redação: “Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/2 (meio) salário-mínimo”.

Desse modo, a partir de 24 de março de 2020, ocasião em que a lei foi publicada, 
passaria a valer a nova regra do BPC, aumentando o requisito de renda per capita 
familiar para meio salário-mínimo, mas essa situação logo foi alterada, é o que será visto 
a seguir.

Antes da publicação da lei, o Tribunal de Contas da União (TCU), a pedido do 
Ministério da Economia, já havia concedido liminar autorizando a suspensão do pagamento 
da ampliação do BPC até a indicação da fonte dos recursos (STRAZZI, 2020).

Para o TCU, apesar da norma possuir existência e validade, a mesma não possuiria 
eficácia, visto que não teria atendido aos requisitos exigidos para se implementar uma 
medida geradora de despesas aos cofres públicos. Afinal, ao derrubar o veto do Presidente 
da República, o Congresso Nacional não teria previsto qual a origem da verba que seria 
destinada à expansão do BPC (STRAZZI, 2020).

Segundo o Tribunal, houve afronta ao art. 195, §5º, da CF/1988, que prevê que 
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nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderia ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total (STRAZZI, 2020).

Contudo, o próprio Colegiado do TCU suspendeu a liminar anteriormente 
concedida, entendendo que o Tribunal de Contas não teria competência para suspender 
leis, o que caberia somente ao STF (STRAZZI, 2020).

No dia 23 de março, a Advocacia Geral da União propôs uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental no STF com a finalidade de suspender a 
ampliação do BPC. De acordo com o STF:

O relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 662, ministro Gilmar Mendes, determinou em caráter extraordinário 
o prazo de 72h para que o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da 
União (TCU) prestem informações na ação. Em seu despacho, o ministro 
considerou “a pandemia em curso”, fundamento apresentado para o 
pedido de liminar na ADPF ajuizada pelo advogado-geral da União, André 
Mendonça. Na ação, ele questiona a ampliação do acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) de um salário mínimo concedido a pessoas 
com deficiência e idosos carentes. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2020)

Para a AGU, o Congresso Nacional aprovou o aumento das despesas com BPC 
sem qualquer análise ou previsão dos custos envolvidos, desrespeitando o disposto 
no art. 195, §5º, da CF/1988. Desse modo, a referida previsão deveria ser declarada 
inconstitucional (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020).

Na ação, a AGU ainda mencionou que a emergência sanitária e econômica causada 
pela expansão do COVID-19 representaria mais uma justificativa para a necessidade de 
suspensão imediata do aumento dos valores do BPC (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2020).

No dia 30 de março, o Senado aprovou o Projeto de Lei n. 1.066/2020, conhecido 
por “Renda Básica”. O projeto dispõe sobre parâmetros adicionais de caracterização da 
situação de vulnerabilidade social para fins BPC e estabelece medidas excepcionais de 
proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento do coronavírus.

De acordo com o Projeto de Lei, o critério de ¼ do salário mínimo seria mantido 
até 31 de dezembro de 2020, com isso a ampliação para meio salário mínimo se daria 
somente a partir de 1º de janeiro de 2021.

Tal medida alteraria a redação do art. 20, §3º da LOAS e afastaria a aplicação 
da Lei n. 13.981/2020. Contudo, por se tratar de um projeto de lei, ainda dependia de 
sanção presidencial para vigorar. O Presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o PL 
1.0666/2020 e, em 02/04/2020, foi publicada no DOU a Lei 13.982/2020.

A lei 8.742/93 passou a ter a seguinte redação:
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§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja:
I – igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de 
dezembro de 2020;
II – (VETADO).

O inciso II, que foi vetado, é justamente o que aumentaria o critério da renda per 
capita para ½ salário mínimo em janeiro de 2021. Ele dizia: “II – igual ou inferior a 1/2 
(meio) salário-mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2021”.

Dessa forma, tudo fica como antes e surge a lacuna da lei, tendo em vista que a 
previsão atual é de que a renda de ½ salário mínimo será válida apenas até 31/12/2020.

Em 05/05/2020 foi editada a Portaria n. 374 do Ministério da Economia, que 
dispõe sobre os procedimentos a serem aplicados com a alteração da Lei Orgânica da 
Assistência Social pela Lei nº 13.982/2020, e cumprimento de Ação Civil Pública.

A portaria define que as alterações promovidas pela Lei nº 13.982/2020 aplicam-
se aos pedidos de benefício com DER (Data de Entrada do Requerimento) a partir da 
data de sua publicação, ou seja 02/04/2020. Todavia, deve ser garantida a reafirmação 
da DER para os benefícios com DER anterior a 02 de abril de 2020 e que estejam 
pendentes de análise.

No mesmo dia, também foi publicada Portaria Conjunta n. 3 do Ministério da 
Cidadania, que dispõe sobre a antecipação do benefício de prestação continuada prevista 
no art. 3º, da Lei nº 13.982/2020.

A Lei 13.982/2020 adicionou o art. 20-A à lei 8.742/1993, que dá ao Poder Executivo 
a possibilidade (discricionária) de ampliar o critério da renda per capita para ½ salário 
mínimo. Trata-se de regra transitória, válida somente durante o período da pandemia do 
coronavírus.

A Portaria n. 374, de 5 de maio de 2020, em seu art. 5º, definiu que a aplicação do 
art. 20-A da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que trata da extensão da renda 
per capita para meio salário-mínimo, dependerá de regulamentação para sua aplicação, 
conforme disposto na própria Lei.

Atualmente, o critério de renda do BPC é definido como “igual ou inferior a ¼ 
do salário-mínimo”. Antes, a lei trazia apenas a expressão “inferior”. É uma mudança 
discreta mas, de qualquer forma, é uma alteração.

Um ponto de avanço da lei foi a positivação de jurisprudência favorável. O STJ e 
STF, há muito, já ampliavam a aplicação do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/2003), o qual prevê que se outro idoso da mesma família recebe o BPC, este 
não pode entrar no cálculo da renda per capita.

Através dessa previsão, os advogados passaram a brigar para aplicar esta regra 
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aos benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, por analogia. A briga foi 
longa e árdua, mas finalmente o entendimento foi pacificado em favor dos assistidos. 
Tanto que a própria AGU editou uma instrução normativa concordando com este 
posicionamento (IN nº 2/2014 da AGU). (STRAZZI, 2020).

A Lei 13.892/2020 adicionou o §14 ao art. 20 da Lei 8.742/1993, trazendo este 
entendimento para a lei, o que vai diminuir bastante a necessidade de judicialização.

Inclusive, o § 14 é mais ampliativo do que o entendimento anterior da AGU. Ele 
fala em benefício previdenciário e não mais somente aposentadoria e pensão por morte. 
In verbis:

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário 
no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 
(sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será 
computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada 
a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da 
renda a que se refere o § 3º deste artigo.

Também era discutido judicialmente se o BPC poderia ser devido a mais de um 
membro da mesma família. A Lei 13.892/2020 adicionou o §15 ao art. 20 da Lei 8.742/1993 
e pacificou a questão: “§15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de 
um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei”.

A Portaria n. 374, de 5 de maio de 2020 define, em seu art. 2º que somente a partir 
de 2 de abril de 2020, data de publicação da Lei 13.982/2020, as alterações abordadas 
nos dois itens anteriores serão aplicadas, pois veja:

Art. 2º A partir de 2 de abril de 2020, os valores recebidos por componentes 
do grupo familiar, idoso, acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
ou pessoa com deficiência, de BPC/LOAS ou de benefício previdenciário 
de até um salário-mínimo, ficam excluídos da aferição da renda familiar 
mensal per capita para fins de análise do direito ao BPC/LOAS.
§ 1º A aplicação do caput dispensa a operacionalização no sistema 
de benefício (PRISMA) para aplicação das ações civis públicas com o 
mesmo objeto.
§ 2º Na hipótese em que, mesmo aplicada a desconsideração prevista no 
caput, da renda familiar mensal per capita permanecer em valor igual ou 
superior a um quarto (1/4) do salário-mínimo, ainda caberá a aplicação 
de ACP que possua regras com maior extensão que as definidas no § 3º 
deste artigo.
§ 3º Para fins do disposto no caput, até que haja regulamentação da 
alteração na Lei nº 8.742/1990, considera-se o benefício assistencial 
à pessoa com deficiência (Espécie 87), a aposentadoria por idade e a 
por tempo de contribuição prevista pela Lei Complementar nº 142/2013 
(Espécies 41 e 42).
§ 4º Nas hipóteses de incidência de ACP, cujo escopo foi apenas 
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parcialmente atendido pela previsão do caput, devem ser observados os 
demais elementos que compõem a determinação judicial.

O art. 3º da Lei 13.982/2020 autoriza o INSS a antecipar o valor de R$ 600,00 para 
as pessoas que requererem o BPC.

Art. 3º Fica o INSS autorizado a antecipar o valor mencionado no art. 2º 
desta Lei para os requerentes do benefício de prestação continuada para 
as pessoas de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta 
Lei, ou até a aplicação pelo INSS do instrumento de avaliação da pessoa 
com deficiência, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo único. Reconhecido o direito da pessoa com deficiência ou 
idoso ao benefício de prestação continuada, seu valor será devido a 
partir da data do requerimento, deduzindo-se os pagamentos efetuados 
na forma do caput.

Essa antecipação vai acontecer: ou por um período de 3 meses a contar da data 
de publicação da lei (02/04/2020); ou até que o INSS aplique instrumento de avaliação 
da pessoa com deficiência (o que ocorrer primeiro), tendo em vista que as agências do 
INSS permanecem fechadas no período de pandemia (STRAZZI, 2020).

Se o INSS, após a análise, constatar que a pessoa realmente tem direito ao BPC, 
ele vai passar a pagar o valor de um salário mínimo e, ainda pagar as diferenças devidas 
desde a DER (Data de Entrada do Requerimento). Ou seja, essa antecipação vai ser 
abatida do valor do benefício. (STRAZZI, 2020).

4 CONCLUSÃO

Em decorrência da promulgação da Carta Magna de 1988, vislumbra-se que o 
governo passou a implementar leis e políticas públicas voltados para as pessoas com 
deficiência e idosos com 65 anos ou mais, impossibilitados de trabalhar.

No ano de 1993, foi promulgada a Lei n. 8.742, que criou o BPC, possibilitando 
assim, uma melhor qualidade de vida aos deficientes e idosos que vivem na miserabilidade 
social.

Conforme assegurado pelo art. 203 da CF/1988 e pelos arts. 20 e 21 da Lei n. 
8.742/1993, o BPC é configurado como uma transferência de renda, no importe de 
um salário mínimo para os deficientes e idosos comprovadamente impossibilitados de 
trabalhar. Reitera-se que esse benefício não tem caráter de contribuição, mas assistencial.

Para que o cidadão requeira o benefício assistencial, é necessário o preenchimento 
de alguns requisitos estabelecidos em lei, quais sejam, ser portador de deficiência ou ter 
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idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso não deficiente; renda familiar 
mensal (per capita) inferior a ¼ do salário mínimo; não estar vinculado a nenhum regime 
de previdência social; não receber benefício de espécie alguma, salvo o de assistência 
médica; comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família.

O BPC, na maioria dos casos, representa a única renda de famílias que vivem em 
verdadeiro estado de miséria, desprovidas de outros recursos financeiros, dessa forma, 
as alterações do critério de renda, de ¼ para ½ salário mínimo por integrante da família 
(Lei n. 13.981/2020) poderá ampliar a cobertura e beneficiar muitas famílias que estejam 
em situação de miserabilidade social.

Um dos argumentos do STF para o aumento do critério de renda seria outros 
benefícios assistenciais do governo já traziam como critério ½ salário mínimo de renda. 
Além disso, o fato de o benefício atingir mais famílias significa promover justiça social e, 
consequentemente, natural aumento no consumo e impulso na economia do país.

Recebido em: 25 out. 2020          Aceito em: 04 fev. 2021
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APLICAÇÃO DA COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM 
PROBATIONIS NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Leonardo Canez Leite1

Keila Viviane Alves dos Santos2

Resumo

O referido estudo visa compreender o regramento geral da coisa julgada estabelecido 
pelo Código de Processo Civil e as limitações passíveis impostas pelo legislador com 
o processo previdenciário. O direito previdenciário é reconhecido como um autêntico 
direito social fundamental de natureza alimentar intimamente ligado ao princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, cuja finalidade é prover a subsistência 
do segurado de forma digna. Devido ao caráter fundamental e social do benefício 
previdenciário, o legislador deve se orientar a elaborar normas legais que visam 
buscar soluções adequadas sobre o modo de formação da coisa julgada nessa seara. 
Muitas das vezes o direito ao benefício é negado por decisões judiciais proferidas 
injustamente por falta de prova, e após transitadas em julgado, consequentemente, 
são acobertadas pela coisa julgada, restando o segurado impedido de reaver o seu 
direito de um determinado benefício. Diante disso, buscou-se analisar a aplicação da 
coisa julgada secundum eventum probationis, a qual impede a constituição da coisa 
julgada material em decisões judiciais improcedentes por insuficiência de provas, 
como uma técnica processual mais consentânea à teoria do processo, e, sobretudo, 
mais legítima e adequada para as demandas judiciais previdenciárias. Para alcançar 
o objetivo desse artigo utiliza-se o método hipotético dedutivo, com base em pesquisa 
bibliográfica, jurisprudencial e legislações.

Palavras-Chave: Coisa Julgada. Processo Previdenciário. Coisa Julgada Secundum 
Eventum Probationis. 

APPLICATION OF THE JUDGMENT OF SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS 
IN SOCIAL SECURITY LAW

ABSTRACT

This study aims to understand the general rule of res judicata established by the 
code of civil procedure and its incompatibility with the social security process. Social 
security law is recognized as an authentic fundamental social right of a food nature 
closely linked to the principle of human dignity laid down in the Federal Constitution 
of 1988, the purpose of which is to provide the insured with a decent living. Due 
to the fundamental and social character of the social security benefit, the legislator 
should be oriented to elaborate legal norms that aim to find adequate solutions to 
questions such as the way of formation of the thing judged in this area. Often the 
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right to benefit is denied by unfair court decisions and, consequently, are covered 
by the res judicata, leaving the insured unable to regain his right to a certain benefit. 
Given this, we sought to analyze the application of the judged secundum eventum 
probationis, which prevents the formation of something judged material in unfounded 
court decisions, as a procedural technique more consistent with the theory of process, 
and, above all, more legitimate and appropriate for social security claims. To reach 
the objective of this article, the hypothetical deductive method is used, based on 
bibliographic research, jurisprudence and legislations.

Keywords: Judged Thing. Social Security Process. Judged Thing Segundum Eventum 
Probationis.

1 INTRODUÇÃO

O direito previdenciário é reconhecido como autêntico direito social fundamental de 
natureza alimentar, intimamente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, cuja finalidade é prover a subsistência do segurado de forma digna. Nesse 
sentido, o processo previdenciário visa à concretização do direito social fundamental do 
indivíduo para que o mesmo possa prover, de maneira íntegra, sua subsistência humana.

O presente artigo visa analisar se o regramento geral da constituição da coisa 
julgada material estabelecida pelo Código Processual Civil é passível de limitações, 
incompatibilidade e inadequação com o processo previdenciário. Procura-se apresentar 
que a coisa julgada no âmbito previdenciário não deve afastar eternamente o indivíduo 
do seu direito fundamental a determinado benefício quando, por alguma razão, não 
conseguiu juntar provas suficientemente necessárias para a comprovação do seu direito.

No trabalho exposto, se aduz a necessidade do processo previdenciário possuir 
regramentos próprios, tornando evidente a incompatibilidade da processualística civil 
individual com este ramo do direito, sobretudo no modo de formação da coisa julgada. 
O presente estudo pretendeu averiguar a possibilidade de aplicação da coisa julgada 
previdenciária secundum eventum probationis, isto é, de acordo com o evento probatório, 
como uma temática processual que mais se assemelha e adequa às lides previdenciárias.

Destarte, procedeu-se à verificação dos fundamentos utilizados pelos doutrinadores 
para defender a tese da aplicação da coisa julgada segundo evento probatório no 
processo previdenciário, bem como tornou-se necessário apresentar a atual posição 
jurisprudencial a respeito do tema. 

Na primeira seção, se iniciaram breves considerações acerca do instituto da 
coisa julgada previsto no Código de Processo Civil, enfatizando a sua importância 
como instrumento de pacificação social capaz de propiciar segurança jurídica para o 
indivíduo com a estabilidade da decisão judicial. Na segunda seção, se demostraram 
as peculiaridades do direito previdenciário apresentado pelo autor Savaris (2018), que 



88 

justifica a singularidade do processo previdenciário. Posteriormente, na terceira seção, 
procurou-se compreender o direito previdenciário como um direito social fundamental, 
previsto pela Constituição Federal de 1988, e o reconhecimento do seu caráter 
fundamental pela jurisprudência e doutrina pátria.

Por fim, na quarta seção, embora não seja um tema pacífico na jurisprudência, 
passou-se argumentar a necessidade da aplicação da coisa julgada secundum eventum 
probationis no âmbito do direito previdenciário, sob o fundamento de que o atual 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, embora torne possível o ajuizamento 
de nova ação diante da insurgência de provas novas, não se trata da técnica processual 
mais adequada para resolver a questão da coisa julgada nas demandas previdenciárias, 
na qual a mesma ainda é regulamentada pelo Código de Processo Civil. 

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO INSTITUTO DA COISA JULGADA 

Depois de prolatada a sentença, quer seja ela terminativa ou definitiva, as partes 
podem recorrer de tal decisão para que um órgão julgador diferente daquele que prolatou 
a sentença, analise o objeto da decisão. Porém, em determinado momento a sentença 
torna-se imutável e indiscutível, seja por não ser cabível mais nenhum recurso, seja por 
ter transpassado o prazo, ou pelo fato dos recursos cabíveis já terem sido interpostos e 
decididos. Neste momento, a sentença transita em julgado, ocorre então a coisa julgada.

Em nossa legislação brasileira, a coisa julgada encontra-se prevista no artigo 6°, 
parágrafo 3°, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, conceituando-a como 
a “decisão judicial que não caiba mais recurso” (BRASIL, 1942, p. 123). Por outo lado, o 
Código de processo Civil, especificamente no artigo 502, atribuiu a coisa julgada caráter 
distintamente processual, conceituando-a como “uma autoridade que torna a decisão 
de mérito imutável e indiscutível, isto é, não mais sujeita a qualquer recurso” (BRASIL, 
2015, p. 345). 

Destarte, observa-se no texto da lei que o legislador instituiu a coisa julgada como 
um instrumento eficaz de pacificação social, haja vista a necessidade de colocar fim ao 
litígio e dar às partes envolvidas a estabilidade da decisão e segurança jurídica. Neste 
sentido o doutrinador Didier-Junior (2007) explana: 

Sucede que a impugnabilidade das decisões não podem ser irrestritas; a 
partir de certo momento, é preciso garantir a estabilidade daquilo que foi 
decidido, sob pena de perpetuar-se a incerteza sobre a situação jurídica 
submetida à apreciação do Judiciário (por ser objeto de um processo, cujo 
resultado é incerto, a situação jurídica deduzida é uma mera afirmação). 
De uma forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a 
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revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados 
ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-
se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível.  Surge, 
então, a coisa julgada (DIDIER-JUNIOR, 2007, p. 477).

Ainda, devido a importância desse instituto para a firmação do Estado Democrático 
de Direito, a Constituição brasileira prevê no artigo 5°, inciso XXXVI, que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (BRASIL, 1988. 
p. 6). 

Nas lições dos autores Junior e Nery (2017, p. 1289) “a segurança jurídica trazida 
pela coisa julgada, é manifestação do estado democrático de direito”, da citação do 
autor pode extrair-se que desrespeitar a coisa julgada é o mesmo desrespeitar o próprio 
Estado Democrático de Direito. 

Existem diversas posições doutrinarias a respeito da natureza jurídica deste 
instituto processual, todavia, a corrente majoritária adota o entendimento de Liebman 
(2007, p. 40), o qual define a coisa julgada como “qualidade especial que torna imutável 
o conteúdo da sentença, bem como seus efeitos”. Antes de vigorar o Código de Processo 
Civil de 2015, a natureza jurídica da coisa julgada era compreendida como efeito da 
sentença. Apoiada na concepção de Liebman, a doutrina pátria deixou de tratar a coisa 
julgada como um efeito da sentença e passou a reconhecer como uma qualidade da 
sentença (NEVES, 2017). Nesse passo, o autor Câmara (2014) reforça a teoria libemiana, 
no entanto acrescido de uma crítica, vejamos:

[...] a coisa julgada se revela como uma situação jurídica. Isto porque, 
com o trânsito em julgado da sentença, surge uma nova situação, 
antes inexistente, que consiste na imutabilidade e indiscutibilidade do 
conteúdo da sentença, e a imutabilidade e a indiscutibilidade é que 
são, em verdade, a autoridade de coisa julgada. Parece-me pois, que a 
coisa julgada é esta nova situação jurídica, antes inexistente, que surge 
quando a decisão judicial se torna irrecorrível. Pode-se, assim, afirmar 
que a coisa julgada é a situação jurídica consistente na imutabilidade e 
indiscutibilidade da sentença (coisa julgada formal) e de seu conteúdo 
(coisa julgada substancial), quando tal provimento jurisdicional não está 
mais sujeito a qualquer recurso. (CÂMARA, 2014, p. 461).

Nesse entendimento, Junior e Nery (2017, p. 1288) descrevem que “coisa julgada 
(auctoritas rei iudicatae) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que 
emerge da parte dispositiva da decisão de mérito não mais sujeita a recurso ordinário 
ou extraordinário”. Das lições doutrinarias extrai-se que a coisa julgada deixou de ser 
tratada como eficácia da sentença e agora com a atual legislação processual civil a 
natureza jurídica da coisa julgada é compreendida como uma qualidade da sentença 
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judicial, de mérito, que torna seus efeitos inalteráveis e indiscutíveis.
Essa imutabilidade da coisa julgada pode limitar-se tanto dentro, como também 

projetar-se para fora do processo em que a foi proferida a decisão, por isso a doutrina e 
jurisprudência pátria entenderam por bem classificar a coisa julgada em formal e material. 
A coisa julgada formal é um fenômeno processual que ocorre dentro do processo, no qual 
visa obstar a alteração da decisão judicial por qualquer mecanismo processual no interior 
do processo em que foi proferida. Independentemente da natureza da sentença, a partir 
do momento em que não for mais passível de recursos, ocorre trânsito em julgado e esta 
não poderá ser alterada, (NEVES, 2017). Neste sentido, o autor Didier Junior (2007) 
explica: 

A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do 
processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada 
por recurso – seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso 
do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, 
decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, 
como uma espécie de preclusão [...], constituindo-se na perda do poder 
de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a 
preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada 
de trânsito em julgado (DIDIER JÚNIOR, 2007, p. 478).

Com efeito, observa-se que a coisa julgada formal ocorre com a preclusão do prazo 
do recurso cabível. Essa preclusão alcança apenas as sentenças que foram proferidas 
baseadas no rol do artigo 485, do Código de Processo Civil, pois o mérito do processo 
não chegou ser apreciado. Vejamos o referido artigo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; 
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 
das partes ;III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de 
litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade 
ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de 
convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua 
competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de 
morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição 
legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código (BRASIL, 2015, p. 
342).

A coisa julgada material é delineada como a “imutabilidade da decisão judicial de 
mérito” (NEVES, 2017, p. 1282). Isto é, decisão judicial que aprecia o objeto de lide. Após 
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a apreciação do mérito ocorre o trânsito em julgado da decisão, transitado em julgado os 
efeitos dessa sentença são lançados para fora do processo, tornando a decisão de mérito 
definitiva e incontestável além dos limites pelos quais foi proferida. Neste diapasão, vale 
transcrever a brilhante explicação do autor Neves (2017):

Após o trânsito em julgado da sentença- ou acordão- de mérito, os 
efeitos projetados no plano pratico por essa decisão não mais poderão 
ser discutidos em outra demanda, ou mesmo pelo legislador, o que seria 
suficiente para concluir que tais efeitos não poderão ser modificados, 
estando protegidos pelo “manto” da coisa julgada material. A intangibilidade 
das situações jurídicas criadas ou declaradas, portanto, seria a principal 
característica da coisa julgada material (NEVES, 2017, p. 878).

O Código de Processo Civil expõe em seu artigo 487 as decisões e sentenças de 
mérito alcançadas pela coisa julgada material, in verbis:
 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar 
o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou 
a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 
homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado 
na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 
formulada na ação ou na reconvenção (BRASIL, 2015, p. 343).

 

Ao analisar o referido artigo, verifica-se que ocorrerá a coisa julgada material 
quando o magistrado proferir a sentença decidindo sobre o mérito da causa. Neste viés, 
percebe-se a importância de fazer essa distinção entre a coisa julgada formal e a coisa 
julgada material. A coisa julgada formal permite o reexame do mérito da causa no mesmo 
processo ou a propositura de nova demanda, pois seus efeitos são endoprocessuais. E a 
coisa julgada material não admite a reanálise do mérito da decisão no mesmo processo em 
que foi exarada, em decorrência do seu trânsito em julgado, visando garantir estabilidade 
das decisões e segurança jurídica.

Diante de tais considerações, conclui-se que a coisa julgada consisti em um 
artifício utilizado pelo ordenamento jurídico para estabelecer o convencimento e a 
absoluta certeza do direito contemplado pela decisão de mérito, assim, garantindo a sua 
estabilidade ao torna-la incontestável.

3 A COISA JULGADA NO PROCESSO PREVIDENCIÁRIO  

Em que pese o instituto da coisa julgada servir como um importante instrumento 
de pacificação de conflitos e proporcionar segurança jurídica, impõe-se analisar as 
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particularidades do processo previdenciário, para averiguar a aplicação desse instituto 
nesta seara processual. Esclarece-se que o direito previdenciário é regido por princípios 
constitucionais que visam concretizar a justiça social através da concessão de benefícios 
assistenciais indispensáveis para a sobrevivência do segurado que não tem condições 
de trabalhar para prover sua sobrevivência, seja por doença que os acometem, ou por 
idade avançada, entre outras eventualidades sociais previstas no artigo 201 da Carta 
Constitucional:

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 
da lei, a: I -  cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; II -  proteção à maternidade, especialmente à gestante; III -  
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; IV -  
salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 
baixa renda; V -  pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 
(BRASIL, 2019, p. 67).

Por isso, revela-se imprescindível pautar pela aplicação justa e eficaz na seara 
previdenciária, porquanto visa primordialmente a concretude de direitos fundamentais de 
magnitude incontestável. Destarte, tendo em vista que a Constituição Federal intitulou o 
Estado como responsável pela garantia da concretude dos direitos fundamentais sociais, 
é necessário que o processo seja conduzido por técnicas processuais visando dar 
efetividade aos direitos fundamentais sociais de forma a concretizar os fins almejados 
pelo Estado (DIAS FILHO; RODRIGUES, 2016).

No âmbito das demandas previdenciárias, de acordo com as preciosas 
ponderações do doutrinador Savaris (2018), é possível delimitar, de modo principal, 
quatro particularidades que evidenciam a sua unicidade, percebidas em virtude dos 
sujeitos da relação processual e a natureza do objeto da lide.

A primeira particularidade destacada pelo autor Savaris (2018, p. 56) é a 
“fundamentabilidade do bem jurídico previdenciário, isto é, a natureza alimentar 
correspondendo a um direito de relevância social fundamental”. Segundo o autor, 
devido natureza alimentar do bem jurídico, ao improceder de determinado benefício 
previdenciário, o Estado estaria negando um direito fundamental de importante relevância.

A segunda particularidade da demanda previdenciária, observada pelo autor 
Savaris (2018), está na manifestável hipossuficiência econômica e informacional do 
segurado que pleiteia uma prestação previdenciária, haja vista que, o fato de necessitar 
pleitear determinado benefício previdenciário para lhe prover meios financeiros que irá 
assegurar sua subsistência, demostra-se realmente sua carência econômica.
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Em seguida, a terceira peculiaridade verificada pelo autor Savaris (2018, p. 
57) consiste na “suposta contingencia que ameaça a sobrevivência digna da pessoa 
que pretende a prestação previdenciária”. Esta constitui a lógica da relação jurídica 
previdenciária, pois a concessão de benefícios previdenciários se dá justamente diante 
de eventos infortúnios que geram a incapacidade laborativa aos indivíduos. Desta feita, 
é presumível a incapacidade de garantia de subsistência desse indivíduo, já que devido 
sua incapacidade laborativa, busca prestação previdenciária de natureza alimentar 
indispensável para a sua sobrevivência.

Posteriormente, Savaris (2018, p. 60) denota o “caráter público do instituto de 
previdência que assume o polo passivo da demanda, o qual sempre é o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS)”. Assim, o autor argumenta que:

No processo previdenciário, o  autor  da  demanda presume- se hipossuficiente 
e destituído, total ou parcialmente, de meios necessários à sua subsistência. 
Esses recursos de natureza alimentar são pressupostos para o exercício da 
liberdade real do indivíduo e indispensáveis à afirmação de dignidade humana. 
Temos, portanto, alguém presumivelmente hipossuficiente na busca de um bem 
da vida de superior dignidade e com potencialidade para colocar um fim no seu 
estado de privação de bem-estar e destituição. No polo passivo da demanda, 
tem-se a entidade administradora do regime Geral da Previdência Social, com os 
privilégios processuais da Fazenda Pública. (SAVARIS, 2011, p. 60).

Com efeito, diante das particularidades das demandas previdenciárias, a 
legislação processual Civil, apresenta-se de forma insuficiente e inadequada, o que deve 
orientar o legislador a elaborar normas legais que visa buscar soluções adequadas para 
questões como a forma de ocorrência da coisa julgada nessa seara, visto que o direito 
previdenciário trata de benefícios constitucionais indispensáveis para a sobrevivência 
dos segurados. Muitas das vezes esse direito ao benefício é negado por decisões 
judiciais injustas transitadas em julgado, e, consequentemente, são acobertadas pela 
coisa julgada, restando o segurado impedido de reaver o seu direito de um determinado 
benefício. Destarte, insta mencionar a importante orientação fixada pelo STJ, e que 
espera ser respeitada por todas as instâncias do Judiciário:

Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística 
civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder 
de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam 
a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os 
cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como 
base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam 
judicialmente os benefícios previdenciários (STJ, REsp 1.352.721/SP, 
Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). (BRASIL, 2016).
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Com base nesse entendimento, observa-se que no âmbito jurisprudencial, já 
existem manifestações discriminando regramentos específicos voltados para as ações 
previdenciárias, isto é, adotando métodos processuais adequadas e congruentes para 
as demandas previdenciárias, como meio efetivo de aplicação à exigência do princípio 
constitucional do devido processo legal e do acesso à justiça.

4 A PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO UM DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL

 A Constituição brasileira prevê diversos direitos fundamentais de cunho social, 
dentre eles, destaca-se, o direito a previdência social que se encontra inserido no rol de 
direitos sociais fundamentais. 

Os direitos sociais, classificados como direito de segunda geração, são prestações 
sociais que devem ser prestadas por parte do Estado, com fim de proporcionar melhores 
condições de vida à pessoas consideradas hipossuficientes, de modo que, partindo da 
premissa de justiça e bem estar social, buscando-se a concretização da igualdade social 
e aos objetivos fundamentais da República brasileira inscritos no artigo 3° da nossa 
Constituição (BRASIL, 1988, p. 5), dentre os quais são elencados “ a erradicação da 
pobreza e da marginalização, e a promoção do bem de todos”. Nesse rumo, o doutrinador 
Morais (2016) afirma que:

Os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando- 
se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em 
um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a  melhoria das condições 
de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, 
os quais, no Brasil, são consagrados como fundamentos do Estado 
democrático, pelo art. 1º, IV, da Carta Política de 1988. (MORAES, 2016, 
p. 202).

O doutrinador Nery Júnior (1999) afirma que, com a mudança do Estado Liberal 
para o Estado de bem estar Social, surgiu os direitos sociais, tido como prestacionais, 
em busca de promover igualdade em sentido material, ou seja, objetivando tratar 
“igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.” 
(NERY JUNIOR, 1999, p. 25).

Na esfera internacional, os direitos sociais são garantias expressamente previstas 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de, adotado pela ONU em 1966, sendo considerado 
um direito humano de elevada magnitude, devendo ser de observância obrigatória. Na 
Constituição brasileira, os direitos sociais estão previstos no artigo 6°, o qual está situado 
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no título destinado aos direitos e garantias fundamentais:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição (BRASIL, 1988, p. 10).

Observa-se da citação acima que a Constituição estabelece diversos direitos 
sociais, dentre os quais menciona o direito a previdência social, objeto de estudo desse 
trabalho.

A Previdência Social, é tida como espécie do gênero Seguridade Social, 
assegurada no Brasil pela Constituição federal em diversos artigos, e também no âmbito 
internacional pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
adotado pela ONU em 1966, no qual estabeleceu em seu artigo 9° que é reconhecido 
o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. Considera, 
neste sentido, um seguro público  de caráter jusfundamentalista, no qual é destinado 
compulsoriamente aos cidadão brasileiro,  como medida  de  proteção social  contra 
possíveis  riscos  econômicos, tais como exemplo, a  perda  de  recursos financeiros 
necessário à subsistência devido  ao acometimento de doença, ou até mesmo a velhice 
e o desemprego, objetivando, assim, garantir aos necessitados melhores condições de 
subsistência.

No âmbito jurisprudencial, o direito à previdência social é reconhecido como um 
autêntico direito fundamental intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, visto que o benefício previdenciário é uma prestação de recursos sociais de 
natureza alimentar considerados essenciais para a subsistência da pessoa humana de 
forma digna.

A Constituição Federal de 1988, atenta à necessidade de proteção do 
trabalhador nas hipóteses de riscos sociais constitucional e legalmente 
eleitos, deu primazia à função social do RGPS, erigindo como direito 
fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime 
Geral. (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.352.721/
SP. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Publicação 
(BRASIL, 2016).

Visto isso, tem-se que quando se discute o direito à previdência social também se 
discute um aspecto muito importante que é o direito à vida, isso porque, a previdência 
social é tida como uma proteção social que o Estado pode oferecer ao cidadão que vive 
em situação difícil, de modo a garantir o direito à vida de forma digna em uma sociedade 
como a nossa que é extremamente desigual.
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5 A APLICAÇÃO DA COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS NO 
DIREITO PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO E O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A norma processual brasileira prevê a aplicação da coisa julgada segundo o 
resultado da prova (secundum eventum probationis) somente para os casos que versem 
sobre direitos difusos e coletivos. Nestes casos, como medida de segurança, tendo em 
vista que os titulares do direito não atuam diretamente como parte no processo, caso a 
sentença tenha como fundamento a ausência de provas, tal decisão não será acobertada 
pela coisa julgada, admitindo, assim, a propositura de nova ação idêntica à anterior para 
renovação da prova.

Observa-se que só é permitido o reexame da mesma lide embasado na existência 
de prova nova em caso de insuficiência probatória, do contrário, se a decisão anterior 
foi de procedência ou improcedência com o esgotamento do acervo probatório, não é 
admitido o reexame. Nesse sentido, os doutrinadores Savaris, Schuster e Vaz (2019, p. 
180) asseveram “tendo sido a improcedência justificada no convencimento do juízo de 
que carecem razões jurídicas as pretensões vertidas, com base no arcabouço probatório, 
o ajuizamento de nova demanda não será possível”.

O conceito de prova nova não foi definido pelos regramentos legais que versam 
sobre a coisa julgada secundum eventum probationis, ficando a cargo da doutrina 
conceituar o que seria entendido como prova nova. Com efeito, parte da doutrina majoritária 
considera como prova nova aquela inédita, ainda que preexistente, contemporânea ou 
superveniente, contanto que tenha aptidão para alterar a convicção do juízo quanto aos 
fatos probandos antes desprovido de prova, destaca Neves (2017):

O que interessa não é se a prova existia ou não à época da demanda, 
mas se foi ou não apresentada durante o seu trâmite procedimental; 
será porque, no tocante à pretensão do autor, é uma novidade, mesmo 
que em termos temporais, não seja algo recente. Para ser adjetivado de 
novo, basta que não tenha sido objeto de apresentação pelas partes e de 
apreciação pelo juiz (NEVES, 2017, p. 909).

No processo previdenciário não há previsão legal acerca da aplicação da coisa 
julgada secundum eventum probationis, diante disso, a problemática aqui oferecida diz 
respeito à necessidade de aplicação desse instituto nas lides previdenciárias quando um 
determinado benefício for denegado judicialmente em razão da insuficiência do acervo 
probatório. Logo, defende-se que o manto da coisa julgada material não deverá revestir 
sobre esta decisão, de modo que o segurado possa, futuramente, rediscutir o objeto 
da lide, se eventualmente reunir novas provas materiais que corroboram com os fatos, 
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independente se estas forem contemporâneas (SAVARIS, 2018).
Isto porque, o direito material que se encontra em jogo é um direito fundamental 

de natureza alimentar, destinado a prover recursos para a sobrevivência de forma digna. 
Sendo, portanto, inaceitável negar proteção social a alguém que dela necessita e faz 
jus, mas que, por motivos diversos, não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu 
direito.

Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, onde é 
processado a maioria das ações previdenciárias, não se admite a propositura de ação 
rescisória, conforme vedação expressa do 59 da 9.099/95. Por consequência, a sentença 
transitada em julgado torna-se, verdadeiramente, imutável.

A título explicativo, se um trabalhador rural ingressa com ação judicial requerendo 
a concessão de aposentadoria rural, com fulcro no artigo 143, da Lei nº 8.213/91, 
não apresentando prova material que comprove a sua atividade rural, somente prova 
testemunhal, com isso tem seu pedido julgado improcedente, sob o fundamento de que a 
prova exclusivamente testemunhal não é o bastante para comprovar a atividade rurícola.

No entanto, após o trânsito em julgado, esse trabalhador junta novas provas 
que demonstra a atividade rural e ingressa novamente com pedido judicial para obter a 
aposentadoria. Com base na legislação processual, não seria admitida esta nova ação, 
haja vista que, além de não se admitir ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais 
Federais, estar-se-ia a rediscutir o objeto da mesma ação já acobertada pelo manto da 
coisa julgada, situação vedada pela legislação processual civil fora das exceções de 
cabimento de ações rescisórias (LENZA, 2016).

Insta esclarecer-se que, ao contrário do processo civil, no direito previdenciário, 
é expressamente previsto no artigo 55, parágrafo 3° da Lei n° 8.213/91, que o tempo 
de contribuição dos segurados deve ser obrigatoriamente comprovado mediante a 
apresentação de prova material, sendo a prova exclusivamente testemunhal inadmissível 
para a concessão de determinado benefício. Vejamos:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no 
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades 
de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta 
Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:§ 3º A 
comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive 
mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto 
no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início 
de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova 
exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força 
maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada 
pela Lei nº 13.846, de 2019). (BRASIL, 1991, p. 1614).
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Por consequência, devido não ser obrigatória a contribuição por parte dos 
segurados especiais, como no caso da classe de segurados que compreende o trabalhador 
rural acima exemplificado, cumpre a estes comprovar integralmente, mediante provas 
materiais, a carência laborativa da atividade rural. Esse entendimento é reiterado pela 
súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que “a prova exclusivamente 
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de 
benefício previdenciário” (BRASIL, 2017, p. 2156).

Ocorre que em determinados casos, a obrigatoriedade da prova material amostra-
se um tanto quanto diabólica, devido a certas circunstâncias, tais como as condições de 
informalidade da atividade, o decurso do tempo, o local onde exerceu a atividade e, além 
de tudo, a falta de informação da parte em relação a necessidade de guardar por todo o 
tempo os documentos necessários para a comprovação da sua atividade.

Com efeito, a norma processual classista não condiz com a realidade do processo 
previdenciário, pois, enquanto aquele valendo-se da imutabilidade e indiscutibilidade da 
coisa julgada, tem privado a justiça em prol da segurança jurídica, este é norteado por 
um princípio fundamental, no qual prevê que o indivíduo não pode ser privado de seu 
direito de subsistência humana digna pela solidariedade social por mera questão formal. 
Corroborando com o aludido, os autores Savaris, Schuster e Vaz (2019):

O processo previdenciário pauta-se pelo comprometimento, a todo 
tempo, com o valor que se encontra em seu fundamento: a proteção 
social do indivíduo vulnerável, esta essencial dimensão de liberdade real 
e dignidade da pessoa humana. Em relação a este valor, é de reconhecer, 
a segurança jurídica contraposta deve ser superada como um interesse 
menor. (SAVARIS, SCHUSTER; VAZ, 2019, p. 129).

Nesse mesmo sentido, leciona o doutrinador Candido Rangel Dinamarco (2003, 
p. 66) “a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não 
eternizar conflitos. Pois, não se pode olvidar que, numa sociedade de homens livres, a 
justiça tem de estar acima da segurança, porque sem justiça não a liberdade”. Desse 
entendimento, extrai-se que a segurança jurídica não pode ocasionar o desprezo aos 
demais preceitos constitucionais, tal como o da dignidade da pessoa humana, de modo 
que sempre que a prevalência da segurança jurídica vier sacrificar o sacrificável, deve-se 
abrir mão desta para preservar certos valores ainda mais elevados.

Note-se que o direito previdenciário necessita de regramento processual próprio, 
sobretudo quanto ao modo de produção da coisa julgada, posto que a legislação 
processual civilista, neste ponto, mostra-se insuficiente e incompatível com a realidade 
dos processos previdenciários.

Nessa esteira, tem-se que a coisa julgada, no processo previdenciário, deve-se 
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dar secundum eventum probationis, sendo possível rediscutir a matéria relacionada à 
concessão de um determinado benefício quando a primeira pretensão judicial foi julgada 
improcedente por insuficiência probatória.

De acordo com os autores Savaris, Schuster e Vaz (2019, p. 181), “a fundamentação 
para aceitação da aplicação da coisa julgada conforme o evento probatório deve se dar 
através da observância das características da singularidade previdenciária”. A primeira 
delas sendo a relevância do bem jurídico para afirmação do princípio da dignidade 
da pessoa humana, e, segunda caraterística, pela hipossuficiência econômica e 
informacional da parte autora que se presume desprovida de recursos para manter-se, e 
pela terceira caraterística tem-se que devido ao caráter público do INSS que assume o 
polo passivo  não gerará o sentimento de eterna ameaça de rediscussão de um litigio ou 
revisão da sentença, pois do mesmo modo que não gera insegurança a possibilidade de 
revisar uma sentença criminal em favor do réu, inexiste também na reanalise da questão 
previdenciária diante de novas provas.

A jurisprudência, levando em consideração a magnitude do bem jurídico e a 
necessidade do direito previdenciário adquirir uma processualística diferenciada do 
processo civil, sobretudo ao modo de formação da coisa julgada, com escopo de não 
sacrificar o direito fundamental de proteção social do indivíduo, pacificou o entendimento 
da falta ou insuficiência de provas o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, 
possibilitando a parte ingressar novamente com a demanda diante de novas provas. 
Vejamos o voto condutor do julgamento do Recurso Especial n° 1.352.721/SP, de relatoria 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543- C DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 8/
STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA 
MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS 
DESPROVIDO. (...) 5. Registre-se que, tradicionalmente, o Direito 
Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus 
procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades 
das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida 
metodologia civilista. 6. Dessa forma, as normas de Direito Processual 
Civil devem ser aplicadas ao Processo Judicial Previdenciário levando- 
se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, 
que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os 
que buscam judicialmente os benefícios previdenciários. 7.Com efeito, 
a Constituição Federal de 1988, atenta à necessidade de proteção do 
trabalhador nas hipóteses de riscos sociais constitucional e legalmente 
eleitos, deu primazia à função social do RGPS, erigindo como direito 
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fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime 
Geral. 8. Diante desse contexto, as normas previdenciárias devem ser 
interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição 
Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da 
Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem 
ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por 
esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos 
rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na 
hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter 
social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham 
a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária 
a que faz jus o segurado. 9.Aliás, assim como ocorre no Direito Penal, 
em que se afastam as regras da processualística civil em razão do 
especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve- se 
dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse 
social que envolve essas demandas. 10. Não se está aqui a defender 
a impossibilidade de restrição de direitos fundamentais, nem a busca 
pela justiça social a qualquer custo, mas apenas quando juridicamente 
viável; sendo certo que a concessão de benefício devido configura direito 
subjetivo individual, que em nada desestrutura o sistema previdenciário, 
na medida em que não perturba o equilíbrio financeiro e atuarial dele. 
(...). 12. Acerca da extinção do processo, o CPC traz a previsão, em seu 
art. 267, das hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, quando 
constatada a inexistência das condições da ação; e, em seu art. 269, as 
situações que ensejam a extinção com julgamento do mérito. 13.Com 
base nas considerações ora postas, impõe-se concluir que a ausência 
de conteúdo probatório válido a instruir a inicial, conforme determina 
o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição 
e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem 
o julgamento do mérito, de forma a possibilitar que o segurado ajuíze 
nova ação, nos termos do art. 268 do CPC, caso obtenha prova material 
hábil a demonstrar o exercício do labor rural pelo período de carência 
necessário para a concessão da aposentadoria pleiteada. 14. Se na peça 
inicial de ação em que se postula a aposentadoria por tempo de serviço 
a parte autora não atende ao requisito do artigo 283, do CPC, deixando 
de comprovar pela instrução da inicial documentos indispensáveis à 
propositura da ação, ocorre a situação prevista no artigo 267, VI, do 
CPC, que dispõe sobre a extinção do processo sem julgamento do mérito 
pela falta de condições da ação. Recurso especial não conhecido (REsp. 
192.032/PR, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJU 1.3.1999, p. 410).15. Ante o 
exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do INSS.16. É como 
voto.” Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.352.721/SP. 
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (BRASIL, 2016).

Da analise do acórdão supracitado, vê-se que o Ministro Relator Napoleão Nunes 
Maia, considerou o início de prova material no âmbito previdenciário como pressuposto 
de admissibilidade e desenvolvimento valido do processo, o qual, diante da ausência 
probatória, o processo será extinto sem apreciação do mérito da causa, propiciando a 
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parte o ajuizamento de nova ação, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo 
Civil. A solução adotada pelo do Ministro Napoleão Nunes é, visivelmente, programático e 
de fácil aplicação, haja vista que facilita a tramitação das ações e viabiliza o reajuizamento 
da demanda. No entanto, ainda que tenha previsto a possibilidade de novo ajuizamento 
da ação, não soluciona a questão das demandas anteriores que, julgadas improcedentes 
por insuficiência de provas, foram acobertadas pela autoridade da coisa julgada material. 

Ademais, tal entendimento mostra-se desajustado à teoria do processo, pois, se 
o juiz faz a valoração das provas, estaria ele examinando o mérito, indubitavelmente. 
Nesta esteira os autores Savaris, Schuster e Vaz (2019) entendem que o juiz ao valorar 
a prova, e concluir pela insuficiência do conjunto probatório, deve julgar a demanda 
improcedente:

Mas, se o juiz se lança à tarefa de valoração da prova, não estaria 
ele examinando o mérito para, depois então concluir pela ausência ou 
insuficiência de prova, extinguir o feito sem julgamento do mérito? É um 
tanto quanto rigoroso afirmar, na linha do precedente firmado que “o 
princípio de prova material é pré-condição para a própria admissibilidade 
da lide” ou que se trata de documento essencial, que deve instruir a 
petição inicial, pena de indeferimento. Ao analisar a insuficiência de prova 
material, impõe-se a extinção do processo com julgamento do mérito 
(SAVARIS; SCHUSTER; VAZ, 2019, p.133).

Nessa linha de pensamento posicionou-se o ilustre Ministro Mauro Campbell 
Marques, que teve seu voto vencido no referido Resp 1.352.721/SP:

[...] Parece-me mais consentâneo com o Código de Processo Civil 
brasileiro a extensão da coisa julgada secundum eventum probationis 
na tutela dos direitos fundamentais previdenciários que se coaduna 
com a ideologia contemporânea de extração da máxima efetividade do 
processo. Esta interpretação compatibiliza-se com as premissas de um 
Estado Democrático de Direito. Proponho neste voto, a tese jurídica a ser 
firmada para o propósito do artigo 543 C do CPC a seguinte redação: na 
ausência de prova constitutiva do direito previdenciário, o processo será 
extinto com fulcro no artigo 269, I, do CPC, com julgamento de mérito, 
sendo a coisa julgada material secundum eventum probationis. (BRASIL, 
2016)

Portanto, entende-se que o reconhecimento da coisa julgada secundum eventum 
probationis nas lides previdenciárias onde não se conseguiu comprovar materialmente 
o direito requerido, seria medida mais adequada, posto que, enquanto as relações 
previdenciárias não tiver regramento próprio, continuará sendo dirigida pela lei processual 
civil, então sua aplicação, estaria mais consentânea com o Código Processual Civil, e, 
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além de tudo, verdadeiramente de acordo com os preceitos constitucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das peculiaridades das demandas previdenciárias, constatou-se que o 
regramento geral da coisa julgada material estabelecido pelo código de processo civil 
não condiz com a realidade das ações previdenciárias, por isso o legislador vem sempre 
buscando trazer soluções que mais se adeque nesta seara visando a concretização o 
direito material perquirido.

Contudo, embora o STJ tenha buscado solucionar a questão da formação da 
coisa no âmbito previdenciário, verifica-se que o julgamento do RESP 1352721/SP, 
não alcançou o objetivo final de colocar um fim nesta controvérsia, pois embora a tese 
difundida tenha previsto a possibilidade de nova propositura da ação, só apresentou 
solução para as demandas futuras, visto que as demandas que foram anteriormente 
julgadas insuficientes por falta de provas não poderão ser novamente discutidas, vez que 
estão cobertas pelo manto da coisa julgada material.

Ademais, o entendimento adotado é cercado por diversas críticas doutrinarias, 
pois a insuficiência de provas sempre gerou a improcedência da ação, então, considerar 
que o juízo ao fazer a valoração da prova, não está analisando o mérito é uma técnica 
processual inaceitável para parcela da doutrina.

Neste viés, é razoável afirmar que a aplicação da coisa julgada segundo a prova 
dos autos se revela como a técnica processual mais adequada no âmbito do processo 
previdenciário. Isto porque, o direito a proteção social não pode ser afastado em virtude 
da formação da coisa julgada, quando o beneficiário faz jus ao benefício previdenciário, 
mas que por motivos diversos não conseguiu apresentar provas suficientes quanto 
ao seu direito.O direito à previdência social é reconhecido como um autêntico direito 
fundamental de garantia constitucional, intimamente ligado ao princípio da dignidade 
da pessoa humana, visto que o benefício previdenciário é uma prestação de recursos 
sociais de natureza alimentar considerados essenciais para a subsistência da pessoa 
humana de forma digna.Destarte, atentando-se as particularidades o direito material 
discutido nas lides previdenciárias, conclui-se que a aplicação da coisa julgada secundum 
eventum probationis nas ações previdenciárias não importa em violação ao princípio da 
segurança jurídica, mas sim em sua compatibilização com os princípios constitucionais 
que consagram o devido processo legal, de modo a garantir uma prestação jurisdicional 
justa a quem dela necessita. 

Recebido em: 03 set. 2020          Aceito em: 04 maio 2021
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A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO E O NUBLAMENTO DAS 
FRONTEIRAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

Viviane Vidigal1

Resumo

A uberização tornou-se um dos fenômenos mais debatidos nos estudos dedicados 
a entender a constituição do trabalho contemporâneo. Podendo ser compreendida 
como forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, distancia-se 
da regularidade do assalariamento formal, acompanhado geralmente pela garantia 
dos direitos sociais e trabalhistas, podendo resultar em uma precarização dos 
direitos laborais, desrespeito e descumprimento contumaz a direitos elementares. 
Este artigo tem como escopo analisar o estatuto profissional do trabalhador Uber, 
problematizando a subordinação jurídica, à luz do Judiciário e da doutrina trabalhista. 
Para construir os argumentos, serão apresentados dados empíricos, recolhidos 
de pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir da observação direta, da análise de 
documentos e da realização de entrevistas semiestruturadas com motoristas da Uber 
da região metropolitana de Campinas-SP e São Paulo-SP. 

Palavras-chave: Uberização, Trabalho, Subordinação, Empregado, Autônomo.  

Abstract

Uberization has become one of the most debated phenomena in studies dedicated 
to understanding the constitution of contemporary work. Being able to be understood 
as a form of control, management and organization of work, it distances itself from 
the regularity of formal wages, generally accompanied by the guarantee of social 
and labor rights, which can result in a precariousness of labor rights, disrespect and 
persistent non-compliance with elementary rights. This article aims to analyze the 
professional status of the Uber worker, problematizing legal subordination, in the light 
of the Judiciary and labor doctrine. To build the arguments, empirical data, collected 
from qualitative research, developed from direct observation, document analysis 
and semi-structured interviews with Uber drivers from the metropolitan region of 
Campinas-SP and São Paulo-SP, will be presented.

Key-words: Uberization. Work. Subordination. Employee. Self Employed.

1 INTRODUÇÃO

A uberização trata-se de “uma nova forma de organização, de controle e 
gerenciamento do trabalho, a qual conta com o par autogerenciamento/eliminação de 

1  Doutoranda em Sociologia na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
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vínculos empregatícios e regulações públicas do trabalho [...]” (ABILIO, 2017). Como 
aponta Antunes (2020), a “uberização” é um processo no qual as relações de trabalho 
são crescentemente individualizadas e invisibilizadas assumindo, assim, a aparência de 
“prestação de serviços” e obliterando as relações de assalariamento de exploração do 
trabalho. Na uberização do trabalho há um nublamento de fronteiras e situações de 
aparências. Parece “passe de mágica”2 idealizada em uma noite fria de inverno em Paris, 
mas pode ser fraude3. 

Toda a caracterização que a empresa faz publicamente/publicitariamente sobre 
os motoristas obscurece que está posta ali uma relação de trabalho. Há, portanto, uma 
questão central, que enfrentaremos neste artigo: como nomear essa relação de trabalho? 
Observa Viana (2011), “vivemos em uma época de misturas e ambiguidades, e o modelo 
econômico também as crias. Com isso, fica mais difícil interpretar os fenômenos. O 
próprio trabalhador já não sabe bem quem é” (VIANA, 2011, p. 29). Ao passo que 60% da 
população brasileira vive do “trabalho sem formas”4. Considera-se conveniente realizar 
perguntas de maior alcance: Esses “microempresários” e os trabalhadores clássicos 
realmente se encontram em realidades distintas? O motorista é patrão de si, empregado, 
parceiro, empreendedor, autônomo?

Os dados aqui apresentados são frutos da pesquisa intitulada “As ilusões 
da uberização: um estudo à luz da experiência de motoristas Uber”, realizada entre 
março de 2017 e dezembro de 2019, realizada a partir de três técnicas: entrevistas 
semiestruturadas, netnografia e análise de documentos. Realizamos a netnografia 
utilizando grupos específicos do Facebook e do WhatsApp.  A coleta e análise de canais 
de Youtube, da documentação provida pela Uber em seus sites, blogs, de 40 sentenças 

2 Tudo começou com dois empreendedores do Vale do Silício, um americano e outro canadense, reunidos em 
Paris, em um luxuoso apartamento, alugado para passar uma temporada com alguns amigos e discutir novos 
negócios e mudanças no estilo de vida. Um deles, Travis Kalanich, cansado de atuar em negócios peer-topeer, 
buscava algo inovador e desafiante. Refletindo sobre o assunto, seu amigo Garret Camp, ao se lembrar de 
como é difícil conseguir um táxi em São Francisco, teve a seguinte ideia:– Por que não compramos umas 
limusines, contratamos alguns motoristas, alugamos uma garagem e, através de um aplicativo, tornamos 
possível queuma pessoa contrate uma viagem ao apenas apertar um botão, aparecendouma limusine com 
um motorista em frente à sua casa em apenas um minuto?7Na sequência, Travis Kalanich respondeu:– Nós 
não vamos comprar nenhum carro, nós não vamos contratar nenhum motorista e muito menos vamos alugar 
garagem, porém, a ideia de criar um aplicativo em que a pessoa aperte um botão e o seu motorista particular 
apareça em poucos minutos, como num passe de mágica, é fantástica.(tradução livre). As falas indicam 
uma remontagem de trechos de entrevista com seu fundador, que pode ser vista em: History of Uber - 
Travis Kalanick, Co-Founder and CEO of Uber - How They Started. Youtube, 15 jul. 2016. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=horKATZh4-8>. Acesso em: 20 jun. 2018.
3 O Ministério Público do Trabalho investiga como fraude, por sua coordenadoria CONAFRET. 
4 Francisco de Oliveira cunhou o “trabalho sem-formas”: “[…] entre o desemprego aberto e o trabalho sem-formas 
transita 60% da força de trabalho brasileira […] É o mesmo mecanismo do trabalho abstrato molecular-digital que 
extrai valor ao operar sobre formas desorganizadas do trabalho.” (OLIVEIRA, 2007, p. 34-35).
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trabalhistas e 01 inquérito civil público. Foram formalmente entrevistadas 22 pessoas 
com questionário semiestruturado: 19 homens e 03 mulheres, motoristas de UberX5 nas 
cidades de Campinas (SP) e São Paulo (SP). 

O texto está estruturado, além da introdução e das considerações finais, nas 
seguintes partes: Na primeira parte, explica-se a fronteira da proteção do emprego, 
abordando os cinco elementos fáticos jurídicos necessários para a relação empregatícia 
se configurar. Na segunda, apresenta-se a subordinação como elemento principal da 
relação empregatícia. Na terceira e derradeira parte, problematiza-se a uberização do 
trabalho e a atual crise conceitual da subordinação. 

2 A FRONTEIRA DA PROTEÇÃO DO EMPREGO

No plano jurídico, entende-se que o autônomo está em uma situação distinta do 
empregado e, portanto, não necessita da clássica proteção do contrato de emprego que 
fornece. A relação de emprego necessita cumulativamente dos cinco elementos fático-
jurídicos para se configurar “[…] prestação de serviço por pessoa física a outrem, com 
pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação” (DELGADO, 2008, 
p. 305). Estes elementos encontram amparo nos art. 2 e 3 na CLT. Estando-os presentes, 
além de configurar a relação empregatícia, consequentemente haverá a caracterização 
dos sujeitos desta relação, o empregado e o empregador, visto que empregado é aquele 
que presta serviços com os mesmos elementos fático jurídicos e o empregador será 
aquele que dirigirá a empresa e o empregado. 

Buscaremos averiguar esses elementos jurídicos confrontando com a situação 
fática dos motoristas. O modelo nacional de proteção atual, gira em torno da subordinação 
como característica principal da relação empregatícia. É a ausência de subordinação que 
faz com que sejam classificados como autônomos6. Este conceito ganhará destaque 
não apenas por sua relevância, mas também controvérsia. Antes de enfrentarmos a 
questão da subordinação, abordaremos brevemente os outros quatro requisitos da 
relação empregatícia. 

Desnecessário frisar que os motoristas são pessoas físicas. O primeiro requisito 

5 A principal e mais usada opção da Uber, o UberX oferece viagens com preços acessíveis em carros 
compactos de quatro portas e ar-condicionado. Presente em todas as cidades brasileiras onde a Uber opera. 
Informação disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/blog/categorias-da-uber/.
6 Adota-se a corrente majoritária de Maurício Godinho Delgado (2007a) que não identifica, na figura do trabalhador 
autônomo, a presença de subordinação entre o trabalhador e o tomador de serviços, uma vez que considera a ausência 
de subordinação – a autonomia – como critério essencial para a configuração do trabalho autônomo. Em contraposição 
a Delgado, Cassar defende que a relação de trabalho autônoma, permite, ainda, a existência de subordinação, mesmo 
que mitigada, conforme ocorre no caso de representantes comerciais (CASSAR, 2014).

https://www.uber.com/pt-BR/blog/categorias-da-uber/
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da relação de emprego é preenchido, sem qualquer controvérsia. Não há sequer 
alegação no tocante à possibilidade de vinculação de pessoa jurídica na plataforma, para 
prestação do serviço. Esta ocorre necessariamente com pessoas físicas.

Sobre o requisito da pessoalidade, conforme enfatiza Maurício Godinho Delgado 
“é essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela 
pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador.” 
(DELGADO, 2008). Isso significa que quando um empregador contrata uma pessoa, é 
aquele indivíduo que tem a obrigatoriedade de cumprir o acordado, não sendo possível o 
trabalhador repassar tal incumbência a outrem. Verificamos que o motorista da Uber tem 
a matrícula institucional personalíssima, sendo vedada a designação de outro condutor 
em seu lugar:

Os termos e condições da Uber não permitem o compartilhamento das 
contas dos motoristas parceiros. O uso da sua conta por outro motorista 
se constitui como um sério problema de segurança. Se soubermos que 
um motorista não corresponde ao perfil do motorista parceiro exibido pelo 
aplicativo do passageiro, a conta será suspensa imediatamente e ficará 
pendente para investigação.7

Os relatos dos entrevistados demonstram ciência desta regra posta.  O entrevistado 
da pesquisa Bernardo alega que não poderia colocar ninguém para dirigir em seu lugar, 
que isso seria uma falta grave e se a Uber descobrisse seria punido com bloqueio 
definitivo da plataforma (Bernardo, 25 de abril de 2018).

A onerosidade, no plano objetivo, consiste na contraprestação pelo serviço 
executado. Por outro lado, o viés subjetivo compreende a expectativa do empregado de 
auferir recompensa pela atividade exercida. A empresa retém o percentual das corridas 
realizadas e repassa a parcela dos motoristas. Semanalmente libera-se o pagamento 
para o trabalhador. Evidente, pois, a caracterização da onerosidade. Ainda, o site da 
empresa demonstra que a empresa remunera seus motoristas ainda que a viagem seja 
gratuita ao usuário:

Alguns usuários possuem descontos ou promoções, e este valor é 
descontado também das viagens em dinheiro, por isso o valor pode ser 
reduzido ou até R$0. Não se preocupe, estes descontos são custos da 
Uber e você receberá normalmente o valor da viagem em seu extrato.8

7 Informação disponível em: https://help.uber.com/h/1d93388d-cf19-408f9c41-43dbdd34d44/. Acesso em: 20 mar. 
2019.
8 Informação disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/drive/resources/ pagamentos-em-dinheiro. Acesso em: 20 
mar. 2019.
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A não eventualidade corresponde a outro requisito do empregado em relação ao 
seu tomador. Não há necessidade de o trabalho ser prestado de modo contínuo, como 
no caso dos domésticos. Na verdade, tal como preceitua Cassar (2014), o vocábulo não 
eventual “caracteriza-se quando o tipo de trabalho desenvolvido pelo obreiro, em relação 
ao seu tomador, é de necessidade permanente para o empreendimento”. A atividade 
dos motoristas não é eventual, sem ela a empresa não lucra, ponderação que reforça a 
presença do requisito da não eventualidade.

3 SUBORDINAÇÃO COMO ELEMENTO PRINCIPAL DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

No Brasil, não há uma definição legal do que seja subordinação, que sempre exigiu 
esforços doutrinários e jurisprudenciais para a sua delimitação. Embora não exista essa 
definição legal expressa, a subordinação encontra amparo no termo “sob a dependência 
deste”, no artigo 3° da Consolidação das Leis do Trabalho.9 Nos dizeres de Nascimento 
(2007, p. 599): “A legislação brasileira prefere o vocábulo dependência. Porém, a doutrina 
consagra a expressão subordinação”. Em uma leitura inicial e exclusiva da CLT, tal termo 
leva à falsa impressão de dependência econômica, técnica ou social do empregado diante 
do empregador. No passado, o entendimento já foi nesse sentido. Contudo, as noções de 
dependência foram, ao longo do tempo, sendo mais bem compreendidas como um viés 
simplesmente jurídico, já que nem sempre haverá dependência econômica, técnica ou 
social em relações de trabalho, deixando de lado situações que não eram solucionadas 
por esses entendimentos.

A subordinação em um primeiro momento, foi associada à ideia de dependência 
econômica do trabalhador ao capitalista, detentor dos meios de produção. O critério 
da dependência econômica, oriundo da doutrina alemã (BARROS, 2010), parte do 
pressuposto de que é o estado de inferioridade econômica no qual se encontra o 
trabalhador que justifica a necessidade do trabalho e de sua respectiva remuneração 
para o trabalhador garantir sua subsistência a existência da relação de emprego. Alvo de 
críticas, foi rejeitado por falhar em não abarcar trabalhadores que não necessitam daquele 
trabalho para sobreviver e, nem por isso, deixariam de ser empregados (BARROS, 2010). 
Nesse sentido Jorge Luiz Souto Maior afirma que: 

De todo modo, como dito, o aspecto da dependência econômica não é 
decisivo para a configuração da relação de emprego, pois primeiro, a 
exclusividade não é elemento essencial do vínculo de empregatício e 

9 “Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário.”
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assim um trabalhador pode depender economicamente de mais de um 
contratante, tendo com cada um deles um vínculo de emprego específico; 
e, segundo, em uma dada relação jurídica, o trabalhador pode se vincular 
sem uma situação de dependência econômica com o seu contratante e 
mesmo assim caracterizar-se a hipótese de uma relação de emprego 
(vide, por exemplo, o caso dos juízes que se vinculam a uma instituição 
de ensino para ministrar aulas) (MAIOR, 2007, p. 63).

A teoria dependência técnica, atribuída à Sociedade de Estudos Legislativos da 
França (BARROS, 2010), partia do pressuposto de que o empregador seria aquele que 
dirigisse tecnicamente a prestação de serviços do trabalhador, por ser o detentor do 
“know how”. Amauri Mascaro do Nascimento conceitua a subordinação técnica como 
“[...] aquela que nasce entre indivíduos dos quais um exerce de modo constante uma 
atividade na indústria humana e para exercício da qual eles se servem de pessoas que 
dirigem e orientam [...]” (NASCIMENTO, 2007, p. 600). Teoria que também foi alvo de 
críticas por não explicar os trabalhadores especializados. 

Por fim, o critério da dependência social atribuído a Savatier, é a conjugação dois 
critérios anteriores (BARROS, 2010). A união de dois critérios falhos também não foi 
aceita porque “descreve uma situação social comum para o trabalhador empregado, 
concebido como sujeito de um contrato de trabalho, mas não examina o aspecto jurídico 
do vínculo que autoriza o empregador a lhe dar as ordens” (SILVA, 2004, p. 15).

Delgado (2008), afirma que a natureza da subordinação já é tema pacificado, 
reconhecendo-se que se trata de subordinação jurídica do empregado ao empregador. E 
por jurídica, como bem destaca Orlando Gomes e Elson Gottschalk, “entende-se a sua 
causa determinante no acordo inicial das partes, isto é, no encontro das duas vontades, o 
encontro dessas vontades particulares determina o nascimento de uma relação, na qual 
são aceitas algumas consequências” (GOMES; GOTTSCHALK, 1978, p. 189). Desse 
modo, encontra sua razão de ser na celebração do contrato de trabalho, instrumento 
jurídico através do qual o empregado se compromete a prestar seus serviços em favor 
de outrem que passa a ter o direito de dirigir e comandar a referida prestação. Dessa 
forma, restou delimitado o critério de subordinação na acepção jurídica e não no de 
dependência econômica, técnica ou social (ANDRADE, 2014). No entanto, a prevalência 
da concepção jurídica, não exclui os contornos econômicos, técnicos e sociais. 

Discute-se, contudo, dentro do tema da subordinação jurídica, como a mesma se 
revela nas diferentes atividades desenvolvidas no mundo do trabalho. As novas formas 
de trabalho que surgem ao longo do tempo vão exigindo correspondentes e apropriados 
tratamentos jurídicos. O conceito possui tessitura dinâmica, portanto, deve ser atualizado, 
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compreendido analisado e elaborado à luz dos fatos e valores sociais contemporâneos10, 
para que o trabalhador não fique a margem da proteção do emprego. É preciso investigar 
a evolução desse conceito, com o alerta prévio de Vilhena de que “não há nada mais 
pacífico e controvertido que a subordinação. Pacífico como linha divisória, controvertido 
como dado conceitual” (VILHENA, 1999, p. 211).

Em uma análise etimológica, é um vocábulo latino composto por justaposição 
do prefixo sub (baixo), e verbete ordinare (ordenar). A palavra subordinação significa, 
conforme o dicionário Houaiss:

1 ordem estabelecida entre as pessoas e segundo a qual umas dependem 
das outras, das quais recebem ordens ou incumbências; dependência de 
uma(s) pessoa(s) em relação a outra(s); 2 ato ou efeito de obedecer; 
obediência, disciplina; 3 ato ou efeito de colocar(-se) em condição inferior; 
submissão. (HOUAISS, 2009).

O conceito de subordinação para a relação de emprego, no entanto, pode divergir 
do significado apresentado na literalidade da palavra. Segundo Mauricio Godinho 
Delgado, a palavra traz uma ideia básica de “submetimento” ao poder de outros, de 
sujeição às ordens de terceiros (DELGADO, 2008). Nesse diapasão, afirma o francês 
Alain Supiot que o conceito traz a ideia de poder de um sujeito sobre o outro, “é muito 
mais do que um critério técnico de qualificação, é a pedra angular de um direito que tem 
por objetivo essencial enquadrar o exercício do poder que confere a uma pessoa sobre 
a outra”. (SUPIOT, 2016, p. 146). 

Orlando Gomes, buscando encontrar as razões de ser da subordinação jurídica, 
faz uma digressão, citando o jurista alemão Sinzeheimer, para, a partir de uma visão 
sociológica, explicar o motivo pelo qual o empregado é subordinado ao empregador:

Foi SINZEHEIMER quem primeiro intentou, com visão sociológica, 
responder à indagação fundamental dos motivos por que o trabalhador é 
subordinado ao empregador, na relação de emprego. O eminente jurista 
alemão compreendeu que só seria possível encontrar a explicação da 
essência do vínculo de subordinação mediante rigorosa análise do papel 
que trabalhadores e patrões desempenham no processo de produção 
da riqueza. Esclarece, então, que, no sistema capitalístico, entre o 
trabalhador e a coletividade se verifica a interposição de um estranho, - o 
capitalista. Assim, o trabalho prestado é necessariamente subordinado, 
isto é, executado em uma relação jurídica de poder, pois que, como já 
acentuara MARX, o produto de sua atividade não é o fim de sua atividade. 
A interferência desse estranho assegura-lhe, pela posição que ocupa 

10 Para mais: REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5ª ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva 1994.
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no processo de produção, o poder de direção. Cumpre-lhe, com efeito, 
congregar as forças que tem à sua disposição, a fim de realizar os fins 
da produção. E, como esta não se efetuaria, se não fora organizada, a 
organização das forças produtivas pressupõe um poder ordenador, que 
compete, atualmente, ao detentor do capital, ao dono da fábrica ou do 
estabelecimento. A atividade dos trabalhadores deve estar subordinada, 
pois, às ordens emanadas do dirigente da produção. Daí se conclui que 
o poder de direção do empregador resulta, em última análise, do próprio 
modo de organização atual da produção. (GOMES, 1944, p. 115).

Questões de subsunção foram consideradas por Karl Marx. A dependência 
estrutural em razão do salário, produzida pela separação dos trabalhadores dos meios 
de produção e subsistência foi descrita pelo autor como subsunção do trabalho ao capital 
(DAVIDOV, 2017). O espanhol Afonso Olea utiliza-se da expressão ajenidad11, pelo 
meio da qual afirma que a relação de emprego se caracteriza pelo trabalho por conta 
alheia, que ocorre quando o trabalhador cede a um terceiro os resultados da própria 
atividade em troca de remuneração, sendo que desde o início do trabalho ele aceita que 
os rendimentos não o pertencerão.

O que se verifica é que a variação do conteúdo de subordinação jurídica segue 
de certo modo o processo de produção capitalista. Os conceitos elaborados para uma 
realidade produtiva devem ser reapreciados em razão da sua modificação. O conceito 
clássico de subordinação jurídica nasceu com o o Direito do Trabalho. Nesse sentido, 
Nascimento (2007) conceitua a subordinação como: 

[...] uma situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da 
limitação contratual da autonomia da vontade, para o fim de transferir ao 
empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará. A 
subordinação significa uma limitação à autonomia do empregado, de tal 
modo que a execução dos serviços deve pautar-se por certas normas 
que não serão por ele traçadas. (NASCIMENTO, 2007, p. 603).

A subordinação clássica, pode ser traduzida como a situação jurídica do 
empregado que se submete ao poder de direção, caracterizada pela intensidade das 
ordens emanadas pelo empregador. O conceito de subordinação clássica, traz a ideia 
de dependência hierárquica “de modo que suas energias convoladas no contrato, quase 
sempre indeterminadamente, sujam conduzidas, caso a caso, segundo os fins desejados 
pelo empregador.” (GOMES; GOTTSCHALK, 1978, p. 188). Porto (2009) esclarece, de 
forma objetiva, o conceito e as razões da subordinação em sua acepção clássica: 

11 Cuja tradução usual é “alteridade”.
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Na época do surgimento do Direito do Trabalho, o modelo econômico 
vigente – centrado na grande indústria – engendrou relações de trabalho 
de certo modo homogêneas, padronizadas. O operário trabalhava dentro 
da fábrica, sob a direção do empregador (ou de seu preposto), que lhe 
dava ordens e vigiava o seu cumprimento, podendo eventualmente puni-
lo. Essa relação de trabalho, de presença hegemônica na época, era 
alvo da proteção conferida pelo nascente Direito do Trabalho. Desse 
modo, foi com base nela que se construiu o conceito de contrato (e 
relação) de trabalho e, por conseguinte, o do seu pressuposto principal: 
a subordinação. O trabalhador estava submetido a uma disciplina 
e organização hierárquica rígidas, sendo reduzida ao mínimo a sua 
discricionariedade, a possibilidade de efetuar escolhas, mesmo que 
puramente técnicas. Nesse contexto, a subordinação foi definida a 
partir da ideia de heterodireção patronal forte e constante da prestação 
laborativa, em seus diversos aspectos: conteúdo, modalidade, tempo, 
lugar, etc. [...] A subordinação, em sua matriz clássica, corresponde à 
submissão do trabalhador à ordens patronais precisas, vinculantes, 
‘capilares’, penetrantes, sobre o modo de desenvolver a sua prestação, e 
a controles contínuos sobre o seu respeito, além de aplicação de sanções 
disciplinares em caso de descumprimento. (PORTO, 2009, p. 43).

Essa noção, entretanto, mostrou-se satisfatória para diferenciar o empregado dos 
demais trabalhadores dentro de uma realidade socioeconômica baseada no modelo de 
produção Fordista/Taylorista. A tradução de subordinação jurídica como uma dependência 
hierárquica, foi bem aceita até os anos de 1970. Esse fato é explicado pelo contexto à 
época de relação de trabalho pautadas em um modelo padronizado, dentro da fábrica, 
o empregador constantemente vigiando, emanando ordens de perto, vigiando e punindo 
(PORTO, 2009). As alterações detectadas na economia mundial e na forma de produção 
a partir da segunda metade do século XX, entretanto, inauguraram o período de crise 
do Direito do Trabalho e, conseqüentemente, na forma de pensar e compreender a 
subordinação. 

Cabe ao Direito se adequar à heterogeneidade imposta pelos modelos de 
produção pós-fordistas. Assim, a subordinação jurídica clássica continua sendo 
suficiente para identificar os trabalhadores que se mantêm organizados dentro da teoria 
da administração científica, afinal são trabalhadores sujeitos a controle de horários, que 
são remunerados por unidade de tempo, se utilizam dos instrumentos de trabalho do 
tomador dos serviços, prestam seus serviços nas dependências das empresas, enfim, 
ficam sujeitos, constantemente, ao poder de direção do empregador. Com a adoção de 
modelos produtivos pós-fordistas, esse modelo clássico não foi suficiente para abarcar 
todas as modalidades de subordinação resultantes da interação entre trabalho e capital. 
As novas formas de trabalho que foram surgindo ao longo do tempo, bem como certas 
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categorias de trabalhadores, estavam ficando à margem da proteção trabalhista em 
razão da dificuldade em demonstrar a subordinação presente baseada na noção de 
dependência hierárquica. 

Para enfrentar tal problema, surgiram novas formas de interpretar a subordinação 
na era pós-industrial, em um movimento que alargou os conceitos de subordinação jurídica 
sob as novas dimensões. Esse movimento foi chamado de “tendências expansionistas 
do conceito de subordinação”. Essa opção teórica encontra-se presente, na doutrina 
brasileira, por exemplo, nos conceitos de subordinação jurídica conferidos por Arion Sayão 
Romita (subordinação objetiva), Maurício Godinho Delgado (subordinação estrutural), 
Lorena Vasconcelos Porto (subordinação integrativa) e no conceito dos autores Marcos 
Menezes Barberino Mendes e José Eduardo de Resende Chaves Júnior (subordinação 
reticular).

Romita (1979), em obra específica sobre o tema, conclui que o aspecto subjetivo 
da subordinação, representado pelo exercício do poder de comando por parte do 
empregador, “[...] revela aspecto importante da subordinação, mas não desvenda a 
essência do instituto” (ROMITA, 1979, p. 82). Assim cria o conceito de subordinação 
objetiva que

consiste em integração da atividade do trabalhador na organização da 
empresa mediante um vínculo contratualmente estabelecido, em virtude 
do qual o empregado aceita a determinação, pelo empregador, das 
modalidades de prestação de trabalho. (ROMITA, 1979, p. 82)

Revela sintonia com a proposta por Vilhena, quando destaca que: 

Se há atividade, se há trabalho pessoal para a empresa, cujo círculo 
de repercussão esteja dentro da normal precisão do empregador, 
está-se exercitando sobre esse trabalho poder diretivo, porque esse 
trabalho se integra, necessária e continuamente, na atividade geral da 
empresa. Insiste-se: o poder diretivo revela-se pela natureza objetiva do 
vínculo, através do qual o empregador conta de modo permanente e até 
virtualmente com a atividade-trabalho daquela pessoa que participa da 
atividade da empresa. (VILHENA, 1999, p. 259).

 

A integração na atividade, diz Vilhena (1999), é a pedra de toque decisiva para o 
fenômeno da subordinação. A subordinação que gravita em torno da atividade gera um 
vínculo de ordem objetiva, a despeito da relação entre partes ser um vínculo intersubjetivo. 
É nesse aspecto que difere da subordinação clássica que leva em consideração um 
vínculo subjetivo, baseado em um conceito de sujeição-submissão pessoal. Importante 
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ao nosso estudo a conclusão de Romita, “[...] Por isso, a subordinação não deve ser 
confundida com submissão a horário, controle direto do cumprimento de ordens, etc. 
O que importa é a possibilidade, que assiste ao empregador, de intervir na atividade do 
empregado” (ROMITA, 1979, p. 84). Costurando-se com a ideia de que a subordinação 
está colocada pela própria maneira como a relação capital-trabalho é construída no 
capitalismo. 

No entanto, essa dimensão objetiva é criticada, pois abarcaria os trabalhadores 
eminentemente autônomos que acabavam sendo incorporados pelo conceito de 
subordinação objetiva, levando ao desprestígio da tese. Nessa missão evolutiva dos 
elementos caracterizadores do emprego, Mauricio Godinho Delgado, teorizou em 2006, 
subordinação estrutural em obra na qual propõe a extensão dos direitos fundamentais a 
relações de trabalho não empregatícias, como, por exemplo, as relações mantidas pelos 
trabalhadores eventuais e pelos trabalhadores autônomos hipossuficientes (DELGADO, 
2006). Para tanto, conclui o referido autor que, para que se consiga ampliar a efetividade 
dos direitos fundamentais trabalhistas, é necessário um alargamento do Direito do 
Trabalho, ampliando-se o seu campo de abrangência (DELGADO, 2006). Assevera 
Delgado que a subordinação:

estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do 
trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente 
de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, 
sua dinâmica de organização e funcionamento. (DELGADO, 2006, p. 
667).

Segundo o autor, é necessário ainda que o trabalhador se integre à dinâmica 
organizativa e operacional do tomador dos serviços, se incorpore e se submeta à sua 
cultura corporativa dominante, ou seja, é necessário que a atividade do trabalhador 
participe da dinâmica organizativa e estrutural do tomador dos serviços. Tem que seguir 
os ditames da empresa e é obrigado a cumprir todas as normas dessa. Por essa teoria, 
se houver a inserção, estaremos diante do trabalho subordinado configurado. Por outro 
lado, se existir apenas a mera apropriação do produto do trabalho pelo tomador, e 
nenhuma ingerência do empregador, não se caracteriza a subordinação. O traço comum 
das duas propostas, portanto, reside no fato de que em ambas a subordinação jurídica 
prescinde de ordens diretas ao trabalhador.

A preocupação aparente de Godinho, foi estender os direitos trabalhistas as 
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novas figuras como o teletrabalho12. Diante do Teletrabalho13, a atuação da subordinação 
estrutural ampliou e muito a abrangência dos direitos trabalhistas a esta classe, a qual 
possui sim um mecanismo de controle subordinado. A fiscalização, organização e 
estabelecimento de ordens, mesmo que feitas à distância, possuem a capacidade de 
vincular o empregado em uma subordinação telemática, tão real e palpável quanto a 
efetivada diretamente.

A subordinação integrativa, expressão cunhada por Porto (2009), é fruto de um 
processo de universalização da subordinação proposto pela referida autora. Lorena 
Vasconcelos Porto propõe o conceito de subordinação integrativa:

A subordinação, em sua dimensão integrativa, faz-se presente quando a 
prestação de trabalho integra as atividades exercidas pelo empregador 
e o trabalhador não possui uma organização empresarial própria, 
não assume verdadeiramente os riscos de perdas ou ganhos e não é 
proprietário dos frutos do seu trabalho, que pertencem, originariamente, à 
organização produtiva alheia para a qual presta a sua atividade. (PORTO, 
2009, p. 253)

A subordinação reticular surge como mais uma dimensão da subordinação 
jurídica, relacionada ao fenômeno da união de empresas em um sistema de rede, de 
empresas que se interelacionam. A denominação subordinação reticular, portanto, 
deriva do fenômeno da empresa-rede. Conforme destacam José Eduardo de Resende 
Chaves Júnior e Marcus Menezes Barberino Mendes “[...] a idéia de rede empresta à 
subordinação jurídica um efeito reticular [...]”. Para os autores há subordinação, mesmo 
que difusa, latente e diferida. (CHAVES JÚNIOR; MENDES, 2007, p. 213-215).

3 A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO E A ATUAL CRISE CONCEITUAL DA 
SUBORDINAÇÃO 

O contínuo surgimento de novas realidades de trabalho faz com que muitos autores 
passem a fazer ressalvas em relação aos conceitos vigentes de subordinação, seja para 
ampliá-lo ou simplesmente negá-la.  Com a tecnologia, apertou-se o nó conceitual. As 
figuras das relações de trabalho caracterizadas pela virtualidade, tenderiam, ao serem 

12 Nesse sentido, a Organização Internacional do Trabalho – OIT diz que é teletrabalho “[...] qualquer trabalho 
realizado num lugar onde, longe dos escritórios ou oficinas centrais, o trabalhador não mantém um contato pessoal 
com seus colegas, mas pode comunicar-se com eles por meio das novas tecnologias”.
13 A questão do teletrabalho já aparece superada com a edição da Lei n.o 12.551 de 15 de dezembro de 2011 que conferiu 
nova redação ao caput do art. 6.o da CLT agregando a ele um novo parágrafo único, equiparando aos subordinados 
para fins de reconhecimento da relação de emprego, os profissionais que realizem trabalho a distância, submetidos a 
meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão.
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analisadas a partir do prisma da subordinação clássica, a ser enquadradas como trabalho 
autônomo. Alerta Porto (2009) que, esse entendimento “serviria como um convite à 
fraude, tornando-a ainda mais atrativas para as empresas, pois, além de satisfazerem 
às suas necessidades de reorganização produtiva, seriam vistas como uma via mais 
vantajosa para elidir a aplicação as normas trabalhistas” (PORTO, 2009, p. 91).

Ainda hoje, entretanto, a concepção subjetiva da subordinação jurídica vem 
se mantendo presente na maioria das decisões judiciais proferidas pelos Tribunais 
Trabalhistas nacionais. Perguntas como: “quem lhe dava ordens?” são frequentemente 
utilizadas pelos Juízes Trabalhistas nas lides que envolvem pedido de reconhecimento 
de vínculo de emprego. 

Nossa pesquisa entrevistou informalmente cinco juízes do trabalho, que em 
unanimidade defenderam a tese de ausência de subordinação do trabalhador da Uber. 
Para tanto se basearam em um conceito de subordinação clássica. As colações de 
partes de sentenças a seguir demonstram como a concepção subjetiva da subordinação 
jurídica ainda, prevalece em detrimento da concepção objetiva deste requisito. 

QUEM LHE DAVA ORDENS?

Processo Sentença Fundamentação

01

10001238920175020038

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega 
vínculo

Também restou ausente o requisito da 
subordinação, uma vez que o reclamante 
confessou que podia trabalhar o quanto 
quisesse e ele quem determinava os seus 
horários, podendo inclusive deixar o telefone 
desligado, logo, poderia iniciar, interromper e 
findar a jornada de trabalho quando melhor 
lhe conviesse, não recebendo ordens direta 
ou indiretamente de qualquer preposto da 
reclamada. 

02

10003664020185020089

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega 
vínculo

Ainda, no depoimento, o reclamante elucidou 
que tinha autonomia para decidir seu horário 
de trabalho e que não havia ninguém 
da reclamada que fiscalizasse direta e 
efetivamente o serviço prestado. Transcrevo: 
“não era obrigado a cumprir número mínimo de 
horas; que podia parar de trabalhar a qualquer 
momento; que passou alguns dias sem dirigir; 
que não precisou avisar ninguém quando 
deixou de prestar serviços nos referidos dias;” 
(grifo nosso). 
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03

10006339120175020074

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

vínculo

Afirmou, ainda, não possuir superior hierárquico. 
Deste modo, ausentes os elementos dos art. 
2 e 3/CLT, rejeita-se o pedido declaratório de 
vínculo empregatício.

04

10007079220175020027

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

vínculo

Isto porque, em depoimento pessoal 
(CONFISSÃO REAL) o reclamante afirmou 
utilizava o PRÓPRIO veículo arcando com 
as despesas, ou seja, demonstrando que 
assumia os riscos da atividade exercida, além 
de corroborar a tese da defesa no sentido 
da autonomia vez que NÃO recebia ordens 
e/ou tampouco apresentava relatórios das 
atividades diárias e também não informava 
quando ligava e desligava o aplicativo, 
inclusive com possibilidade de escolha que 
quando utilizaria o aplicativo”

05

10009008620175020034

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

vínculo

A autora confessou que não tinha nenhum 
chefe na empresa. 

De outro lado, a testemunha da ré também 
reforça que os motoristas não são obrigados 
a cumprir jornada, e que nem têm superior 
hierárquico; não há exigência de horas 
mínimas on line; e, por fim, o autônomo 
não sofre penalidade se a plataforma ficar 
desligada.

06

10017332420165020072

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

vínculo

Ora, extrai-se do conjunto probatório dos 
autos que o autor gozava de total liberdade em 
sua atividade laborativa, não se submetendo a 
horários e a qualquer ingerência da reclamada. 
Saliente-se que não havia recebimento de 
ordens, submissão a horários, punições 
ou quaisquer elementos que denotem 
subordinação (...)

07

1002031-
94.2017.5.02.0067

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

vínculo

“que as mensagens que recebia não eram 
ordens da reclamada.” 
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08

1002101-
88.2016.5.02.0086

TRIBUNAL REGIONAL DA 
2ª REGIÃO – SP

Nega

Vínculo

Outrossim, o reclamante confessou em 
audiência “que o próprio depoente quem 
determinava o horário de trabalho (...) que não 
precisava de autorização para ficar off line (...) 
que não recebia ordens de nenhum preposto 
específico da reclamada”.

Não há dúvidas, portanto, de que inexistia 
a subordinação clássica, pois o reclamante 
não recebia ordens pessoais e diretas da 
reclamada, de acordo com a confissão em 
audiência.

09

0010950-
11.2017.5.03.0181

TRIBUNAL REGIONAL DA 
3ª REGIÃO – MG

Nega

vínculo

Observe, que o autor apenas confirmou o que 
já é de conhecimento notório, ou seja, que 
tinha autonomia na prestação de serviços, 
uma vez que não tinha horário a cumprir, não 
tinha obrigação de manter o aplicativo ligado, 
não recebia ordens da ré (apenas dicas, pois 
não tinha obrigação de “obediência”), não 
tinha que prestar contas à reclamada, etc.. 

10

0011354-
30.2015.5.03.0182

  TRIBUNAL REGIONAL 
DA 3ª REGIÃO – MG

Nega

vínculo

Os elementos acima apontados permitem 
a inferência de que o autor não laborava 
sob subordinação da reclamada. Além de 
não receber ordens diretas da ré, cabia ao 
reclamante (e exclusivamente a ele) deliberar 
sobre quando, onde e por quanto tempo 
prestaria serviços por meio da plataforma da 
empresa.

11

0010659-
96.2017.5.03.0185

TRIBUNAL REGIONAL DA 
3ª REGIÃO 

Nega

vínculo

Note-se que, em audiência, o reclamante, além 
de não mencionar receber ordens diretas, 
afirmou apenas acreditar que recebia ordens 
indiretas, em razão de determinados eventos 
narrados em seu depoimento.

12

0011199-
47.2017.5.03.0185

TRIBUNAL REGIONAL DA 
3ª REGIÃO – MG

Nega

Vínculo

Como se percebe, nitidamente, não existe 
subordinação jurídica, porque não recebia 
ordens da reclamada; 

13

0011434-
14.2017.5.03.0185

TRIBUNAL REGIONAL DA 
3ª REGIÃO – MG

Nega

vínculo

O próprio reclamante declarou ainda que 
nunca recebeu qualquer ordem direta da 
reclamada e que são os clientes quem avaliam 
o motorista, assim como o motorista avalia os 
clientes.
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14

0010586-
27.2017.5.03.0185

TRIBUNAL REGIONAL DA 
3ª REGIÃO – MG

Nega

vínculo

Os elementos acima apontados permitem a 
inferência de que o autor não laborava sob 
subordinação da primeira reclamada. Além 
de não receber ordens diretas da primeira 
ré, cabia ao reclamante (e exclusivamente 
a ele) deliberar sobre quando, onde e por 
quanto tempo prestaria serviços por meio da 
plataforma da empresa.

15

0010947-
93.2017.5.15.0093

TRIBUNAL REGIONAL DA 
15ª REGIÃO

Nega 
vínculo

“No entanto, essa relação triangular não 
se amolda à figura da relação de emprego, 
porquanto a prestação de serviços pelo 
motorista aos usuários se opera de forma 
absolutamente autônoma, sem a interferência 
da titular da plataforma tecnológica.” “Aliás, 
como esclarecido em depoimento pessoal, 
sequer há contato do reclamante com 
representantes da reclamada” 

16

0010947-
93.2017.5.15.0093

 (acordão)

TRIBUNAL REGIONAL DA 
15ª REGIÃO 

Nega

vínculo

Tudo a indicar que  atua  como motorista 
autônomo, sem cumprir ordens ou estar 
sujeito à fiscalização por parte da empresa 
que controla o aplicativo do UBER.

Esse entendimento é traduzido em números. Leme (2019) em sua obra “Da 
máquina a nuvem: caminhos para o acesso à justiça pela via de direitos dos motoristas 
da Uber”, mapeia as ações no judiciário trabalhista. De acordo com a autora, até o ano 
de 2018, foram encontradas 137 demandas individuais de motoristas em face da Uber 
do Brasil, com pedido de reconhecimento de direitos trabalhistas, em curso na Justiça 
do Trabalho, sendo 16 no TRT 1ª Região (RJ), 35 no TRT 2ª Região (SP capital), 64 no 
TRT 3ª Região (MG), 3 no TRT 7ª Região (CE), 4 no TRT 9ª Região (PR), 01 no TRT 11ª 
Região (RR e AM), 03 no TRT 12ª Região SC), 2 no TRT 15ª Região (Campinas, litoral e 
interior paulista), 02 no TRT 17ª Região ES), 05 no TRT 18ª Região (GO). Nos TRT’s das 
seguintes regiões: 6ª (PE), 10ª DF e TO), 13ª (PB), 20ª (SE), 21ª (RN), 23ª (MT) e 24ª 
(MS) não foram encontradas / informadas ações trabalhistas. Destas ações em curso, 
41 (quarenta e uma) já foram julgadas, sendo 4 (quatro) processos com sentença de 
procedência e 37 (trinta e sete) com sentença de improcedência. Ou seja, mais de 90% 
de sentenças desfavoráveis à tese do motorista Uber ser um empregado. A pesquisa nas 
ações trabalhistas em curso revelou que foram proferidos 16 (dezesseis) acórdãos e 4 
(quatro) acordos foram homologados.

Não apenas a verdadeira natureza do trabalhador, mas também a da Uber, é 
de extrema relevância para o debate que se propõe, pois, conforme a indagação de 
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Sócrates – “ou achas que alguém entenderá o nome de alguma coisa, se desconhece a 
sua natureza?” (PLATÃO, 1973). 

A ideia de fundar a empresa norte americana surgiu, em 2009, quando Garett 
Camp e Travis Kalanick participavam da conferência LeWeb, na França. Após o evento, 
ao precisarem retornar para o hotel, encontraram dificuldade para encontrar um táxi, 
outro transporte público e até mesmo um motorista particular. Foi então que pensaram 
que seria incrível poder, a um toque no celular, contratar o serviço de um motorista 
particular. O objetivo era facilitar e inovar a forma pela qual as pessoas se locomovem 
pelas cidades, inicialmente utilizando-se de veículos sedã. Foi assim que surgiu o 
UberBLACK, primeiro produto da empresa14. 

A Uber Technologies Inc. foi fundada oficialmente em junho de 2010, na cidade de 
São Francisco. A empresa apresentou um crescimento meteórico desde a sua fundação, 
operando em mais de 600 cidades e 63 países.15 A primeira cidade a receber a Uber no 
Brasil foi o Rio de Janeiro, em maio de 2014, seguida de São Paulo, no final de junho do 
mesmo ano (SOUZA, 2014). Desde o seu início, a Uber recebeu uma série de “sucessão 
de aporte de capitais de risco sem precedentes” (SLEE, 2017, p. 101), o que possibilitou 
expandir suas operações de forma rápida. Slee (2017) ressaltou que, enquanto escrevia 
o livro Whats`s yours is mine: against the sharing economy, a Uber ainda era propriedade 
privada, sem capital negociado em bolsa de valores, mas os investimentos correspondem 
a uma capitalização de US$ 70 bilhões: “mais valiosa que a soma das três líderes no 
negócio de aluguel de carros – Hertz, Avis e Enterprise –, que a Ford e General Motors”.

Para a nossa proposta é importante ressaltar a forma como a empresa se enxerga 
e se apresenta ao mundo e como os motoristas e população a compreende. Essa 
percepção gerará efeitos, conforme se verá. A empresa se apresenta como empresa de 
tecnologia em um uníssono repetido por toda sua equipe de marketing, corpo jurídico 
e executivo. Mais que isso, é imperiosa em afirmar o que não é, conforme se demonstra 
em sua apresentação em seu site: 

O que não fazemos
A Uber não é uma empresa de transporte. A Uber é uma empresa de 
Tecnologia. Nós desenvolvemos um aplicativo que conecta motoristas 
parceiros a usuários que desejam se movimentar pelas cidades.
A Uber não emprega nenhum motorista e não é dona de nenhum 
carro. Nós oferecemos uma plataforma tecnológica para que motoristas 
parceiros aumentem seus rendimentos e para que usuários encontrem 
motoristas confiáveis e desfrutem de viagens confortáveis.”16 (grifos nosso)

14 Informação disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/. Acesso em: 25 abr. 
2017.
15  Informação disponível em: http://uberestimator.com/cities.shtml. Acesso em: 25 mar. 2019
16 Informação disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/. Acesso em: 25 abr. 
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A intenção é clara em esvaziar de sentido a afirmação que a Uber é, sim, uma “empresa 
de transporte de passageiros”. Segundo Guimarães (2007), uma empresa de transportes “é 
o negócio por meio do qual uma parte – o transportador – se obriga, mediante retribuição, a 
transportar outrem, o transportado ou passageiro, e sua bagagem, de um lugar para outro”. 

A importância do interlocutor compreender a empresa como de tecnologia e não 
de transportes17 está na questão do vínculo empregatício, que busca afastar de toda a 
forma pois, eventual reconhecimento, significa encargos trabalhistas, que se traduz em 
despesas, assim, menos lucros. Caso seja reconhecida como empresa de transportes, a 
natureza jurídica empresarial poderia se aproximar do segmento que a originou. Dessa 
forma, o motorista de aplicativos estaria integrado na atividade da empresa e seria o 
caso da aplicação da subordinação estrutural. 

Na pesquisa realizada que teve como objeto analítico 40 sentenças trabalhistas, 
verificou-se, primeiramente, que o vínculo é negado em uma leitura de subordinação clássica. 
Em um segundo momento, fica evidenciado que o vínculo não é reconhecido, também pelos 
juízes adeptos dos conceitos da subordinação estrutural, ao entender a empresa como de 
tecnologia. Colacionamos os trechos de sentenças e de acórdãos nesse sentido. 

EMPRESA DE TECNOLOGIA X SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL

Processo Sentença Fundamentação

01

0010570-
88.2017.5.03.0180

( acordão)

TRIBUNAL 
REGIONAL DA 3ª 

REGIÃO – MG

Nega 
vínculo

Vê-se que o objeto social das reclamadas refere-se ao 
fornecimento de serviços de contatos entre pessoas que 
necessitam de transporte e pessoas que se dispõem a 
fazê-lo, sendo certo que o aplicativo Uber serviu como 
ferramenta tecnológica imprescindível ao cumprimento 
de tal objetivo, numa clara manifestação do que se 
convencionou designar de economia compartilhada, 
em que pessoas comuns oferecem serviços por meio 
de plataformas “online”, acessíveis por “smartphones” 
ou “tablets”. Por isso mesmo, deve ser afastada a tese 
de existência de subordinação estrutural, porque as 
reclamadas se caracterizam como plataforma digital, 
que objetiva interligar motoristas cadastrados aos 
usuários de transporte e não empresa de transporte, 
propriamente.

2017.
17 Em 20 de dezembro de 2017, o Tribunal Europeu reconheceu que a empresa Uber desempenha um serviço de 
transporte, ao declarar que: [...] um serviço de intermediação como o que está em causa no processo principal [Uber 
Systems Spain], que tem por objeto, através de uma aplicação para telefones inteligentes, estabelecer a ligação, mediante 
remuneração, entre motoristas não profissionais que utilizam o seu próprio veículo e pessoas que pretendam efetuar 
uma deslocação urbana, deve ser considerado indissociavelmente ligado a um serviço de transporte e, por conseguinte, 
abrangido pela qualificação de «serviço no domínio dos transportes», na aceção do artigo 58.o, n.o 1, TFUE.73 
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02

0010774-
87.2017.503.0001

(acordão)

TRIBUNAL 
REGIONAL DA 3ª 

REGIÃO – MG

Nega

vínculo

Nesse contexto, comungo com o entendimento 
expendido pelo Juízo de origem de que as reclamadas 
não poderiam ser enquadradas como empresas de 
transporte, pois tratam-se de empresas de tecnologia 
que desenvolveram a plataforma digital que possibilita 
a interação entre os seus respectivos usuários 
(motoristas e passageiros) na disponibilização e 
utilização do serviço de transporte, nos moldes da 
“economia compartilhada” já esclarecida alhures. Por 
esta razão, não há sequer que se cogitar na hipótese 
de subordinação estrutural, pois a natureza do trabalho 
do autor não está ligada diretamente ao objeto social 
da primeira reclamada, mais especificamente à 
“intermediação de serviços, sob demanda, por meio de 
plataforma tecnológica digital” 

03

0011258-
69.2017.5.03.0012  

TRIBUNAL 
REGIONAL DA 3ª 

REGIÃO – MG

Nega

vínculo

Inicialmente, considero superficial fazer simples leitura 
do estatuto societário da UBER e, por meio dessa 
leitura de objeto social, concluir que a atividade do 
reclamante está inserida na estrutura da dinâmica da 
empresa (subordinação estrutural).

Aliás, essa análise me leva a conclusão contrária, que 
o reclamante não está inserido na estrutura dinâmica 
da empresa pois, estaria se ele trabalhasse na área de 
tecnologia da informação (TI), pois é como empresa de 
tecnologia da informação que vejo a UBER.

04

0011863-
62.2016.5.03.0137

TRIBUNAL 
REGIONAL DA 3ª 

REGIÃO – MG

Nega 

vínculo

Também sob a perspectiva da subordinação estrutural, 
não vejo como caracterizar a existência de vínculo de 
emprego entre o reclamante e a Uber do Brasil.

Com efeito, a subordinação estrutural se caracteriza 
pela inserção do trabalhador na dinâmica de 
funcionamento do tomador dos serviços, conformando-
se a essa estrutura, ainda que não receba ordens 
diretas.

De fato, segundo se infere do contrato social da 
primeira reclamada (ID f6bc8f1), o seu objeto não 
consiste na realização de transporte de passageiros, 
mas principalmente no fornecimento de serviços de 
tecnologia”.

(...) Portanto, não se constituindo as reclamadas como 
empresas de transporte de passageiros, mas como 
de fornecimento de serviços de tecnologias, não vejo 
como afirmar que o autor estivesse inserido, como 
empregado, na estrutura empresarial, sob a ótica da 
subordinação estrutural. 
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Durante três anos de pesquisa, acompanhamos a alegação que a Uber seria 
pertencente a economia compartilhada (sharing economy). Curioso era que no início 
da pesquisa, um número imenso de reportagens veículadas sobre a Uber atribuíam à 
economia compartilhada18. Parece-nos, pelos motivos que serão aqui demonstrados, 
que o modelo de negócio da Uber não se enquadra nos requisitos da chamada economia 
compartilhada. Por isso, não a definiremos como integrante. No entanto, conforme se 
demonstrará, há perguntas importantes a serem respondidas: por que então é dita como? 
Qual a importância de isso acontecer? Para tanto, explicaremos brevemente o conceito 
e características dessa economia a fim de compreender a importância do pertencimento 
à essa categoria. 

Dois livros de 2010 são importantes para explicar o tema da cultura do 
compartilhamento: “O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso 
mundo” de Rachel Botsman e Roo Rogers e “Mesh: Porque o futuro dos negócios é 
compartilhar” de Lisa Gansky. Bostman e Rodgers abordam a mudança de paradigma 
do hiperconsumismo do século 20 para o “consumo colaborativo”, caracterizado por 
permutas, trocas, empréstimos sociais, compartilhamento de terra, coabitação e trabalho 
em conjunto, e entender ser esta a característica do século 21 (BOTSMAN; ROGERS, 
2011). Já Lisa Gansky, criou um conceito que chamou de “Mesh”, caracterizado por quatro 
questões centrais: algo que pode ser compartilhado dentro de uma comunidade, mercado 
ou cadeia de valor, web avançada e rede móveis de dados, bens físicos compartilháveis 
incluindo os materiais utilizados e transmissão das ofertas via rede sociais. 

Mais recentemente em 2015, Alex Stephany em seu livro The Business of Sharing 
é explícito ao reconhecer a contradição no termo “economia do compartilhamento”. 
Esta parece ser também a opinião de Arun Sundararajun, reconhecido autor sobre a 
economia do compartilhamento, em seu The Sharing Economy: The end of employment 
and the rise of crowd-based capitalism de 2016. O economista Robert Reich (2015) 
afirma a “economia do compartilhamento” deveria se chamar na realidade “economia de 
compartilhamento de sucatas”, posto que os capitalistas de risco estariam auferindo a 
maior parte do valor do trabalho despendido nas plataformas, sem assumir nenhuma das 
responsabilidades civis e trabalhistas, restando apenas as sucatas para os participantes, 
dinâmica que, para o autor, não seria muito diferente do capitalismo desregulado do 
século XIX.

Harold Furchtgott-Roth (2016) bem pontua que compartilhamento não envolve 
pagamentos, só por esse argumento já não se pode atribuir a Uber a essa economia. E 

18 Outras tentativas de atribuição vieram depois, como economia colaborativa (colaborative economy), 
economia por intermediação (intermediary economy), economia-gig (gig economy), economia de 
plataformas (plataform economy), capitalismo da multidão (crowd-based capitalism), economia de serviços 
sob demanda (on-demand economy), economia 1099 (1099 economy) e peer-to-peer economy.
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a partir daí começamos a ter problemas empíricos para incluir no fenômeno da chamada 
“economia de compartilhamento”, a compra e venda de trabalho, ou o capital humano. 
O que a economia do compartilhamento esconde, como lembram Drahokopil e Fabo 

(2016), no potencial para acessarem mais facilmente o trabalho humano exatamente no 
momento em que é necessário e com baixos custos de transação.

A natureza econômica subjacente da Uber sob o manto da “economia compartilhada” 
não é baseada no “compartilhamento”, pois diante do modelo capitalista não se está 
compartilhando nada ou havendo mera colaboração entre os atores em iguais condições. 
O trabalhador está em uma posição mais frágil, a debilidade se caracteriza ao aderir 
a um contrato de adesão com regras previamente definidas, orientações vinculativas 
sem condições de negociação das cláusulas contratuais, característica própria destas 
plataformas. Ademais, não existe em momento algum a noção de gratuidade.  A partir 
do momento em que a intermediação existe pura e simplesmente para lucrar através do 
trabalho de quem presta o serviço, tal característica torna-se inconciliável com a ideia de 
compartilhamento ou colaboração ou de negócio de pessoa para pessoa. A Uber não faz 
o papel de simples intermediador a fim de propiciar compartilhamento ou colaboração. A 
Uber tem seu lucro justamente na extração de percentual sobre o trabalho dos motoristas. 
Demonstrando-se uma relação capitalista de extração de mais-valia. 

Encontramos que o próprio CEO da empresa, atribui a Uber à economia 
compartilhada, inferindo-se a necessidade do discurso. Em consideração a principiologia 
da economia compartilhada, os trabalhadores são mais facilmente considerados como 
colaboradores, como quer fazer pensar a empresa. Os epítetos utilizados de “colaborador” 
e de “parceiro” são formas encontradas pelo capitalista de alienação do trabalhador, 
e consequentemente de mascarar o processo de expropriação da força de trabalho 
(ANTUNES, 2020). Novamente, o colaborador parceiro não é um empregado. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qual o estatuto profissional dos trabalhadores Uber? As distintas conclusões 
adotadas, no Brasil e no mundo, demonstram inexistir obviedade na maioria das soluções 
jurídicas à disposição dos intérpretes, tampouco meios para simplificar demasiadamente 
uma realidade que se revela um tanto quanto única e complexa.

O contínuo surgimento de novas realidades de trabalho faz com que muitos autores 
passem a fazer ressalvas em relação aos conceitos vigentes de subordinação, seja 
para ampliá-lo ou simplesmente negá-la. Com a tecnologia, apertou-se o nó conceitual. 
As figuras das relações de trabalho caracterizadas pela virtualidade, tenderiam, ao 
serem analisadas a partir do prisma da subordinação clássica, a ser enquadradas 
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como trabalho autônomo. Alerta Porto (2009) que, esse entendimento “serviria como 
um convite à fraude”. Ainda hoje, a concepção subjetiva da subordinação jurídica vem 
se mantendo presente na maioria das decisões judiciais proferidas pelos Tribunais 
Trabalhistas nacionais. Perguntas como: “quem lhe dava ordens?” são frequentemente 
utilizadas pelos(as) magistrados(as) nas lides que envolvem pedido de reconhecimento 
de vínculo de emprego. Em nossa análise das sentenças trabalhistas, primeiramente 
verificamos que o vínculo é negado em uma leitura de subordinação clássica. Em um 
segundo momento, fica evidenciado que o vínculo não é reconhecido, também pelos(as) 
juízes(as) adeptos(as) dos conceitos de subordinação objetiva/estrutural, ao entender a 
empresa como de tecnologia, assim não fazendo parte da atividade fim da empresa, não 
estando integrado.

Como superar o modelo societário de Direito fundado no trabalho assalariado 
subordinado? A subordinação jurídica é uma técnica para se evitar a barbárie. 
Parafraseando frase de Dostoiévski “se a subordinação não existe, tudo é permitido”? 
Um dos eixos centrais de concordância dos debates de “Os Irmãos Karamazov” é que 
o problema não é “matar” Deus e sim, o que vamos colocar no lugar.  O que colocar no 
lugar da subordinação jurídica?

Recebido em: 05 maio 2021        Aceito em: 10 maio 2021
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A NUVERIZAÇÃO DO TRABALHO PLATAFORMIZADO: DA CAPTURA 
DA COOPERAÇÃO SOCIAL À LIMITAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS 

VISTOS A PARTIR DAS FASES DO CAPITALISMO

Ana Carolina Reis Paes Leme1

Resumo
O objetivo do presente artigo é demonstrar a captura da cooperação social e a 
limitação de direitos sociais do trabalhador plataformizado a partir da sua inserção na 
organização produtiva nuverizada. A organização da produção por tarefa, a divisão 
técnica do trabalho e a sinergia entre o homem e a máquina foram introduzidas na 
época do taylorismo.  Do modelo de organização do trabalho fordista-taylorista, 
centrado na “máquina”, o caminho percorrido leva até a organização uberista, 
centrada na “nuvem”. Enquanto antes o movimento era centralizado no motor, que 
levava de um ponto ao outro, agora, a nuvem permeia tudo e amplia-se para todos os 
lados. A sociedade empresária Uber foi a responsável pela propagação do modelo de 
organização do trabalho a que se chamou de “uberizado”. A expressão “uberização” 
é comumente utilizada para identificação dos diversos modelos de negócios e 
inovações que permeiam a relação de oferta e demanda por meio um serviço via 
plataforma virtual. Outras empresas adotaram referida organização do trabaho, 
razão pela qual se utiliza a denominação “plataformizado” para os trabalhadores 
contratados para trabalhar por meio de plataforma digital e eles são nuverizados 
porque recebem comandos digitais direto do empregador-nuvem. 

Palavras-chave: Trabalhador plataformizado. Acesso à justiça. Direitos sociais. Cooperação 
social. 

Abstract
The objective of this article is to demonstrate the capture of social cooperation and 
the limitation of social rights of the platform worker from his insertion in the nuanced 
productive organization. The organization of production by task, the technical division 
of labor and the synergy between man and machine were introduced at the time 
of Taylorism. From the Fordist-Taylorist work organization model, centered on the 
“machine”, the path taken leads to the uberist organization, centered on the “cloud”. 
Whereas before the movement was centered on the engine, which took it from one 
point to another, now, the cloud permeates everything and expands on all sides. The 
Uber business company was responsible for the propagation of the work organization 
model, which was called “uberized”. The expression “uberization” is commonly used 
to identify the various business models and innovations that permeate the relationship 
of supply and demand through a service via a virtual platform. Other companies have 
adopted this work organization, which is why the term “platform” is used. ”For workers 
hired to work through a digital platform and they are scanned because they receive 
digital commands directly from the cloud employer.

Key-words: Platform worker. Access to justice. Social rights. Social cooperation.
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1 INTRODUÇÃO

Primeiro, veio o carvão. Com a sua queima, ele aqueceu a água, que virou vapor 
e empurrou o pistão.  O pistão pôde mover a primeira máquina e assim a humanidade 
converteu uma nuvem de vapor em movimento. 

Nos dias de hoje, com a Internet, a nuvem de vapor da máquina industrial se 
tornou uma nuvem de bits. Por sua nova configuração e design, poderia se pensar que é 
um novo sistema, porém, trata-se apenas de névoa gigantesca e difusa turvando a visão. 
A máquina a vapor do capitalismo primitivo se tornou a nuvem de dados do capitalismo 
cognitivo (LEME, 2019).

Usando metáforas, abre-se o teto solar, mas as nuvens são de chuva. Ou melhor, 
nuvens de ferro, de cobre, de aço, com enormes data centers armazenando todos esses 
dados que chovem sobre as pessoas e inundam os seres humanos, a partir de servidores 
gigantescos. 

Na ordem do trabalho, vale rememorar que a organização da produção por tarefa, 
a divisão técnica do trabalho e a sinergia entre o homem e a máquina foram introduzidas 
na época do taylorismo. 

Do modelo de organização do trabalho fordista-taylorista, centrado na “máquina”, 
o caminho percorrido leva até a organização uberista, centrada na “nuvem”. Enquanto 
antes o movimento era centralizado no motor, que levava de um ponto ao outro, agora, 
a nuvem permeia tudo e amplia-se para todos os lados. Ligar o limpador de para-brisas 
nem sempre adianta, já que a neblina entrou pelas janelas do automóvel e inebria a vista 
do motorista. No contexto da era digital, tornou-se difícil vislumbrar a via em que se está 
inserido e o caminho a percorrer adiante. 

A sociedade empresária Uber foi a responsável pela propagação do modelo de 
organização do trabalho a que se chamou de “uberizado”. A expressão “uberização” é 
comumente utilizada para identificação dos diversos modelos de negócios e inovações 
que permeiam a relação de oferta e demanda por meio um serviço via plataforma virtual.

Outras empresas adotaram referida organização do trabalho, razão pela qual se 
utiliza a denominação “plataformizado” para os trabalhadores contratados para trabalhar 
por meio de plataforma digital e eles são nuverizados porque recebem comandos digitais 
direto do empregador-nuvem.

2 DA MÁQUINA À NUVEM E O TRABALHADOR NUVERIZADO

Frederick W. Taylor escreveu “Os Princípios da Administração Científica” em 
1911 (TAYLOR, 1948). Nele, descreveu como a produtividade poderia ser “radicalmente 
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aumentada através da decomposição de cada processo de trabalho em movimentos 
componentes e da organização de tarefas de trabalho fragmentadas segundo padrões 
rigorosos de tempo e estudo do movimento” (HARVEY, 2006).

Taylor foi responsável por uma verdadeira revolução na estrutura produtiva da 
empresa, ao organizar a produção. Previu a especialização e a divisão das tarefas 
e instituiu a hierarquia na produção, com a presença do chefe. Os seus estudos de 
ergonomia o levaram a projetar um sistema produtivo em que havia certa sinergia entre 
máquina e homem, a fim de otimizar a produção, no menor tempo possível. Como um 
bom engenheiro, planejou, organizou e racionalizou a produção, atribuindo à chefia a 
incumbência de cronometrar o tempo de execução das tarefas ( DE MAIS, 2017). 

Na sequência, Henry Ford aplicou as teorias tayloristas em suas fábricas de 
automóveis, com alguns acréscimos: a esteira de produção, que dita a velocidade da 
execução das tarefas, e a alienação do processo produtivo, pois o trabalhador passou a 
saber fazer somente uma parte do produto final. O trabalhador, aliás, poderia até saber 
fazer todo o processo, mas não conseguia mais ter uma noção geral dele porque foi 
especializado e fisicamente posicionado para executar apenas uma determinada função 
ou parte do processo produtivo. E, muito mais do que um sistema de produção, Henry 
Ford institui um sistema de consumo.

David Harvey afirma que o que havia de especial em Ford e, em última análise, 
distingue o fordismo do taylorismo, era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que 
“produção de massa significava consumo de massa” (HARVEY, 2006), pois “a separação 
entre gerência, concepção, controle e execução (e tudo o que isso significava em termos 
de relações sociais hierárquicas e de desabilitação dentro do processo de trabalho)” já 
estava bem avançada nas indústrias.

Acrescenta o autor que Ford criou um “novo sistema de reprodução da força 
de trabalho”, uma “nova política de controle e gerência”, uma “nova estética” e uma 
“nova psicologia”. Em resumo, “um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 
modernista e populista” (HARVEY, 2006). 

Na realidade, o propósito do “dia de oito horas e cinco dólares” era em parte 
obrigar o trabalhador a adquirir a disciplina necessária à operação da linha de montagem 
com alta produtividade, mas era também uma forma de proporcionar “renda e tempo de 
lazer”. Afinal, trabalhadores precisavam consumir os produtos produzidos em massa, 
uma vez que “as corporações estavam por fabricar em quantidades cada vez maiores.” 
(HARVEY, 2006). 

Eiji Toyota e o engenheiro Taiichi Ohno, após observarem o modelo implantado 
na Ford Motors em 1950, estabeleceram, em 1970, um modelo de administração que 
coordenava a produção de acordo com a demanda específica de veículos variados (o 
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chamado “just in time”). Assim, nasceu o sistema toyota de produção, também chamado 
de “produção flexível”.

Importante destacar que, com o Toyotismo, houve ruptura do sujeito coletivo, por 
meio da implantação do outsorcing, em que parcela da produção passou a ser produzida 
por outra empresa, muitas vezes em outro país. Com a cisão da cadeia produtiva, surge 
a raiz do que se conhece, hoje, como terceirização e empresa-rede. Além disso, nesse 
sistema “ohnista”2 de gestão da produção, houve a valorização do indivíduo que “veste a 
camisa da empresa”, adotando-se o conceito do trabalhador “colaborador” e denotando, 
inclusive, um afastamento linguístico do antigo subordinado, que gerará efeitos jurídicos 
na relação de trabalho, como se verá no decorrer do trabalho.

Confrontando diretamente com a rigidez do fordismo, a acumulação flexível 
fincou suas bases - por mais paradoxal que seja - na maleabilidade “dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo”. Caracterizou-
se pelo surgimento de setores de produção totalmente novos e por maneiras originais 
de fornecimento de serviços, serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, “taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY, 
2006). 

David Harvey, em seu clássico “Condição Pós- Moderna”, apresenta uma 
tabela comparativa entre o “modernismo fordista” versus a “pós-modernidade flexível”. 
Nela, atribui as seguintes característica ao fordismo: capital fixo na produção em 
massa, mercados estáveis, padronizados e homogêneos, alicerce na materialidade 
e na racionalidade técnico-científica. A flexibilidade pós-modernista, por outro lado, é 
“dominada pela ficção, pela fantasia, pelo imaterial”, em especial pelo dinheiro, “pelo 
capital fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela flexibilidade em 
técnicas de produção, mercados de trabalho e nichos de consumo” (HARVEY, 2006).

Referido autor atenta, ainda, para o fato de que as supostas características 
antagônicas e contraposições estampadas na mencionada figura apontam, no final, 
para um “complexo de oposições que exprime as contradições culturais do capitalismo”. 
Além disso, possibilita ver as categorias do modernismo e do pós-modernismo como 
“reificações estáticas impostas à interpenetração fluida de oposições dinâmicas”. Nesse 
caso, a rígida distinção categórica desaparece, sendo substituída por “uma análise de 
fluxo de relações interiores no capitalismo como um todo” (HARVEY, 2006).

Nesse sentido, as diversas novas atividades especulativas realizadas por 
empreendedores e por intermédio de novos produtos ou da reinvenção de antigos com 
novos estratagemas de marketing, vem acompanhada do “desenvolvimento igualmente 

2 A expressão ohnista advém do nome do engenheiro Taiichi Ohno que criou o sistema de 
adminsitração denominado produção flexível e implantado pela empresa Toyota nos anos 1970.
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especulativo de valores e instituições culturais, políticos, legais e ideológicos sob o 
capitalismo” (HARVEY, 2006).

Pode-se perceber, portanto, que o capitalismo, compreendido a partir da noção 
de fluxo ou de processo, parece estar em constante mudança, no sentido de criação de 
demanda e estratégias de venda e de consumo. Contudo, em essência, permanece com 
a mesma lógica da acumulação primitiva ou da superacumulação.

Como afirma Márcio Toledo Gonçalves:

Na sociedade urbana industrial do século XX, é possível identificar três 
formas de organização do trabalho: a primeira, criada pelo empresário 
norte-americano Henry Ford em 1914, chamada fordismo, representou 
a organização do trabalho em um sistema baseado numa linha de 
montagem em grandes plantas industriais. Havia nesse contexto uma 
homogeneização das reivindicações dos trabalhadores, pois eles se 
encontravam nas fábricas e estavam submetidos às mesmas condições 
de trabalho.
A partir da década de 1960, com o esgotamento desse modelo fordista, 
surgiu um novo modelo de organização dos meios de produção, o 
toyotismo. Esse sistema quebrou o paradigma da produção em massa, 
de modo a fragmentar o processo produtivo, reunindo assim diversas 
relações de trabalho em um mesmo empreendimento, além de diferentes 
empresas para a produção de produtos específicos. Havia uma 
prevalência da heterogeneidade na regulamentação das condições de 
trabalho, devido à distinção feita entre os trabalhadores diretamente 
contratados por uma montadora e os contratados pelas demais empresas 
que prestavam serviços periféricos. Em meados dos anos 70, por causa 
da crise do petróleo em 1973, e de outras razões próprias das dinâmicas 
do capitalismo, iniciou-se uma grave crise econômica, propiciando a 
propagação da terceirização irrestrita tanto na indústria, quanto no setor 
de serviços.
Diante disso, surgiu um novo modelo de organização do trabalho, a 
partir da segunda década do século XXI, que se caracteriza pelo nome 
da “uberização”, que, apesar de se encontrar em nichos específicos 
do mercado, tem potencial de se generalizar para todos os setores da 
economia. A partir de 2009, com o surgimento da denominada web 
de compartilhamento, foi consolidada a economia colaborativa em 
massa, que tornou possível a intermediação eletrônica do trabalho. 
(GONÇALVES, 2018). 

Com a criação da Web3 e, sobretudo, face a eclosão da Internet das coisas 
(ASHTON, 2018), permitiu-se a conexão entre objetos e utensílios domésticos em rede. 
Nesse contexto, o capitalismo cognitivo tem seu ápice e o controle, antes ditado pela 
esteira de produção vigiada por um superior hierárquico, passa a ser exercido por um 

3 Termo que designa o mesmo que Internet.
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algoritmo4 inserido no software e, assim, quem está na esteira de produção é o próprio 
indivíduo, agora nuverizado.

Assim, analisado sob a ótica do modo de acumulação primitiva, se pode afirmar 
que se vive, hoje, na era do neofordismo, ou também chamado de “neotaylorismo 
informático”5, em que o trabalhador tornou-se objeto da programação, apenas um 
número, deslocando-se do ser humano trabalhador.

Como ensina Rodrigo Carelli, com a revolução cibernética e informacional, o 
modelo produtivo deixa de ser o jogo de forças e engrenagens do relógio e passa a ser o 
computador e o tratamento digital dos sinais. Passa-se, assim, do modelo do relógio ou 
“da máquina”, para o modelo cibernético do computador, para a “nuvem”.

Surge então o “trabalhador flexível” ou aqui denominado de trabalhador nuverizado. 
Para dar resposta ao fato social, “desenha-se, assim, um novo tipo de liame de direito 
que, à diferença do contrato, não tem por objeto uma quantidade de trabalho, mas a 
própria pessoa do trabalhador” (SUPIOT apud CARELLI, 2017), conforme expressa 
Supiot. 

Em contraposição à subordinação do trabalhador a uma racionalidade que lhe era 
exterior, a disciplina, que é própria do taylorismo e do fordismo, no modelo “da nuvem”, 
na Uberização6, está na sua programação, ou seja, disciplina-se “pela apresentação de 
metas, regras e medida dos resultados do trabalho por meio de indicadores estatísticos” 
(CARELLI, 2017). Carelli ressalta ser importante que o sujeito se aproprie dessa avaliação 
para reagir positivamente à lacuna que existe entre sua performance e seus objetivos 
(CARELLI, 2017).  Em outras palavras, é imprescindível conhecer e aprimorar a sua 
capacitação em face da névoa dentro da qual ele está inserido.

4 Segundo definição de Yuval Noah Harari, um algoritmo é um conjunto metódico de passos que 
pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. 
Não se trata de um cálculo específico, mas do método empregado quando se fazem cálculos. 
(HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Cia das Letras, 
2016. p. 91).
5 Antonio Gomes de Vasconcelos, Talita Gonçalves Nunes e Rômulo Soares Valentini citam Lima 
sobre o tema, indicando que: “Portanto, o que ocorre, em verdade, é um retorno de um dos modos 
de subordinação formal do trabalho (intelectual) ao capital, pois a possibilidade de produção e 
a troca direta de informações em rede, com a relativização da esfera produtiva, embora possa 
ser vista como uma contradição real do sistema, não tem se revelado suficiente para alterar a 
estrutura da sociedade capitalista, tendo a máquina computadorizada se revelado uma forma uma 
ofensiva do capital ao trabalho com características de um “neotaylorismo informático”.” (LIMA, 
2012, p. 117 apud VASCONCELOS, Antônio Gomes de; VALENTINI, Rômulo Soares; NUNES, 
Talita Camila Gonçalves. Tecnologia da Informação e seus impactos nas relações trabalho-
capital. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; CHAVES JÚNIOR, José 
Eduardo de Resende (Coord.). Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano. 
São Paulo: LTr, 2017. p. 93). 
6 Uberização é o nome que se dá para a emergência de um novo padrão de organização do 
trabalho.
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Nos dias de hoje, a organização do trabalho se apresenta na “programação por 
comandos”, sendo que “restitui-se ao trabalhador certa esfera de autonomia na realização 
da prestação”. Explica Rodrigo que é uma espécie de “direção por objetivos”, pois:

A partir da programação, da estipulação de regras e comandos 
preordenados e mutáveis pelo seu programador, ao trabalhador é 
incumbida a capacidade de reagir em tempo real aos sinais que lhe 
são emitidos para realizar os objetivos assinalados pelo programa. Os 
trabalhadores, nesse novo modelo, devem estar mobilizados e disponíveis 
à realização dos objetivos que lhe são consignados. (CARELLI, 2017). 

Diferente do modelo taylorista-fordista, em que o trabalhador fazia parte da 
engrenagem do sistema, com a Uberização, o trabalhador nuverizado, suposto 
empreendedor, torna-se ele a própria engrenagem. Mesmo que pareça autônomo e alheio, 
o produto da sua energia de trabalho e da cooperação social7 é cooptado pela empresa-
nuvem. Assim acontece a intermediação eletrônica do trabalho, uma terceirização em 
que o tomador é o consumidor, a suposta empresa fornecedora de trabalho se trata 
de um algoritmo e o trabalhador é um microempresário autônomo, dentro de uma rede 
em que a empresa proprietária do algoritmo não possui responsabilidade alguma por 
trabalhador, que é a sua energia vital.

Agora, a máquina não fica mais na fábrica. Vai de carona com o trabalhador, no 
bolso da sua camisa e em suas mãos, quase como uma extensão do seu corpo físico. 
Desse novo lugar, próximo ao coração do trabalhador ou como extensão de suas mãos, 
olhos e mente, o novo motor, combustível do capitalismo, são as emoções do sujeito. Sua 
carga emotiva se torna a nova bateria com que o capitalismo contemporâneo carrega as 
estratégias para sair do colapso e continuar explorando, instrumentalizando o trabalho 
pelo consumo. 

7 Sobre o conceito, explica José Eduardo Resende Chaves Júnior que “o Direito do Trabalho Pós-
Material compreende a ideia de que trabalho e conhecimento não são categorias antagônicas, 
nem necessariamente diferentes. Estamos em transição, contudo, para um novo capitalismo, 
cognitivo e tecnológico, no qual a acumulação é cada vez mais baseada na captura do produto da 
cooperação social, como resultado do incremento da socialização da produção, principalmente 
pela atividade produzida por meio das redes sociais (Lucarelli & Fumagalli). Nesse contexto, o 
capital apropria-se do “commons”, do conhecimento tácito e codificado da comunidade em rede 
e acaba por capturar as energias de emancipação que eclodem desse novo meio de colaboração 
produtiva.” (CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. Desafio do Direito do Trabalho é 
limitar o poder do empregador-nuvem. Conjur, 16 fev. 2017. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2017-fev-16/desafio-direito-trabalho-limitar-poder-empregador-nuvem. Acesso em: 20 
jun. 2018).
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3 DA SOCIEDADE DA DISCIPLINA À ATUAL SOCIEDADE DO CANSAÇO

Suponha-se que uma pessoa tenha dormido em 1800 e acordou em 2018. 
Encontrou uma sociedade em que todos têm pequenas máquinas nas mãos, onde 
jogam sua vida, sua intimidade, seu trabalho, enquanto correm de um lado para o outro, 
carregando esta caixinha iluminada com ícones coloridos, sempre de cabeça baixa, sem 
conversas pessoais, nem troca de olhares reais. Cada um permanece em seu próprio 
universo, o trabalho intensificou-se, afinal, deixa-se o escritório, mas leva-se o trabalho 
no bolso. 

As pessoas mudam de rosto e corpo, fazem cirurgia plástica e se submetem 
a tratamentos estéticos dolorosos, entrando em máquinas, e pagam por isso. Nessa 
sociedade, ter músculos é muito importante e os indivíduos se exercitam e pagam para 
usar a sala de máquinas, que por vezes lembra uma sala de torturas. Enquanto caminham 
em esteiras mecanizadas, regulam sua vida, seu trabalho, sua rede de contatos e suas 
emoções por meio dessas pequenas caixas brilhantes entre as mãos. Vigiam-se uns 
aos outros e, curiosamente, possuem a sensação de liberdade. Porém, estão sempre 
cansados. 

Parece ficção, mas, de fato, passou-se da sociedade da disciplina para a sociedade 
do controle. Foi feita a migração da sociedade da negatividade para a da positividade, da 
sociedade da transparência para a do rendimento, da sociedade do desempenho para a 
do espetáculo, até chegar ao estágio atual, da sociedade do cansaço. Nesta, o objetivo 
final continua comum: o exercício de poder sobre os indivíduos. 

A sociedade disciplinar, muito bem descrita por Michel Focault (FOUCAULT, 2018) 
tem como ícone a figura arquitetural do panóptico. Esse dispositivo organiza unidades 
espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer de imediato. Diferentemente da 
masmorra, o olhar de um vigia em plena luz do dia capta melhor do que a sombra, sendo 
a visibilidade uma armadilha. Daí o efeito mais importante introduzido pelo panóptico 
na sociedade da disciplina: “induzir no detento um estado consciente e permanente de 
visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder.” (FOUCAULT, 2018). 

Explica Focault que o Panóptico, idealizado por Jeremy Bentham no século XIX, 
é uma “máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente 
visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto” (FOUCAULT, 
2018). Com isso, o panóptico se mostra como uma máquina “maravilhosa” que, “a partir 
dos desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder”. Torna-se assim um 
dispositivo de extrema importância, pois “automatiza e desindividualiza o poder” e, como 
decorrência, “uma sujeição real nasce mecanicamente de uma relação fictícia”, de modo 
que não é mais necessário recorrer à força (FOUCAULT, 2018). 
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Da mesma maneira que não era mais necessário obrigar um detento a ter bom 
comportamento, a lógica panóptica da vigilância também tornou desnecessário o uso da 
força física e de castigos corporais para compelir o operário ao trabalho.

Tudo isso porque:

Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disto, retoma 
por sua conta as limitações do poder; fá-las funcionar espontaneamente 
sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder na qual ele desempenha 
simultaneamente sobre si mesmo; inscreve em si a relação de poder 
na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis; torna-se o 
princípio da própria sujeição. Em consequência disso mesmo, o poder 
externo, por seu lado, pode-se aliviar de seus fardos físicos; tende ao 
incorpóreo: e quanto mais se aproxima desse limite, mais esses efeitos são 
constantes, profundos, adquiridos em caráter definitivo e continuamente 
recomeçados: vitória perpétua que evita qualquer defrontamento físico e 
está sempre decidida por antecipação. (FOUCAULT, 2018). 

Diante do seu grande potencial disciplinar, o mecanismo panóptico inspirou 
diversas obras literárias. Entre elas, o romance mais conhecido é “1984” de George 
Orwell, em que a figura onipresente e onividente, embora inexistente, do “inspetor geral” 
toma a forma do “Big Brother”, que teria um grande olho e que poderia ver todos os 
recantos. Orwell escreveu a sua obra em 1948, invertendo os dois últimos algarismos 
para situar a sua utopia negativa, e retrata o cotidiano de um regime político totalitário e 
repressivo no ano homônimo.

O estado vigilante de Orwell é tão atual que se pode dizer que inspirou os 
populares programas televisivos de reality show, em que os participantes são filmados 
vinte e quatro horas por dia. Como é notável, o uso das novas tecnologias de informação 
e comunicação potencializam a vigilância sobre as pessoas, aumentando, desta feita, a 
dominação e, via de consequência, o poder.

Nos tempos atuais, passou-se do panóptico e da biopolítica do Foucault e do Estado 
vigilante de Orwell para o panóptico digital, com o smartphone, a Internet e os aplicativos 
multiplataformas interativos controlando a subjetividade humana. A nova concepção de 
poder não se centra no controle do passado, mas no “controle psicopolítico do futuro”, 
em que os reclusos se expõem voluntariamente e vigiam-se uns aos outros. Seduz-se, 
em vez de proibir, como afirma o filósofo da modernidade Byung-Chul Han. (HAN, 2015). 

Era preciso criar um ambiente sedutor de liberdade, um meio positivo, em que 
supostamente não haveria disciplina, mas, na realidade, que passasse da sociedade da 
disciplina para a sociedade do controle. Como explica José Eduardo Resende Chaves 
Júnior:

Deleuze, de maneira bem perspicaz, quase premonitória, já em 1990, 
havia identificado o início do deslize, da “sociedade da disciplina” para a 

http://bb3.sapo.pt/n27/126156.html
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“sociedade do controle”.
Essa nova sociedade é digital, desloca-se dos átomos para os bits. 
Não se trata mais de identidades, assinaturas, senão de senhas, cifras 
e códigos. São amostras e bancos de dados. Os indivíduos tornam-
se divisíveis, “dividuais”, passíveis de replicação virtual. Não são 
necessárias palavras de ordem, seja na organização do trabalho, seja na 
organização da resistência sindical.
Substitui-se a fábrica pela empresa, transforma-se a solidariedade coletiva 
em concorrência, reconstroem-se as subjetividades dos trabalhadores, 
até mesmo na esfera do poder diretivo.
Estatui-se o capitalismo da “sobre-produção”, a fabricação é deslocada 
para os países periféricos; não se compram mais matérias primas e se 
vendem produtos acabados. Inverte-se a lógica: compram-se produtos e 
vendem-se serviços.
O poder empresarial expressa-se mais pela tomada do poder acionário, 
do que pela formação da disciplina do trabalho; mais por fixação 
de cotações, do que por redução de custos da produção. O poder 
empregatício descola-se da disciplina corporal e do tempo de trabalho, 
para o controle da alma e do marketing.
Ao controle já não interessa o confinamento dentro da fábrica, dentro de 
uma jornada fixa, dentro de uma disciplina linear, de um vínculo jurídico 
estável, mas, sim, de um vínculo etéreo, nas nuvens, pós-contratualista, 
pós-material. Emerge o contrato realidade-virtual.
No controle, o trabalho com vínculos precários pode ser organizado 
facilmente, desde que esses vínculos sejam contínuos, plugados, on 
line, virtuais. Estabelecem-se conexões heterogêneas, sem identidade, 
similaridade ou homogeneidade de categoria, esvaziando o artigo 511, § 
4º da CLT. Singularidades produtivas, que se opõem às individualidades 
e coletividades. Mais relevante que o contexto social, passa a ser o 
hipertexto cultural. (CHAVES JÚNIOR, 2017). 

Houve, assim, uma construção de uma “nova” lógica, baseada em “velhas” 
estratégias de dominação que foram reformuladas para centrar-se na liberdade, na 
vontade do “eu”, na positividade. Aponta Byung-Chul Han que, no começo dos anos 
1980, Foucault ocupava-se das tecnologias do “eu” e desenvolveu uma ética histórica 
baseada nisso, separada, em grande medida, das técnicas de poder e da dominação, 
fato que levaria à conclusão de que a sua abordagem de uma “ética de eu” se oporia “às 
técnicas de poder e de dominação” (HAN, 2015).  Contudo, afirma que o próprio Foucault 
se referiu explicitamente à transição das tecnologias do poder para as tecnologias do “eu” 
e demonstrou grande interesse nas tecnologias de dominação individual, “na história do 
modo como um indivíduo age sobre si próprio, ou seja, na tecnologia do eu” (HAN, 2015). 

Byung-Chul Han, que é considerado um dos mais intrigantes filósofos da 
contemporaneidade, cujas ideias tem sido consideradas como as mais desafiadoras, 
ressalta que:
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A técnica de poder do regime neoliberal constitui a realidade não vista 
pela análise foucauldiana do poder. Foucault não vê nem que o regime 
neoliberal de dominação acapara [sic] totalmente a tecnologia do eu, nem 
que a otimização de si permanente, enquanto técnica do eu neoliberal, não 
é outra coisa senão uma forma de dominação e de exploração eficaz. O 
sujeito de rendimento neoliberal, esse “empresário de si próprio”, explora-
se de forma voluntária e apaixonada. O eu como obra de arte é uma 
bela aparência, enganadora, que o regime neoliberal mantém a fim de o 
poder explorar totalmente. A técnica de poder do regime neoliberal adota 
uma forma sutil. Não se apodera diretamente do indivíduo. Pelo contrário, 
procura assegurar que o indivíduo aja de tal modo que reproduza por si 
próprio a estrutura de dominação que interpreta como liberdade (HAN, 
2015). 

Como se pode perceber, a “psicopolítica” neoliberal precisou descobrir formas 
cada vez mais refinadas de exploração. Foram, portanto, necessárias estratégias para 
que se passasse da sociedade da negatividade para a sociedade da positividade.

É preciso frisar, nesse ponto, que sob o poder disciplinar é um poder normativo8, 
em que o sujeito é submetido a regras, preceitos e proibições e, portanto, contém carga 
carregada de negatividade. Sob esse aspecto, assemelha-se ao poder soberano, pois 
exerce a exploração alheia e cria o sujeito obediente. A técnica disciplinar opera não 
somente sobre o corpo, mas também sobre a mente, contudo, de forma negativa, 
torturante.

Acontece que a tortura alheia possui limites, pode levar ao desmaio, desfalecimento, 
ao esgotamento e, não raro, à morte. A tortura de si próprio, contudo, é ilimitada no 
sentido de percepção social. Só eu posso me torturar ilimitadamente e essa situação ser 
considerada aceitável, sob o ponto de vista social. 

O capitalismo percebeu isso, apoderou-se da psique humana, transformou 
negatividade em positividade e exploração em “otimização”. “O smartphone substitui a 
câmara de tortura” (HAN, 2015).  O excesso de trabalho e desempenho “agudiza-se 
numa autoexploração”, sendo essa autoexploração mais eficiente que uma exploração 
do outro, pois “caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade” (HAN, 2017).  
Entretanto, essa suposta positividade tem como objetivo incentivar o rendimento e pode 
levar à morte:

A violência da positividade é tão destrutiva como a violência da negatividade. 
A psicopolítica neoliberal, com a sua indústria da consciência, destrói a 

8 Ressalta-se que, no âmbito das relações empregatícias, Maurício Godinho Delgado, em sua 
tese de doutorado, intitulou o poder que ocorre no âmbito da relação de emprego como o poder 
empregatício. (DELGADO, Mauricio Godinho. A natureza jurídica do poder empregatício. 
Tese (Doutorado em Direito). Programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 1994).
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alma humana, que é tudo menos uma máquina positiva. O sujeito do 
regime neoliberal perece com o imperativo da otimização pessoal, ou 
mesmo é dizer que com a coação de gerar continuamente cada vez mais 
rendimento. A cura mata: curar significa matar. (HAN, 2015). 

A explicação de Anthony Robbins é a de que a otimização sem limites explora a 
própria dor, pois:

Quando você se fixa em um objetivo, compromete-se com um progresso 
contínuo e infinito. Reconhece que todo o ser humano continua a 
ter sempre necessidade de melhorar, sem limites. A insatisfação, a 
incomodidade passageira, possuem o poder de pressionar. Produzem o 
tipo de dor que você quer sentir na vida. (HAN, 2017). 

É por isso que a “otimização de si e a submissão, a liberdade e a exploração 
coincidem plenamente”. Aos olhos de Foucault, permanece por completo oculta a técnica 
de poder que engendra a convergência entre liberdade e dominação, sob forma de auto-
exploração.

Importante mencionar o lendário anúncio da Apple de 19849 que indica que, “ao 
contrário do que sustenta a mensagem da Apple, o ano de 1984 não assinala o fim do 
Estado vigilante de Orwell”. Na verdade, representou “o começo de uma nova sociedade 
de controle que supera sobejamente a sua eficiência”. Nessa visão, “comunicação e 
controle coincidem na totalidade”. Cada um é o panóptico de si próprio.10

Além de tudo isso, é oportuno afirmar que o atual movimento da Uberização 
da economia (e do trabalho) é também produto da sociedade do espetáculo, modelo 
desvendado há mais de 50 anos por Guy Debord (DEBORD, 2017). Como bem definiu 
Christian Ferrer no prefácio da 4ª edição italiana do livro “A Sociedade do Espetáculo”: 

Guy Debord chama de “espetáculo” o advento de uma nova modalidade 
de dispor do verossímil e do incorreto, mediante a imposição de uma 
representação do mundo de índole tecnoestética. Prescrevendo o 
permitido e depreciando o possível, a sociedade espetacular regula a 
circulação social do corpo e das ideias. O espetáculo, quando se buscam 
suas raízes, nasce com a modernidade urbana, com a necessidade 
de oferecer unidade e identidade às massas através da imposição de 
modelos culturais e funcionais em escala total. Seria necessário voltar às 
primeiras décadas do século para fixar o lugar da emergência tecnológica 
e institucional do espetáculo. O nazismo, o stalinismo e o fascismo 
apenas se adiantaram à sua época, e o fizeram com a torpeza política 
e a brutalidade disciplinar que definem todo regime emergente: hoje é 

9 “A 24 de janeiro, a Apple Computer lançará o Macintosh. E verás então porque é que 1984 não 
será como 1984”. HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Barcelona: Herder, 2015. p. 49.
10 Expressão do filósofo Byung-Chul Han. HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Barcelona: Herder, 
2015. p. 49.
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preciso rastrear essas ambições totalitárias (a saber a gestão total da 
vida, desde a regulação da linguagem até o mapeamento genético, desde 
a virtualização de processos trabalhistas até a digitalização de imagens) 
em sociedades legitimadas por máquinas eleitorais. (DEBORD, 2017). 

Nas atuais palavras de Guy Debord, “o espetáculo é o capital em tal grau de 
acumulação que se torna imagem.” (DEBORD, 2017). As redes sociais da internet, 
sobretudo o Instagram11, mais do que nunca, vêm a confirmar isso. 

Passando-se dos hardwares para os softwares, verificou-se que a sociedade 
disciplinar de antes, dos hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais 
a sociedade disciplinar de hoje. Referida sociedade foi substituída pela sociedade do 
rendimento e do desempenho, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios 
de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética, dentre 
outros. Os seus habitantes não são mais sujeitos obedientes, e sim colaboradores de 
desempenho e produção, tornando-se, como já enfatizado aqui, “empresários de si 
mesmos.” (HAN, 2017). 

Passando da sociedade da transparência para a sociedade do rendimento, da 
sociedade do desempenho para a sociedade do espetáculo, até chegar ao estágio atual 
da sociedade do cansaço, galga-se a seguinte conclusão: “o presidiário do panóptico 
digital é ao mesmo tempo o agressor e a vítima, e nisso é que reside a dialética da 
liberdade, que se apresenta como controle” (HAN, 2017). 

Pontua Byung-Chul Han que o sujeito do desempenho explora a si próprio até 
consumir-se completamente, chegar ao pico do cansaço, o denominado bournout. “O 
projeto se mostra como um projétil, que o sujeito do desempenho direciona contra si 
mesmo” (HAN, 2017). Significa uma guerra do “eu” consigo mesmo. E arrebata, afirmando 
que o “hipercapitalismo transforma todas as relações humanas em relações comerciais” 
(HAN, 2017). 

Da mesma forma, revela-se no contexto da empresa Uber uma relação de trabalho 
travestida de relação comercial que, não raras vezes, leva à exaustão do trabalhador, 
como se verá em tópico específico. 

A mesma teoria de dominação, agora com a vestimenta sedutora e espetacular 
da autonomia e liberdade, leva seus autores, como bonecos autômatos, a desmaiarem 
no palco, cansados por terem se tornado a esteira de produção de suas próprias vidas.

11 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, 
que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes 
sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr (WIKIPEDIA. Instagram. Disponível em: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Instagram. Acesso em: 20 jun. 2018).
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4 A CAPTURA DA COOPERAÇÃO SOCIAL

“O capitalismo cognitivo tem por objetivo capturar não apenas o excedente do 
trabalho individual, mas também o produto da cooperação social.” (FUMAGALLI, 2017).  

A cooperação social é cooptada no sentido de que a empresas-nuvem se 
apropriam do trabalho de toda uma rede de pessoas, motoristas e clientes, sem os quais 
o modelo de negócio não existe. Utiliza da mencionada retórica, jogo de palavras e 
ações marketing-oriented (DE MASI, 2017) para convencer todos os participantes, tanto 
o usuário (cliente), como o motorista (trabalhador) a realizarem pagamentos diretamente 
ao intermediário. Trata-se de uma espécie de “financialização de todo mundo” (SCHOLZ, 
2016) que acabou por promover, exatamente, o surgimento de uma multidão de 
trabalhadores ainda mais precarizados. Os antigos terceirizados agora se chamam 
“uberizados” ou “plataformizados” ou “nuverizados”, uma forma piorada de precarização 
do trabalho humano. 

Andrea Fumagalli e Stefano Lucarelli (2007), economistas das Universidades de 
Pavia e de Bergamo na Itália, são considerados referências no tema do capitalismo 
cognitivo. Observam que o capital é valorizado pelo controle do ciclo de vida do 
conhecimento, e que a financeirização e o aumento de negociações individuais do 
trabalho podem ser considerados como instrumentos de dominação contra a cooperação 
social. Concluem que a exploração de economias de aprendizagem e de networking, 
além do papel central da precariedade e da subalternidade, impedem uma nova forma de 
regulação de salários, pressionando o sistema para uma zona de instabilidade estrutural. 
(FUMAGALLI; LUCARELLI, 2017). 

Apontam que, no capitalismo cognitivo, a acumulação é cada vez mais baseada 
na extorsão política do produto da cooperação social, como resultado do incremento da 
socialização da produção, principalmente pela atividade produzida pelas redes sociais. 
Nesse panorama, o capital apropria-se do commons, do conhecimento tácito e codificado 
da comunidade em rede, e acaba por capturar as energias de emancipação que eclodem 
desse novo meio de colaboração produtiva.

Entrando no inconsciente para criar a demanda, a necessidade, a vontade e, ainda, 
a paixão instrumentalizando o trabalho, o capitalismo atual busca capturar a sinergia da 
rede para motivar as pessoas a aderirem ao modelo de negócio, além de convencê-
las de que esse modelo é disruptivo12 e subordinar reticularmente os trabalhadores por 

12 Oportuno trazer o raciocínio de Trebor Scholz, segundo o qual a inabilidade em imaginar 
uma vida diferente é o máximo triunfo do capital. (no original: “the inability to imagine a different 
life is capital’s ultimate triumph”). SCHOLZ, Trebor. Platform Cooperativism vs. The Sharing 
Economy. Medium Website, 5 dez. 2016. Disponível em: https://medium.com/@trebors/platform-
cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad#.moydlbsf8. Acesso em: 20 jun. 2018.
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comandos eletrônicos, sem que estes se sintam na condição de subordinados, e sem 
que a sociedade perceba que se trata de fraude ao sistema jurídico e social, com suporte 
em uma suposta economia colaborativa.

Uma verdadeira economia colaborativa pressupõe o preenchimento de certos 
requisitos. Trebor Scholz enumerou os dez princípios do cooperativismo de plataforma: 
pagamentos decentes e seguridade de renda; transparência e portabilidade de 
dados; efetiva comunicação entre trabalhadores e operadores da plataforma digital; 
reconhecimento dos trabalhadores por parte dos proprietários do algoritmo; trabalho 
codeterminado; moldura jurídica protetora; proteções trabalhistas portáveis e benefícios; 
proteção contra comportamento arbitrário; rejeição de vigilância excessiva do ambiente 
de trabalho e o direito de se desconectar (SCHOLZ, 2016). 

Apesar de todo o esforço na utilização de estratégias de marketing para mascarar 
modelos fordistas-toyotistas e digitais de exploração do trabalho humano, os fatos 
aqui expostos demonstram que não se trata de economia colaborativa, mas sim de 
apropriação da ideia da cooperação social e da sinergia de rede para a realização de um 
fim econômico-empresarial.

É importante valer-se dos conhecimentos de Yann Moulier-Boutang. Segundo o 
autor, “a empresa tem que se confundir o máximo possível com a cooperação social 
espontânea que existe em um dado território, para retirar o máximo do valor não-pago 
(externalidades positivas)” (BOUTANG, 2004). 

Chega-se, assim, à forma mais lucrativa: aquela que captura o máximo de 
externalidades positivas, minimiza os custos de transação e a produção de externalidade 
negativas, ou seja, é a chamada empresa enxuta com “custo marginal zero”13, ou melhor 
ainda, a empresa-nuvem.

Nesse contexto, o contrato empregatício encontra-se “seriamente abalado”, tanto 
em seu “caráter forfait”14, quanto na natureza do vínculo de subordinação que liga o 
trabalhador dependente a um empregador, cuja identidade tornou-se fluida, volátil e 
cambiante. Os componentes-chave desse “novo” sistema repousam no modo fluido pelo 
qual o dinheiro e o capital fixo movem-se pelo globo, alterando a paisagem local, as 
relações e a vida das pessoas que trabalham para viver.

É por tais razões que o capitalismo cognitivo, também denominado de 
turbocapitalismo (LUTTWAK, 2001) , o ubercapitalismo ou outra denominação que se 

13 Conceito desenvolvido por RIFKIN, Jeremy. Sociedade com custo marginal zero: a internet 
das coisas, os bens comuns colaborativos e o eclipse do capitalismo. trad. Monica Rosemberg. 
São Paulo: M.Books, 2016.
14 O caráter forfetário traduz a circunstância de determinadas cláusulas do contrato de emprego 
qualificarem-se como obrigação absoluta do empregador. (DELGADO, Maurício Godinho. Curso 
de direito do trabalho. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017). 
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utilize para caracterizar o estágio atual do modo de produção capitalista, devem ser 
limitados pelo controle civilizatório do Direito do Trabalho, em especial, para que a 
uberização seja um modelo de negócio sustentável:

A atual “crise de mutação” do capitalismo impõe o passo em direção ao 
conceito de desenvolvimento sustentável concebido como a constituição 
de uma sociedade da “democracia e da cooperação dos saberes”, na 
qual, para dizer nas palavras de K. Marx em Grundrisse, o “principal 
capital fixo passa a ser o homem mesmo”.15

Para finalizar, cita-se uma das explicações do Prof. Márcio Túlio Viana que, ao falar 
da máquina e suas engrenagens, afirmou que “a máquina servia para regular, ela própria, 
os ritmos e modos de trabalho, como se o patrão estivesse dentro dela, comandando” 
(VIANA, 2005). Muito sábia a consequência por ele percebida de que, com isso, “o poder 
diretivo se tornava menos visível e mais legitimado [...] tão natural quanto o zumbido dos 
motores ou a sirene da fábrica” (VIANA, 2005). No caso das empresas-nuvem, o controle 
está exatamente no software, que fica “dentro” do smartphone.

Nessa perspectiva, fazem controle por programação neo-fordista, trocando a 
máquina pela nuvem. Os motoristas fazem parte da engrenagem, comandados por uma 
espécie de esteira digital. 

Alguns poucos trabalhadores subiram a montanha e avistaram, com a distância 
necessária, a neblina sob a qual dirigiam. No caso, a nuvem digital. Entretanto, isso 
pouco adianta, já que milhares de plataformizados continuam a conduzir sob a névoa 
mágica que lhes turva o reconhecimento de seus direitos, impedindo, pois, o acesso à 
justiça.

CONCLUSÃO

São inúmeras as barreiras que inviabilizam o acesso à justiça dos trabalhadores 
plataformizados. Sob o aspecto sociológico, há toda a questão da captura da subjetividade, 
feita por meio do assim chamado “capitalismo da emoção”. Além disso, a sociedade 
que incita ao individualismo fragmenta a noção de coletivo e o motorista, por exemplo, 
dentro do seu micro universo, o automóvel, não percebe e/ou não se reconhece como 

15 No original: “La actual «crisis de mutación» del capitalismo impone el paso hacia un concepto 
de desarrollo sostenible concebido como la constitución de una sociedad de la «democracia y 
de la cooperación de los saberes», en la que, para decirlo en las palabras de K. Marx en los 
Grundrisse, el «principal capital fijo pasa a ser el hombre mismo»”. (MARX, Karl. Elementos 
fundamentales para la crítica de la economía política. (Grundrisse) 1857-1858, Madrid, Siglo XXI, 
1997).
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pertencente à classe. Ao olhar pela janela, sob a névoa, não percebe que há inúmeros 
outros condutores, dirigindo lado a lado, com as mesmas precariedades, as quais, 
de modo semi-inconsciente, ele toma como parte de sua rotina “livre e autônoma” de 
trabalho. É algo temporário, de transição, e o motorista, não pertencente àquele lugar, 
não quer estar ali. 

Sob o viés econômico, a partir do momento que o trabalhador plataformizado 
assume para si, motivado pela sedutora propaganda da Uber, que é um complemento 
de renda, um bico, um “ganha-pão”, custa a compreender a máquina do algoritmo que o 
faz trabalhar cada vez mais, às vezes, jornadas de dezenas de horas semanais, que o 
levam à exaustão. 

Importante citar que “a capacidade jurídica pessoal”, segundo Mauro Cappelletti 
e Bryant Garth, “é de crucial importância na determinação da acessibilidade da justiça”. 
Tal conceito envolve as inúmeras barreiras que precisam ser “pessoalmente superadas”, 
antes que um direito possa ser efetivamente reivindicado. Explicam que, num primeiro 
nível está a questão de reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível, 
sendo “a necessidade de informação primordial e prioritária.” (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988). 

Uma segunda barreira apontada pelos autores envolve “os limitados conhecimentos 
das pessoas de como ajuizar uma demanda”. Apontam, ainda, uma terceira barreira 
relacionada com “a disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos 
judiciais.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

Quanto ao fator ambiental, o momento de crise econômica e política do Brasil 
propiciou de forma muito a ampla a aceitação da Uber em território nacional. Somado a 
isso, um outro fator cultural, talvez tenha propiciado o acolhimento em grande escala da 
plataforma Uber no Brasil, revelado pela improvisação, da facilitação de caminhos que 
barateiem os custos e diminuam a burocracia, mas que, não raro, infrigem as regras e 
as leis. 

É preciso mencionar, ainda, “esta esdrúxula fase que pode ser caracterizada como 
estado de direito de exceção” que o Brasil está atravessando. Usando as expressões de 
Ricardo Antunes, o quadro se agrava com a articulação complexa entre financeirização 
da economia, o neoliberalismo extremado e a Indústria 4.0, fatores que, juntos, fizeram 
surgir o “novo proletariado de serviços na era digital” (ANTUNES, 2018) conceito no qual 
os motoristas da Uber encaixam-se.

A agenda neoliberal do atual Governo também contribuiu para piorar o problema do 
acesso à justiça desses trabalhadores nuverizados, na medida em que aprovou a Reforma 
Trabalhista, com inúmeras regras flexibilizantes e outras leis que desregulamentaram 
profissões anteriormente acobertadas pela proteção da CLT, como por exemplo a Lei nº 
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13.352/2016, que dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem 
as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e 
maquiador.

O fato é que a informação jurídica precisa chegar até a população. Para se mudar 
a Justiça a que se tem acesso, é preciso proporcionar capacitação jurídica aos cidadãos. 
Aproximar o cidadão da Justiça também é necessário e primordial, a meta, segundo 
Boaventura de Sousa Santos, deve ser a criação de “cultura jurídica que leve os cidadãos 
a sentirem-se mais próximos da justiça.” (SANTOS, 2008). 

Para se mudar a Justiça a que se tem acesso, é preciso, por fim, que o sistema 
judicial assuma sua quota-parte de responsabilidade na resolução de problemas causados 
pelas múltiplas injustiças sociais e se articular com outras organizações e instituições da 
sociedade, que possam contribuir para assumir a sua relevância política, gerando justiça 
em concreto. (SANTOS, 2008). 

Diante desse panorama é preciso que o sistema judicial realize o controle 
civilizatório da uberização do trabalho (DELGADO, 2017) e estabeleça pontos de 
equilíbrio na tensão entre capital versus trabalho, em sua versão maximizada: a digital. 
O intuito é garantir civilidade e sustentabilidade, evitando-se a exploração do trabalho 
humano como mercadoria. Diminuir, em última análise, o fim do emprego protegido e 
do proletariado como classe social, transformado agora em multidão despersonificada, 
desorganizada e sem pertencimento de classe. Ou, ainda, estancar o que as teorias da 
sociedade humana vêm denominando de “darwinismo social” no mundo do trabalho.16 

Parte-se do pressuposto que ainda persiste um abismo social entre pessoas 
detentoras dos meios de produção, sejam eles máquinas ou softwares, permanecendo 
a necessidade de estipulação de garantias legais para regulação do emprego. São 
garantias mínimas para o acesso à via principal de fruição de direitos de cidadania, 
como salário-mínimo, descanso semanal remunerado, férias, cobertura previdenciária, 
proteção contra acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, por exemplo. 

O capitalismo pode ter mudado, a forma de organizar a produção também, mas 
as pessoas não. A Internet pode ter trazido novas formas de se relacionar, de trabalhar, 
mas não mudou a essência do ser humano que, como pessoa, continua necessitando de 
alimentação, moradia, cultura, lazer, trabalho, previdência social, saúde, proteção legal. 

16 Oportuno esclarecer que o darwinismo social faz uma releitura das teorias da evolução de 
Darwin na tentativa de justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de 
sustentar a si e aqueles incapazes, de se sustentar. Empresários americanos encontraram em 
Darwin um defesa conveniente para o livre mercado. Atualmente não é mais utilizada em razão 
de seu conteúdo pejorativo e discriminatório. (LEONARD, Thomas C. Origins of the Myth of 
Social Darwinism: The Ambiguous Legacy of Richard Hofstadter’s Social Darwinism in American 
Thought (PDF) Journal of Economic Behavior & Organization, 71, p. 37-51).

http://www.princeton.edu/~tleonard/papers/myth.pdf
http://www.princeton.edu/~tleonard/papers/myth.pdf
http://www.princeton.edu/~tleonard/papers/myth.pdf
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É por isso que o Direito do Trabalho tem um papel singularmente contra-majoritário, 
no sentido de preservar a vida humana e a dignidade das pessoas que oferecem sua 
força de trabalho para os detentores dos meios de produção, materiais ou imateriais, 
lembrando-lhes da responsabilidade que detém para com estes trabalhadores. 

Recebido em: 05 maio 2021        Aceito em: 10 maio 2021
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