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Entregamos, na véspera do V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, 
a realizar-se em Belo Horizonte nos dias 24, 25 e 26 de maio deste ano, o primeiro número de nossa 
Revista Brasileira de Direito Social do IEPREV do ano de 2019. O momento atual é de debate e ex-
pectativa em torno da proposta governamental de alteração brusca e radical no sistema previdenciário 
brasileiro, por meio da Proposta de Emenda à Constituição de número 06/2019. 

Buscando manter a qualidade de nossa revista, que espera a avaliação QUALIS/CAPES, se-
guimos os mesmos critérios de avaliação cega adotados pelos pares, respeitando os critérios da en-
dogenia/exogenia, além dos demais requisitos exigidos pelo sistema. Na presente edição, contamos 
com seis artigos inéditos, cujos resumos seguem na sequência.

No artigo de Tuffi Messias Saliba e Suelen Machado Creton, intitulado “Aposentadoria Espe-
cial – Exposição a Agentes Cancerígenos”, os autores fazem uma análise técnica e interpretativa das 
normas previdenciárias relacionadas à aposentadoria especial, com foco na exposição ocupacional 
aos agentes cancerígenos.

No segundo artigo deste número, denominado “Análise Conjuntural do Possível ‘Déficit’ da 
Previdência Social e a Questão Controversa da Necessidade da Reforma”, os autores Leonardo Ca-
nez Leite e Raphael Gomes França Silva ingressam na discussão das teorias econômicas criadas e 
adotadas pelos Estados, investigando a proteção social e a redistribuição de renda nesta perspectiva.

No artigo “A Complementação de Aposentadoria”, de Bruno Sá Freire Martins, o autor aborda 
o instituto da complementação de aposentadoria adotado por alguns municípios brasileiros, que obje-
tivam o recebimento de proventos integrais pelos servidores que, na ausência de Regimes Previden-
ciários Próprios, são filiados ao RGPS. 

No quarto artigo, denominado “Implicações da Reforma da Previdência na Desigualdade de 
Gênero”, as autoras Gabriela Silva Ferreira, Isabela Castro Rodrigues e Karla Alves Mendonça ana-
lisam a crise do Estado Social brasileiro, especialmente no que diz respeito à relação da mulher e o 
mercado de trabalho, enfocando suas implicações no sistema previdenciário.

No penúltimo artigo deste número, de Ariani Maidana Zanardo, intitulado “Benefício de Pres-
tação Continuada como Forma de Promoção da Cidadania e Inclusão Social”, a autora investiga os 
princípios constitucionais trazidos pela CR/88, apontando sua relação com o benefício assistencial 
como forma de assegurar aquele desiderato, especialmente no tocante à busca da justiça social.

Fechando este número primeiro de 2019, Miguel Horvath Júnior nos brinda com o artigo “Direito 
Previdenciário: o afeto como elemento caracterizador da família socioafetiva e o poliamor”, investigan-
do os princípios constitucionais e a proteção à família, bem como o afeto e suas consequências na 
relação jurídica previdenciária.

APRESENTAÇÃO
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Esperamos que todos e todas façam um ótimo proveito destes artigos. Ainda em tempo, con-
vocamo-los a enviarem artigos para os números vindouros da RBDS. As edições são quadrimestrais 
e o recebimento de artigos é de fluxo contínuo.

Prof. Dr. José Ricardo Costa
Prof. Dr. Marco Aurélio Serau Jr.
Profa. Ms. Ana Paula Fernandes

(EDITORES)
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APOSENTADORIA ESPECIAL - exposição a agentes 
cancerígenos

Tuffi Messias Saliba1

Suelen Machado Creton2

Resumo

O presente artigo realiza análise técnica e interpretativa das normas previdenciárias relativas 
a caracterização do direito ao benefício da aposentadoria especial, com foco na exposição 
ocupacional aos agentes cancerígenos. A legislação que trata sobre o direito da aposenta-
dora especial sofreu sucessivas alterações ao longo do tempo, dificultando a interpretação e 
caracterização ou não do direito ao benefício. Além disso, a metodologia de avaliação utiliza-
da para a caracterização é controversa, causando opiniões divergentes dos profissionais que 
atuam na área.

Palavras-chaves: Aposentadoria especial. Agentes cancerígenos. Exposição ocupacional. Limite de 
tolerância. 

SPECIAL RETIREMENT - exposure to carcinogens

Abstract

This article perform a technical and interpretative analysis of the social security rules regarding 
the characterization of the right to the benefit of special retirement, focusing on the occupation-
al exposure to carcinogens. The legislation that deals with the right of the special pensioner 
has undergone successive changes over time making it difficult to interpret and characterize 
the right to benefit. In addition, the evaluation methodology used for the characterization is 
controversial, causing divergent opinions of professionals working in the area.

Keywords: Special retirement benefits. Carcinogens. Occupational exposure. Occupational exposure 
limit.

1  Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Advogado e Mestre em Meio Ambiente.

2  Engenheira Mecânica, Engenharia de Segurança do Trabalho e Pós-Graduanda em Ergonomia.
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INTRODUÇÃO 

A exposição ocupacional a agentes cancerígenos remonta no ano 1775 quando, o médico ci-
rurgião inglês, Percivall Pott, publicou relatório sobre câncer escrotal nas operações de varreduras de 
chaminés devido a fuligem. Estudos atuais sobre o câncer nas varreduras de chaminés indicam que os 
canceres escrotais e cutâneos estão controlados. (OIT,1998).

A International Agency for Research on Cancer, (IARC) é uma instituição da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), que realiza pesquisa sobre o câncer. Essa agência internacional estabeleceu, 
dentro de seu programa de monografias, uma série de critérios para avaliar testes sobre ocorrência de 
câncer em agentes específicos. Esse programa de monografias da IARC representa um dos maiores 
esforços para revisar sistematicamente e consistentemente os dados sobre câncer, e goza de grande 
reputação entre a comunidade científica. Além disso, é muito importante nas atividades de controle de 
câncer profissional nacional e internacional (OIT,1998).

O controle de carcinogênicos industriais é baseado em investigações científicas realizadas tanto 
em seres humanos como em sistemas experimentais. Atualmente existem vários programas em an-
damento em diferentes países, visando revisar e controlar exposições ocupacionais a agentes poten-
cialmente cancerígeno para o ser humano. Os critérios usados   não são idênticos e às vezes ocorrem 
diferenças nas classificações. Exemplo: A IARC considera a poeira de sílica livre cristalizada (quartzo) 
como agente cancerígeno confirmado em humanos, ao passo que ACGIH (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists) classifica esse agente é suspeito em provocar câncer em humanos 
(ACGIH, 2017).

No Brasil, a Portaria interministerial nº 9, de 7/10/14 Publicou a Lista Nacional de Agentes Can-
cerígenos para Humanos (LINACH), como referência para formulação de políticas públicas. Essa lista 
tomou como base as pesquisas da IARC e reúne os Agentes Classificados com base nas Monografias 
de 1 a 107, sendo sua última atualização em 10 de abril de 2013. A Portaria considera três grupos de 
agentes cancerígenos:

I - Grupo 1 - carcinogênicos para humanos; 

II - Grupo 2A - provavelmente carcinogênicos para humanos; e

III - Grupo 2B - possivelmente carcinogênicos para humanos.

A LINACH será atualizada semestralmente (art. 3º Portaria interministerial nº 9, de 7/10/14).
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MATERIAL E MÉTODOS 

Critério Legal

O Decreto nº 8.123, de 2013 deu nova redação e incluiu dispositivos ao art.68 do Decreto 
3048/99 sobre avaliação qualitativa e exposição a agentes cancerígenos:

§ 2o  A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante descrição:    
(Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de 
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;   (Incluído pelo Decreto 
nº 8.123, de 2013).

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e   (In-
cluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da 
exposição, a frequência e a duração do contato.  (Incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma 
dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do 
trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

O art. 284, parágrafo único, da Instrução Normativa - IN INSS nº. 77/15 dispõe:

Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerí-
genos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 
que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado 
o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e 
ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, 
conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 
68 do Decreto nº 3.048, de 1999. (BRASIL, 2015).

Examinando os dispositivos legais transcritos, verifica-se que a presença no ambiente de agentes 
cancerígenos listados no grupo 1, com possibilidade de exposição ocupacional, a avaliação qualitativa, 
é suficiente para comprovação da aposentadoria especial. Além disso, os equipamentos de proteção 
coletiva ou individual não suficientes para elidir a exposição.

Ora, essa regra é subjetiva e pode levar a interpretações equivocadas e, consequentemente, 
generalizar para várias atividades laborais, o direito a aposentadoria especial e o recolhimento da con-
tribuição adicional do empregador para financiamento desse benefício. Assim, a interpretação da Instru-
ção Normativa 77 combinada com o Decreto 3048/99, pode levar a conclusão que somente a presença 
do agente cancerígeno basta para caracterizar o direito ao benefício da aposentadoria especial. Ou 
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seja, não é necessário nem inspeção e análise da exposição. Todavia, essa interpretação, a nosso ver, 
não tem base cientifica do ponto de vista de higiene ocupacional, conforme os fundamentos a seguir

Exposição Ocupacional a Substâncias Cancerígenas

O art. 284, parágrafo único, da Instrução Normativa nº. 77/15 do INSS, estabelece os seguintes 
pressupostos para caracterização da aposentadoria especial por exposição aos agentes cancerígenos:

- Critério de avaliação qualitativo;

- O agente deve estar listado na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 
e no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999;

- Medidas de proteção coletiva e individual insuficientes, conforme parecer técnico da 
FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010

a) Critério de avaliação qualitativa

O art. 68. § 2o   descreve o   procedimento da avaliação qualitativa dos riscos e agentes nocivos. 
Nesse procedimento, a norma menciona que deve-se verificar os meios de contato, intensidade da ex-
posição, frequência e duração. Desse modo, para caracterizar tecnicamente a exposição ocupacional 
pode-se até mesmo avaliar quantitativamente o agente e comparar com limites nacionais e internacio-
nais, vez que esse tipo de avaliação contempla a intensidade, frequência e duração do contato.

A American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) é uma instituição patrocinada 
e mantida por outras instituições governamentais e também educacionais dos Estados Unidos, respei-
tada mundialmente como uma das maiores referências nesse assunto. Anualmente, a ACGIH revisa e 
publica os Limites de exposição ocupacional, denominado Threshold Limit Values (TLV). Esses limites 
são aceitos cientificamente em vários países do mundo, incluindo o Brasil (Subitem 9.3.5.1, letra “C” da 
NR-9).

No caso das substâncias carcinogênicas, a ACGIH determina que as exposições a esses agen-
tes devem ser mantidas num valor mínimo. Nos agentes carcinogênicos sem limite de exposição fixado, 
os trabalhadores devem estar adequadamente protegidos para eliminar ao máximo qualquer exposição. 
Nos carcinogênicos com limite de exposição fixado, o trabalhador deve ser protegido em qualquer via 
de exposição, devendo as concentrações serem mantidas abaixo do limite e nos níveis mais baixos 
possíveis (ACGIH, 2017). Portanto, a ACGIH admite o trabalho com exposição às substâncias carcino-
gênicas, desde que sejam adotadas medidas de controle adequadas.

A Convenção 139 da OIT ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº. 157, de 2 de julho 
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de 1991, em seu art. 2, item 2, determina que o número de trabalhadores expostos as substâncias ou 
agentes cancerígenos e a duração e os níveis dessa exposição devem ser reduzidos ao mínimo com-
patível com a segurança.

Portanto, a ACGIH e as Convenção da OIT não proíbem o trabalho com as substâncias cancerígenas. 
Todavia, exigem controle mais rigoroso da exposição. Além disso, a ACGIH recomenda Limites de Ex-
posição para vários agentes cancerígenos, ou seja, o critério de avaliação é quantitativo.

Diante do exposto, na avaliação dos agentes cancerígenos, não se pode presumir que a simples 
presença no processo ou produto é capaz de gerar risco de exposição ocupacional dos trabalhadores. 
Ou seja, vários fatores devem ser analisados, como por exemplo, concentração do agente, formas de 
contato, medidas de controle existentes, tempo de exposição, entre outros.

O Anexo 13 da NR-15 relaciona apenas quatro substâncias consideradas cancerígenas que não 
deve ser permitida qualquer exposição ou contato por qualquer via:

- 4-amino difenil (p-xenilamina);

- Produção de Benzidina;

- Betanaftilamina;

- 4-nitrodifenil.

Entende-se por nenhuma exposição ou contato, hermetizar o processo ou operação, através 
dos melhores métodos praticáveis de engenharia, sendo que o trabalhador deve ser protegido adequa-
damente de modo a não permitir nenhum contato com o carcinogênico. Sempre que os processos ou 
operações não forem hermetizados, será considerada como situação de risco grave e iminente para o 
trabalhador.

Portanto, de acordo com o anexo 13 da NR-15, nas quatro substâncias mencionadas, não é per-
mitida exposição por qualquer via, devendo o processo ou operações ser hermetizados. Nesse caso, 
a norma admite, que a medida de proteção coletiva, hermetizaçao do processo, controla o risco de 
exposição.

b) Lista das substâncias cancerígenas

Segundo o art. 284 da IN-77/15, o agente cancerígeno deve estar listado na Portaria Interministerial n° 
9 de 07/10/14, Grupo 1, devendo constar também no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999. No gru-
po 1 estão listados os agentes confirmados como cancerígenos em humanos. Os agentes do grupo 1, 
mencionados no anexo IV do Decreto 3048/99, são:
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Asbestos ou amianto 

O asbestos em todas as formas, inclusive actinolita, amosita, antofilita, crisotila, crocidolita, tre-
molita, está mencionado na lista do grupo 1 da Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014 
(agente confirmado como cancerígenos em humanos), e no anexo IV do Decreto 3048/99.

O Anexo 12, da NR-15, Portaria n. 3.214, estabelece o limite de tolerância de 2,0 (duas) fibras/
cm3 para fibras respiráveis de asbestos crisotila. Já ACGIH recomenda o Limite de Exposição de 0,10 
fibras/cm3 para asbestos em todas as formas.

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a declaração de 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei federal n. 9.055/1995 que permitia a extração, industrialização, 
comercialização e a distribuição de uso do amianto na variedade crisotila no país. A inconstitucionalida-
de do dispositivo já havia sido incidentalmente declarada no julgamento da ADI 3937, mas na sessão do 
dia 29.11.17 os ministros deram efeito vinculante e erga omnes (para todos) à decisão. 

Benzeno

O benzeno está listado no grupo 1 da Portaria Interministerial n° 9 de 07/10/14 (agente confirma-
do como cancerígenos em humanos), e no anexo IV do Decreto 3048/99.

O Anexo 13 A da NR-15 determina que os Limites de Concentração (LC) a serem utilizados na 
Instrução Normativa n. 001/95 para o cálculo do Índice de Julgamento “I”, são os VRT-MPT estabeleci-
dos a seguir.

— 1,0 ppm para as empresas abrangidas por este anexo (com exceção das empresas siderúrgi-
cas, as produtoras de álcool anidro e aquelas que deverão substituir o benzeno a partir de 1o.1.1997). 

— 2,5 ppm para as empresas siderúrgicas

Vários países adotam Limites de Exposição para o benzeno, incluindo a ACGIH que recomenda 
o limite exposição de 0,50 ppm. 

Benzopireno

O Benzopireno está listado no grupo 1 da Portaria Interministerial n° 9 de 07/10/14 07  (agente 
confirmado como cancerígenos em humanos), e no anexo IV do Decreto 3048/99. Esse agente não pos-
sui Limite de Exposição na NR-15 nem na ACGIH. Nos agentes carcinogênicos sem limite de exposição 
fixado, os trabalhadores devem estar adequadamente protegidos para eliminar ao máximo qualquer 
exposição. (ACGIH.2017).
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Berílio e seus compostos

Esse agente está listado no grupo 1 da 07/10/14 (agente confirmado como cancerígenos em 
humanos), e no anexo IV do Decreto 3048/99. A NR-15 não estabelece limite de tolerância para o berilo 
nem considera a insalubridade pelo método qualitativo. A ACGIH recomenda o limite de tolerância de 
0,02 mg/m3 para compostos, como Berilo.

Breu de alcatrão de hulha/ Destilação do alcatrão de hulha

O breu de alcatrão de hulha e sua destilação estão listados no grupo 1 da Portaria Interministerial 
n° 9 de 07/10/14 (agente confirmado como cancerígenos em humanos).

O anexo IV do Decreto 3048/99 dispõe:

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS

a) extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e 
breu;

b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;

c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;

d) produção de coque.

O decreto menciona vários processos envolvendo carvão mineral. Alguns processos como ex-
tração beneficiamento do carvão podem gerar poeira. A ACGIH recomenda os seguintes limites para 
fração respirável de carvão mineral:

- Antracito – 0,40 mg/m3 

- Betuminoso – 0,90 mg/m3

A exposição a poeira não é classificada como cancerígena. Entretanto, como mencionado ante-
riormente, o breu de alcatrão está listado como cancerígeno na Portaria. A ACGIH recomenda o Limite 
de exposição de 0,2 mg/m³ para alcatrão de hulha, produtos voláteis como aerossóis solúveis em ben-
zeno (CAS 065996-93-2).

1,3 Butadieno

Esse agente está listado no grupo 1 da 07/10/14 (agente confirmado como cancerígenos em humanos), 
e no anexo IV do Decreto 3048/99. A NR-15 estabelece limite de tolerância de 780 ppm para 1,3 Buta-
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dieno, enquanto a ACGIH recomenda 2,0 ppm 

Compostos de cromo (VI)

O cromo compostos (VI) ou hexavalente está listado no grupo 1 da Portaria Interministerial n° 9 de 
07/10/14 (agente confirmado como cancerígenos em humanos), e no anexo IV do Decreto 3048/99. A 
NR-15 não estabelece limite de tolerância para esse agente. Já ACGIH recomenda Limite de exposição 
de 0,01 mg/m3 para compostos de Cromo VI. 

Poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita

A NR-15, anexo 12, estabelece limite e critério de avaliação de poeira contendo sílica, conforme 
transcrição a seguir.

O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fór-
mula: 

8

L.T. = —————— mg/m3

% quartzo + 2

O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m3, é 
dado pela seguinte fórmula:

24

L.T. = —————— mg/m3

% quartzo + 3

A ACGIH recomenda Limite de Exposição de 0,025 mg/m3 para poeira respirável de quartzo, 
considera esse agente como suspeito de provocar câncer em humanos.
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c) Medidas de proteção coletiva e individual insuficientes

Segundo a Instrução Normativa 77/15 Art. 274, parágrafo único, as medidas de proteção coletiva 
e individual são insuficientes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13/07/10 e alteração 
do § 4° do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999. 

Inicialmente, vale ressaltar que o Decreto 3048/99 não menciona que as medidas coletivas e 
individuais são insuficientes para proteger a exposição aos agentes cancerígenos. A instrução Norma-
tiva 77/15 justifica a insuficiência de medidas de controle, com base no parecer técnico emitido pela 
FUNDACENTRO em 13/07/10, disponível no sitio http://www.consultaesic.cgu.gov.br. Esse parecer foi 
elaborado para instruir o inquérito civil público no processo n. 1.29.000.000814/2007-55, e conclui que 
as medidas coletivas, em duas empresas petroquímica, não impediram a emissões de benzeno para o 
ambiente. Da mesma forma os Equipamentos de Proteção Respiratórias (EPR) também não são sufi-
cientes para afastar o risco, indicando várias irregularidades na adoção dessa medida, tais como: ema-
grecimento, barba mal feita, movimento brusco do rosto, retirada dos respiradores para comunicação, 
entre outros. No parecer não consta dados de avaliação quantitativa de benzeno, nem forma de contato, 
frequência, e tempo de exposição. Desse modo, a nosso ver, esse parecer emitido especificamente 
para exposição ao benzeno em duas empresas petroquímicas, não pode ser generalizado para todos 
agentes e ramos de atividade, como feito no art.284, parágrafo único da IN-77/15. Além disso, esse pa-
recer contraria as normas legais de higiene ocupacional, conforme fundamentos a seguir.

A NR-9, que trata Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, dispõe:

9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obede-
cer à seguinte hierarquia: 

a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; 

b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;

c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.

9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos 
trabalhadores quanto os procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as 
eventuais limitações de proteção que ofereçam. 

9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de 
medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase 
de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, de-
verão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia:

a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;

b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.
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Examinado o dispositivo legal transcrito, verifica-se que a norma prioriza a medida de proteção 
coletiva. As medidas administrativas ou organização do trabalho e EPI, devem ser implantadas quando 
for comprovada a inviabilidade técnica proteção coletiva. Portanto, a implantação da medidas coletivas 
é preferencial e, muitas vezes, são eficazes. Assim, por exemplo, a instalação de cabine com ar condi-
cionado numa carregadeira pode controlar a exposição a poeira, inclusive aquelas consideradas can-
cerígenas. Da mesma forma, o enclausuramento e instalação de sistema de ventilação local exaustora 
pode controlar a exposição a agente químico com eficiência.

As medidas administrativas ou de organização do trabalho consistem na limitação do tempo, 
treinamento, procedimentos de trabalho entre outros. Essas medidas podem complementar as medidas 
coletivas e EPI.

O uso de respiradores é outra medida que pode complementar as medidas coletivas ou admi-
nistrativas. A Instrução Normativa 1/94 do MTE estabelece critérios para elaboração e implantação 
do Programa de Proteção Respiratória. Esse programa inclui a especificação do respirador e fator de 
proteção em função das concentrações dos agentes químicos; treinamentos; teste de vedação levando 
em consideração as características individuais de cada trabalhador, entre outros.

O Programa de Proteção Respiratória deve incluir ainda as avaliações quantitativas dos agentes 
químicos e análise da eficiência das medias coletivas e individuais. Esse programa bem executado, 
incluindo medidas de controle adequadas pode ser eficiente inclusive na proteção da exposição aos 
agentes cancerígenos. Aliás, como mencionado anteriormente, as normas internacionais de higiene 
ocupacional admitem que as medidas coletivas e individuais podem proteger os trabalhadores da expo-
sição aos agentes cancerígenos.  

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Analise da exposição aos agentes cancerígenos

Dentre os agentes considerados cancerígenos conforme o anexo IV e lista do grupo 1 da Por-
taria interministerial n° 9 de 07/10/14 somente o Benzopireno não possuem limites de exposição. Para 
essas substâncias a ACGH recomenda a proteção adequada dos trabalhadores visando eliminar ao 
máximo qualquer exposição. Os demais agentes cancerígenos possuem limites de exposição e, nesse 
caso, o risco pode ser avaliado com base em uma avaliação quantitativa das concentrações. Embora 
a Instrução Normativa 77/15 determine que avaliação desses agentes é pelo critério qualitativo, a aná-
lise pelo critério quantitativo é mais objetiva. Todavia, por se tratar de substâncias cancerígenas, de 
acordo com a ACGIH, as concentrações devem ser mantidas abaixo do limite e nos níveis mais baixos 
possíveis. Assim, por exemplo, considerando a exposição a concentração de berilo igual a 0,0002 mg/
m2 e o limite de exposição de 0,02 mg/m3 recomendado pela ACGIH, o índice de concentração é igual 
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(0,0002/0,02x100 = 1,0%), ou seja, a concentração é aproximadamente 100 vezes menor que o limite 
de exposição.  Segundo a norma Norma UNE-EN 689: 1996, quando o índice de concentração é de até 
10%, a exposição está controlada. Desse modo, a presunção do risco pela simples presença do agente 
cancerígeno no processo, não é método adequado para caracterização ou não da aposentadoria espe-
cial.

CONCLUSÃO

A presunção do risco pela simples presença do agente cancerígenos no processo não é a melhor 
maneira de avaliar a exposição para fins de aposentadoria especial. A nosso ver, deve-se realizar aná-
lise detalhada da exposição incluindo:

- Analise das vias de contato, frequência e tempo de exposição;

- Com exceção do Benzopireno todos os agentes possuem limites de exposição nas normas 
brasileiras ou internacionais. Sendo assim, deve ser realizada avaliação da concentração do agente;

- Deve-se verificar as medidas coletivas e individuais existentes, tais como: isolamento, sistema 
de ventilação local exaustora; proteção respiratória, entre outros.

Do ponto vista prevencionista, o controle do risco da exposição é fundamental e independente 
de interpretações das normas legais. Sendo assim, sempre que possível deve-se substituir o agente 
cancerígeno ou hermetizar o processo de forma a evitar qualquer exposição.

Recebido em: 25 nov. 2018          Aceito em: 27 fev. 2019
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ANÁLISE CONJUNTURAL DO POSSÍVEL “DÉFICIT” DA 
PREVIDENCIA SOCIAL E A QUESTÃO CONTROVERSA DA 
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Resumo
O presente trabalho aborda a seguridade social na Previdência Social, tema que vem sendo debatido 
desde suas primeiras criações e recrudescido nos dias atuais. Nessa pesquisa abordar-se-á a evolução 
da seguridade social nos âmbitos interno e externo. Ademais demonstrar-se-ão teorias econômicas 
criadas e adotadas pelos Estados, denotando a necessidade de uma proteção social que ampare a 
população em situações críticas, mormente, quando o cidadão não está apto a exercer com eficácia 
sua atividade laboral. Outrossim, não menos importante está a análise da redistribuição de renda na 
sociedade, ou seja, a importância da injeção de capital pecuniário na população visando o amparo da 
parte mais carente. Tais fatores oprimem o fardo tributário nacional e atenuam o universo para outros 
setores na conjectura do gasto público. Nesse interim, a reforma da Previdência é crucial não somente 
para assegurar a sustentabilidade fiscal, todavia, também para tutelar o espaço ao investimento 
público atribuindo efeitos indiretos sobre o crescimento econômico e sobre a produtividade.

Palavras-Chave: Previdência Social. Déficit previdenciário. Reforma Previdenciária.

CONJUNCTURAL ANALYSIS OF THE POSSIBLE “DEFICIT” OF SOCIAL PREVENTION AND 
THE CONTROVERSIAL QUESTION OF THE NEED FOR REFORM

Abstract
This paper deals with social security in Social Security, a topic that has been debated since its earliest 
creations and has become increasingly popular these days. This research will focus on the evolution 
of social security in the internal and external spheres. In addition, economic theories created and 
adopted by the states will be demonstrated, denoting the need for social protection that protects the 
population in critical situations, especially when the citizen is not able to effectively exercise his or her 
work. Equally important is the analysis of the redistribution of income in society, that is, the importance 
of injecting pecuniary capital into the population, seeking the support of the most needy. These factors 
oppress the national tax burden and reduce the universe to other sectors in the conjecture of public 
spending. In the meantime, pension reform is crucial not only to ensure fiscal sustainability, but also 
to protect the space for public investment by assigning indirect effects on economic growth and 
productivity.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo expõe a evolução da seguridade social no mundo e no Brasil e seu sistema de 
custeio com o consecutivo déficit na previdência social. Na gênese, aborda-se a seguridade social, sua 
intenção de proteger o cidadão e a questão de tutela do Estado para com seus cidadãos. 

Notoriamente, o direito previdenciário vem sendo cada vez mais debatido e valorizado ao decorrer 
das décadas, ensejando ao Estado uma responsabilidade eficaz com a população em relação à sua 
proteção. Esse crescimento foi ocorrendo em todo o mundo, evoluindo de várias formas até culminar à 
tutela dos dias atuais. 

Destarte, sabidamente com a evolução humana e o agrupamento cada vez maior de pessoas 
originando e constituindo as sociedades e consequentemente o advento de grandes cidades com 
avultadas empresas e indústrias, foi exigindo-se um trabalho mais árduo e com carga horária cada vez 
maior, explorando-se ao máximo a capacidade do cidadão ao trabalho. 

Assim, percebeu-se a necessidade ampla de proteção do Estado. Nesse interim foi se 
desenvolvendo a seguridade social pelo mundo e ao passar dos anos os países criaram mecanismos 
eficazes de zelar pelos indivíduos. Dessa forma, foi se expandindo vários meios de tutela e benefícios 
para amparar o trabalhador e dar segurança, sendo ainda um importante meio de redistribuir renda na 
sociedade. 

Vislumbra-se que o Estado deva estabelecer a seguridade social para a população garantindo 
proteção. Não obstante sem ter uma contraprestação eficaz consequentemente surgirá um desiquilíbrio 
na economia do país, eclodindo em contas negativas e ocasionando, assim, um déficit na previdência. 
Dessa forma, tem-se como fator chave demostrar os principais pontos e causas que faz com que a 
previdência não tenha uma estabilidade econômica e a necessidade de uma reforma. 

Cabe ressaltar a relevância da temática na medida em que está sempre em pauta sendo objeto 
de debate nas mais diversas sociedades. Tais discussões visam considerar os meios de custeio e 
atentam quanto às projeções de contas buscando a percepção de qual seria o limite que pode culminar 
no desiquilíbrio dos Estados. A partir disso, concebe-se a necessidade do surgimento de meios para 
solucionar os problemas relacionados a escassez de recursos, propondo para tanto, remodelamento na 
previdência. 

Ressalta-se ademais sua previsão na constituição, sendo, dessa forma, evidentemente de grande 
relevância social. Hodiernamente, a questão da necessidade de reforma previdenciária é amplamente 
discutida, tema que insta fortes debates. Primeiramente pela vasta proporção econômica e fiscal, 
considerando que sua despesa comumente compromete vasta parte dos orçamentos públicos e em 
segundo lugar pela amplitude política e social, porque reflete diretamente em grande da população, 
incluindo contribuintes, segurados e beneficiários. 

Dessa forma, a conveniência reforma eclode não somente da necessidade do reparo de distorções, 
mas também do anseio de assegurar a sustentabilidade fiscal a médio e longo prazo em meio a um 
intenso envelhecimento populacional.
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SEGURIDADE SOCIAL E A PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Seguridade Social e Previdência Social têm seus laços e suas diferenças. Destaca-se que o 
conceito de Seguridade Social é definido na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 194 
a seguinte redação “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social” (BRASIL, 1988).

Assim a seguridade social é um sistema muito importante de proteção que abrange outros 
pontos de grande importância como a previdência social, a assistência social e à saúde, protegendo e 
criando segurança ao decorrer dos anos de vida da população. Sabe-se que concebe vários princípios 
norteadores que visam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a intenção de acabar 
com a pobreza e a marginalização, extinguindo a desigualdade social e tornando mais equilibrado o seu 
sistema econômico focando no bem social. 

Por outro lado, a Previdência social é basicamente o ato de prover, de se prevenir. A palavra 
previdência vem do latim “previdentia” que significa “previsão” ou “prevenção”, assim, a previdência 
tem a intenção de recolher as contribuições para posteriormente assegurar seus associados prestando 
benefício pecuniário, basicamente devolvendo o valor recolhido.

Um dos primeiros fragmentos dessa seguridade social ocorreu na Inglaterra em 1601, quando 
o Estado iniciou meios de arrecadação de renda dos mais ricos para amparar aqueles que eram mais 
carentes por meio de benefícios e do ensino. Apesar de ser algo assistencial, não cobrava recolhimento 
dos beneficiários, tendo seu foco com o Estado tomando para si esse dever, ou seja, recolhia a renda 
dos mais abonados para prestar benefícios/auxílios aos mais necessitados, conhecida como Lei dos 
Pobres.

Já na França em 1673, foi criada a aposentadoria para os membros da Marinha Real, sendo de 
fato um dos primeiros traços autênticos de proteção ao trabalhador no mundo jurídico que futuramente 
abarcaria os demais funcionários públicos do Estado. 

Nesse contexto evolutivo de tutela, o século XVIII foi marcado com a criação da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E que se expandiram cada vez mais para a proteção 
dos cidadãos europeus. Assim, então, surgiram os primeiros passos da proteção do Estado com o 
trabalhador (GENTIL, 2006).

Nesse interim, os séculos XVIII e XIX denotaram a preocupação dos países com a ordem pública, 
tendo um amplo avanço no século XIX com a grande revolução da Alemanha recém-unificada. O Estado 
voltava seus olhos aos trabalhadores que tinham pouca proteção e eram por demais exigidos no que 
diz respeito à trabalhos árduos tanto para os homens e as mulheres quanto para as crianças. Nesse 
período os trabalhadores tinham grandes riscos de vida em suas atividades laborais além de outros 
fatores que atingiam sua saúde.

Outro ponto foi a criação da lei do Seguro Doença, ocorrido no ano de 1883 na Alemanha, criada por 
Otto Von Bismark, com o objetivo de tutelar os trabalhadores que se acidentavam. Tal, concentrava como 
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meio de arrecadação o modelo tripartite, assim, arrecadava do Estado, empregadores e empregados, 
propiciando proteção somente aqueles trabalhadores que contribuíssem, tendo uma maior amplitude e 
alcance de beneficiários. Observa-se;

 
O modelo adotado por Bismarck baseava-se na constituição de um sistema estatal centralizado de 
seguro social, organizado por categoria profissional e fundamentado no regime de capitalização, 
distinto dos mecanismos de proteção social anteriores pela sua natureza contributiva e compulsória. 
Estabelecia o recolhimento de contribuições devidas pelos empregados e empregadores, 
proporcionando o recebimento de benefícios por doença, invalidez, velhice e acidente do trabalho. 
(NOGUEIRA, 2008, p. 47-48).

Destarte, Bismark trouxe, assim, um modelo inovador que amparava os trabalhadores em diversas 
áreas, sendo bem amplo ao proporcionar uma seguridade nos casos de doenças, invalidez, velhice e 
acidentes do trabalho. Sendo a gênese do previdenciário formalizado em contribuições prévias como 
fundamento obrigatório para se obter a condição de participante. 

O sistema de contribuição imposto na Alemanha foi o primeiro modelo que cobrava obrigatoriamente 
a contribuição para obtenção do benefício, que trazia uma segurança econômica mínima aos 
trabalhadores e tinha também a intenção de evitar revoluções na Alemanha recém-unificada. O modelo 
de Bismark se expandiu para todos os outros estados europeus, trazendo para o estado o dever de 
cuidar da proteção social, cuidando melhor da população. 

O final do século XIX e início do século XX foram marcados com grandes avanços na proteção 
social em vários países, sendo criado em vários países proteção aos trabalhadores. Por sua vez outro 
marco na evolução da Previdência Social foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, agência 
das Nações Unidas criada em 1919, que tinha por objetivo trazer condições mínimas de trabalho, mais 
proteção, equidade, segurança e dignidade no âmbito internacional, visando resguardar direitos do 
trabalho e a Previdência Social. (GENTIL, 2017).

À posteriori um grande passo foi proporcionado pelo economista William Beveridge em 1940 
que presidiu uma comissão para avaliar a Seguridade Social da Inglaterra, visava combater os cincos 
problemas na sociedade inglesa: necessidade, doença, ignorância, miséria e desemprego. Sua base 
pautava-se no princípio do sistema de uma cobertura universal, ou seja, unir os sistemas e a política 
social e padronizar os serviços prestados, tendo como base o sistema tripartite alemão de Bismark.     

Ocorre que com o fim da Segunda Guerra Mundial esses direitos se expandiriam tanto para 
os Estados centrais como para os países periféricos, crescendo cara vez mais pelo mundo. Assim foi 
criada a “Welfare State”, que buscava proporcionar segurança para a população, dando segurança 
econômica, qualidade de serviços públicos, educação e Saúde. (GENTIL, 2006).

Os direitos sociais e a seguridade social foram se expandido para vários países, demonstrando 
sua importância na evolução da sociedade. E em meados do século XX esses direitos sociais e a 
seguridade social se transformaram em direitos subjetivos pertencentes a população e cada vez mais 
defendidos em Direitos Internacionais. Como aduz: 

Vários foram os instrumentos surgidos no Direito Internacional voltados para a consagração e 
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concreção dos direitos sociais, dentre os quais pode-se citar: a Declaração Americana Dos Direitos 
e Deveres do Homem (1948), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Carta Social 
Européia (1961), o Pacto 16 Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (1966) e a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969). (PEREIRA JÚNIOR, 2005, p. 2).

Essa evolução se expandiu para todo o mundo. Contudo, com essa distribuição de renda do 
Estado em benefícios, nasce uma preocupação com a inflação e o déficit público. Alguns países tiveram 
que apostar em reformas, tentando assim evitar uma futura crise. 

Já em outros países como na América Lática por exemplo, de economia periférica citando-se 
o Chile, Bolívia e México tiveram que fechar seus sistemas públicos de proteção social, deixando a 
responsabilidade da tutela ao mercado permitindo a concorrência de sistemas privados. 

O Brasil adotou apenas reformas parciais na previdência, não mudando muito sua estrutura e 
nem tirando o dever do Estado no custeio da seguridade social que continuou público e em regime 
de repartição. O Seguro Social serve basicamente para assegurar o direito a quem não está em suas 
condições plenas de exercer a sua atividade laboral com habitualidade, seja por idade avançada, 
enfermidades ou falecimento do instituidor de renda da família não deixando a família e dependentes 
desamparados, perda ou debilidade, temporária ou permanente da condição do trabalhador, sem uma 
contraprestação do beneficiário, como aponta Martins: 

[...] a ideia essencial da seguridade social é dar aos indivíduos e suas famílias tranquilidade no 
sentido de que, na ocorrência de uma contingência (invalidez, morte, etc.), a qualidade de vida 
não seja diminuída, proporcionando meios para a manutenção das necessidades básicas dessas 
pessoas. (MARTINS, 2000, p. 95).

Entende-se que um dos primeiros passos no caso do Brasil ocorreu como nos demais países, 
por meio de instituições particulares, entidades filantrópicas ou pela simples caridade, como as Santas 
Casas de Misericórdia. Tais instituições foram fundadas por volta do século XVI pelo Padre José de 
Anchieta, entidades que financiavam proteção dessas pessoas da sociedade, sendo adotados por seus 
próprios governos posteriormente, uma forma de caridade sem fins lucrativos. (PEREIRA JÚNIOR, 
2005).

Dessa forma um grande marco na história do país ocorreu no século XX, houve uma grande 
industrialização urbana nas grandes cidades, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
tornando o país mais industrializado como os demais países pelo mundo. Consequentemente surge 
mais exploração do trabalho, onde as grandes empresas visavam lucros exorbitantes e exigia de seus 
empregados grandes jornadas de trabalho que muitas vezes era bastante degradante, resultando um 
aumento devastador no índice de acidentes laborais. (PEREIRA JÚNIOR, 2005). 

Com isso o Estado teve que destinar seus olhos para proteção do trabalhador, sendo esse um 
dos grandes motivos da criação do Decreto Legislativo nº 3.724 de 1919. Esse visava a proteção do 
trabalhador e tratava-se de uma normativa que protegia o indivíduo de acidentes ocorridos no trabalho, 
não deixando desamparados e responsabilizando as empresas pelos acidentes e danos causados. 

Posteriormente, a previdência social brasileira tem um dos seus pontos principais no ano de 
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1923, com a criação da Lei Eloy Chaves, se chamando inicialmente de “Caixas de Aposentadorias e 
Pensões - (CAPs)”. Tais entidades não eram do governo, mas sim semelhantes a empresas de seguros 
hodiernamente. Elas visavam garantir aos colaboradores aposentadorias, assistência médica, pensões 
por mortes para os dependentes do titular da renda do grupo familiar, amparavam nos casos de doença 
e auxílio farmacêutico. (NOGUEIRA, 2008).

A CAPs foi se expandindo cada vez mais no Brasil, sendo criada em vários Estados e com foco 
em empresas de estradas de ferro em todo o país, sendo um dos principais pontos da previdência no 
Brasil. Para o trabalhador ter direito, o empregador tinha que ter um mínimo de funcionários contratados 
e, assim, o empregador associava sua empresa, garantindo uma tutela aos trabalhadores. 

Com o grande sucesso desse instituto viu-se a necessidade do Estado amparar o povo, assim, 
o segundo passo ocorreu em 1933 com a criação do Decreto nº. 22.782, que se tratava do primeiro 
Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que visava a categorias de profissionais de nível nacional 
ao invés de empresas definidas como eram as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Dessa forma, 
sendo de nível nacional abrangeu-se milhões de trabalhadores, atingindo-se em todo o território nacional 
um elevado número de segurados em todo Brasil. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

O financiamento do Instituto de Aposentadorias e Pensões era tripartite com a responsabilidade 
concorreste dos Empregadores, do Estado e dos trabalhadores, diferentes das Caixas de Aposentadorias 
e Pensões que eram por empresas civis. O Instituto de Aposentadoria e Pensões era autarquia, ou seja, 
entidade de direito público, tendo a responsabilidade do Estado em seu custeio. 

A indicação do presidente da IAPs era do próprio Governo Federal, sendo acompanhado por um 
Conselho Administrativo constituído por representantes dos trabalhadores e das empresas. (NOGUEIRA, 
2008).  

Dessa forma, a Constituição Federal Brasileira de 1934 do período de Getúlio Vargas, fez menção 
pela primeira vez a palavra “Previdência” denotando o modelo tripartite, trazendo assim para si uma 
parte do custeio e o dever de legislar sobre o tema, levando também aos Estados o dever de prestar 
saúde e assistência pública para a população. 

Contudo veio a nova Constituição e para continuar no poder Vargas deu o golpe de Estado de 
1937, que não trouxe muitos avanços sobre a temática, trazendo em seu texto um rol de riscos sociais 
que seriam protegidos pelo seguro social, mas não fez menção sobre a forma do custeio do sistema e 
nem mesmo o caráter da União de detentor desses deveres. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

Dessa forma, mesmo assim, a Constituição Federal de 1937 de caráter autoritário, deixou alguns 
avanços, mantendo as IAPs em caráter distinto porque separava os trabalhadores por categorias de 
trabalho, alcançando só os urbanos e deixando desamparados grande parte dos trabalhadores como 
os pequenos empreendedores, os trabalhadores rurais, domésticos e outras categorias menos formais 
na época. (NOGUEIRA, 2008). 

Posteriormente, outro ponto histórico e importante passo da previdência social no Brasil foi a Lei 
Orgânica da Previdência Social crida em 1960, sendo responsável por unir várias leis e seguimentos 
previdenciários. 

25



E em 1988 seu grande marco com a Constituição Federal, sendo assegurada a proteção social, 
com a criação do sistema de Seguridade Social, Assistência Social e Saúde, na restauração de Estado 
Democrático de Direito. Observa-se:

“A Constituição de 1988 fez uma série de mudanças que acabaram influindo negativamente no 
resultado orçamentário no INSS, como: piso de um salário mínimo para todos os beneficiários, 
inclusive o aposentado rural, que antes era de 20 meio salário mínimo. [...] Redução de 5 anos 
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos na aposentadoria por idade. [...] verdade é que 
elas geraram custo, porque em economia não há mágica. A consequência foi fazer com que a 
previdência, que era superavitária, perdesse essa condição, tendo deixado de financiar a saúde 
(SANTOS, 2010, p. 39).

A Constituição Federal de 1988 organizou a Seguridade social com dois seguimentos de 
Universalidade Objetiva e a subjetiva. A primeira para amparar as pessoas em todos os fatos, por 
exemplo, velhice, doença, falecimento e invalidade. Já a segunda tem pretensão de alcançar todas as 
pessoas, indistintamente, mesmo àquelas que não têm condições financeiras, seguindo os Princípios 
da Uniformidade e Equivalência dos benefícios e serviços para o povo, tanto aos urbanos quanto aos 
rurais.  

Não houve assim nenhuma mudança significativa nos últimos séculos na seguridade social. A 
maior delas foi a Lei Eloy Chaves em 1923, como já mencionado, mesmo com a reforma proposta em 
2003, pela Emenda Constitucional nº 41/2003 proposta pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
que principalmente alterou a previdência dos servidores públicos e a idade para obtenção de alguns 
benefícios.

Outro ponto que cabe ressaltar é a reforma de 2005 que teve seus pontos principais na 
diferenciação das alíquotas pagas pelos empregadores de acordo com sua atividade empresarial. 
Ademais, aposentadoria especial para portadores de deficiência e alíquotas diferentes e reduzidas para 
donas de casa, tendo outra alteração em 2012, com a introdução da previdência complementar. 

Além disso, em 2015 com a medida provisória nº 676 efetivou-se a Lei 13.183/2015, que foi 
introduzido a incidência de aposentadoria por pontos, mulher 85 e homem 95 pontos, chegando até 90 
pontos mulheres e 100 pontos o homem que é a soma da contribuição mais idade chegaria aos pontos 
e mudanças para acesso a pensão por morte. 

Isto posto, a Previdência tem sua base na Constituição Federal de 1988 e em alterações 
posteriores que montam sua estrutura. Seu grande ponto é sobre a organização de regime de repartição 
simples que se resume em recolher contribuições para pagar benefícios ativos atuais. Embora inúmeras 
tentativas de reformas, manteve sua estrutura básica até os dias atuais.

PERSPECTIVAS DA PREVIDÊNCIA: seguro social e sistema garantidor e redistributivo de renda

Hodiernamente, a Seguridade Social é financiada por meio de um sistema de coparticipação entre 
a iniciativa privada e o Poder Público, constitucionalmente pelo caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
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dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, havendo uma forma solidária de integração. 
Desta forma, havendo a exteriorização do princípio solidário de coparticipação no custeio, a 

partir de um financiamento da sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em prol de um mesmo 
objetivo comum, atender as ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social.

A organização da seguridade social e a instituição do plano de custeio está regulamentada na 
Lei n.º 8.2012/91, qual no art. 11 dispõe d a composição das receitas, quais sejam, da União, das 
contribuições e de outras fontes.

Cumpre mencionar que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverão constar em 
seus respectivos orçamentos as receitas destinas a seguridade social, independente de integração do 
orçamento da União, pois todos os entes são responsáveis pela manutenção e expansão da seguridade 
social, tendo eles responsabilidade de fixas os gastos necessários em seus orçamentos. 

No que diz respeito as contribuições sociais, estas são consideradas como tributo, pelo seu 
enquadramento no conceito de tributo no art. 3º do Código Tributário Nacional e do regime jurídico 
atribuído às contribuições sociais previstas no capítulo Sistema Tributário Nacional da Constituição da 
República Federativa do Brasil vigente e são taxadas da seguinte forma: 

a) as empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, 
b) as dos empregadores domésticos, c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-
contribuição, d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro, e) e as incidentes sobre a 
receita de concursos de prognósticos. (IBRAHIM, 2018, p. 85).

Já a previdência social, sua organização em termos constitucionais, expressos nos artigos 201 e 
202, é sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, dependendo não exclusivamente de contribuições da 
filiação obrigatória, mas também da organização de custeio da seguridade social.

Ainda, especificamente, determina a Lei 8.212/91 que, fica a União responsável pela cobertura 
de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de 
benefício de prestação continuada da previdência social, na forma da Lei Orçamentária Anual. 

A ideia era criar o Conselho Nacional da Seguridade Social (o que ocorreu com a Lei 8.212/91). 
Entretanto, esse conselho nunca foi constituído. E mais grave: em 2001 a MP 2.216-37 revogou 
os artigos da lei que o havia instituído. Fica minha pergunta aos juristas: uma medida provisória 
tem força legal para extirpar um dos núcleos centrais da organização da SS, determinado pela 
Constituição da República? (FAGNANI, 2017, p. 14).

A Previdência como um seguro social sabe-se que tem como princípio trazer renda ou supri-
la para pessoas que tem sua atividade de trabalhado interrompida. Assim, quando sua capacidade 
laboral é paralisada temporariamente por doenças e acidentes, ou até mesmo nos casos de interrupção 
definitiva. Como por motivos de idade avançada, enfermidade ou incapacidade definitiva que impeça o 
trabalhador de exercer sua atividade de forma habitual, contudo cobrando-lhes prestação em pecúnia 
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para obtê-lo. 
Essa seguridade social tem como intenção de dar um seguro ao trabalhador, amparando em 

momentos de crise financeira, desde que ocasionados por motivos alheios a sua vontade e que sejam 
previstos em lei como já descritos. 

Assim seu foco é dar renda ou repor, de forma parcial ou total para o indivíduo ou para sua família 
quando ocorrer algo estranho à sua vontade ou imprevisível, que atinja o instituidor de renda do grupo 
familiar. Nesses casos ter um seguro/proteção de ter renda para suprir gastos básicos, quando diante 
de perda de capacidade laboral. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

Outro princípio é sua distribuição de renda trazendo para o Estado um bem-estar social e de 
seguridade social, que se utiliza da arrecadação de renda dos trabalhadores ativos para custear e 
sustentar os trabalhadores inativos, que por algum motivo não podem trabalhar. Tentando formar um 
ciclo sustentável, obrigando o trabalhador ativo a ter uma poupança forçada para utilizá-la futuramente e, 
assim, os futuros trabalhadores custearem as despesas e depois receberem, a evolução da seguridade 
social na previdência.

Como confirma Oliveira et al. (1999, p. 4): 

A previdência social desde a década de 30 foi alvo de constante manipulação política essencialmente 
no que se refere à utilização dos institutos como instrumentos de captação de poupança forçada 
para a realização de investimentos em setores da economia considerados estratégicos pelo 
governo, que visava promover o processo de industrialização do país e maximizar seu apoio 
político (por exemplo, a construção de Brasília, o financiamento da Companhia Vale do Rio Doce, 
da Companhia Siderúrgica Nacional etc.).

É uma poupança forçada do trabalhador, para que no momento de impedimento de sua 
capacidade de trabalhar possa usá-la. Dessa forma, os gastos com os trabalhadores inativos seriam 
pagos com as contribuições atuais dos trabalhadores ativos, devendo ter esse equilíbrio. Nos casos de 
não compatibilidade de valores arrecadados com os gastos, haverá a necessidade de uma reforma na 
previdência. 

Outra forma é introduzir um sistema de arrecadação como nos regimes de capitalização, que visam 
manter a seguridade social como um seguro e poupança, a ideia é que o indivíduo receba o valor que 
ele contribuiu na sua vida ativa de trabalho, sendo capitalizados e corrigidos os valores monetariamente, 
resultando em um sistema equivalente individual. A problemática está na sua limitação no valor a ser 
recebido pelos ex- contribuintes, no entanto, evitaria possíveis déficits. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

Salienta-se que um dos principais fatores de um sistema previdenciário entrar em crise é o 
envelhecimento dos trabalhadores e o aumento na expectativa de vida, o qual passam de contribuintes 
a beneficiários, tornando um trabalhador inativo. Dessa forma passam a receber por um período 
longo, havendo mais inativos a receber benefícios ocasionando um desiquilíbrio denominado déficit 
previdenciário. 

O envelhecimento dos trabalhadores ativos é visto como a maior ameaça para a sustentabilidade 
do sistema previdenciário, Lima e Matias-Pereira (2014), fazem projeções para o crescimento da receita 
e da despesa previdenciária de 2003 a 2030. Concluíram que sem alterações do atual sistema, o déficit 
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seria certo e apenas uma questão de tempo. 
Para evitar tal colapso necessário seriam imposições de condições para limitar o acesso a 

concessão de benefícios, sem, todavia, retirar o dever do Estado em garantir proteção ao trabalhador 
que é um dos seus principais pontos na sua existência: dar segurança ao trabalhador.  

Outro ponto que merece esclarecimentos sobre a previdência é o Princípio da Demanda Efetiva 
que tem basicamente a intenção de redistribuir a renda, trazendo também para o povo o mínimo de 
equilíbrio financeiro. Seu foco nessa tributação é a distribuição da renda entre os trabalhadores ativos 
que recebem seus salários para suprir a parte de ex-trabalhadores que tinham renda e não têm mais. 
Não tendo só foco em direito financeiro privado, mas também garantir cidadania, trazendo para esses 
ex-trabalhadores uma igualdade, e um direito à cidadania. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

O Princípio da Demanda Efetiva visa trazer grande potencial de crescimento econômico, abrindo 
as portas para pequenos trabalhadores informais. Isto porque se injetaria dinheiro nas classes baixas da 
sociedade, tendo um foco social e redistribuiria a renda para os mais pobres. Tal seria controlada por um 
teto imposto pela própria previdência, definindo que o trabalhador receberá a partir do salário mínimo 
vigente no país e chegará ao teto máximo previdenciário, o valor de R$5.645,80 conforme informa o 
próprio Instituto Nacional do Seguro Social.  

Tal princípio enseja essa política econômica a partir de um limite no valor máximo a ser recebido, 
restringindo assim um enriquecimento do beneficiário. Percebe-se uma auto- sustentabilidade, já que a 
previdência visa transferir a renda dos trabalhadores ativos para pagar os inativos. A parte inativa por sua 
vez tem maior característica de consumidor no mercado informal, sendo os pequenos empreendimentos 
informais o maior meio de distribuir renda para os mais carentes, fazendo esses valores pecuniários 
girarem na sociedade e por fim aquecendo a economia: 

Um sistema público generoso de aposentadoria teria um impacto positivo sobre o produto e não o 
inverso, como tenderia a ocorrer pelas análises mainsteam acima. Isso porque a redistribuição de 
renda decorrente, possivelmente elevaria a propensão a consumir da economia, o que, tendo o PDE 
como válido, estimularia o investimento e, com isso, o emprego, o crescimento da produtividade e 
a renda per capita. Por sua vez, uma maior taxa de crescimento seria a principal forma de manter 
a sustentabilidade financeira do sistema no longo prazo (BASTOS; OLIVEIRA, 2017, p. 20-21).

Por óbvio, concebe-se o dever da previdência social em não olhar os trabalhadores inativos como 
fardos, mas sim como um meio de redistribuir renda, trazendo benefícios a sociedade, fomentando a 
economia. Pois com o aumento no consumo da parte mais pobre na sociedade há uma redistribuição 
de renda, trazendo um equilíbrio social. Assim, a Seguridade Social alcançaria um dos seus principais 
objetivos, trazer qualidade de vida durante o período de inatividade assegurando o trabalhador, 
amparando a população e reduzindo a desigualdade social. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

Diante disso, o desafio dos sistemas previdenciários é o equilíbrio no controle das expectativas 
das perdas de trabalhadores do mercado ativo estar em consonância com os custeios que alimentam o 
sistema, considerando numa realidade pós-moderna, as pessoas estão mais velhas, há menos pessoas 
nascentes, menos grupos contributivos, mais longevidade e expectativa de uma vida digna e duradoura, 
o financiamento da Previdência se torna um objeto crítico de análise e mudanças. 
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DE UM POSSÍVEL DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO A UMA POSSÍVEL NECESSIDADE DE REFORMA?

Entender o que é o déficit previdenciário à primeira vista é bem simples, consiste basicamente 
na diferença entre valores arrecadados, ou seja, o montante arrecadado dos ativos com a finalidade 
de pagar valores gastos com benefícios previdenciários. Tais valores que são destinados à previdência 
com o pagamento de benefícios forem maiores do que os valores arrecadados, tem-se o chamado 
déficit. É basicamente o resultado final de suas finanças de forma negativa. Essa temática sempre 
causa polêmicas, por isso, vários governos em diferentes períodos já entraram no assunto, propondo 
reformas. 

Sabe-se da importância dessas contas se equilibrarem, mas é um grande problema da Previdência 
Social que já vem a bastante tempo, deixando de ser técnico e passando a ser político. Os recursos 
arrecadados deveriam financiar as despesas da Previdência Social, mas ocorre que os proventos 
arrecadados estão sendo gastos em outros meios além daqueles necessários e específicos. Segundo 
Nunes, a crise da Previdência Social e um dos principais problemas da economia brasileira, que pode 
ser atribuída a vários fatores como: 

Administrativa (sonegação, fraude, concessão de benefício e má aplicação dos recursos 
arrecadados), conjunturais (aumento da economia informal, desemprego, comportamento dos 
salários, etc.) e estruturais (envelhecimento populacional em razão do aumento da expectativa de 
vida, queda da taxa de natalidade, etc.). (NUNES, 2002, p. 1).

Nesse interim, o posicionamento é que o déficit na previdência ocorre devido a uma má prestação 
do governo, afirmando que a Constituição Federal, no seu artigo 195 estabelece que a Seguridade Social 
engloba saúde, assistência social e previdência social, e é financiada por receitas (do empregador, 
trabalhador, concursos e prognósticos, importação de bens ou serviços do exterior, Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL).  

Por isso, percebe-se que os valores arrecadados seriam suficientes para os custeios das 
despesas previdenciárias, ocasionando um “Superávit”, que significa o inverso do “Déficit”. Os valores 
arrecadados pela previdência social seriam maiores que as despesas, tendo um saldo positivo em suas 
contas. Tema já debatido por vários doutrinadores; 

Os indícios de que o governo tem desviado mais são fortes. Segundo a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Previdência Social (ANFIP), há pelo menos cinco anos, recursos são 
subtraídos da seguridade social para além dos 20% permitido legalmente através da DRU. 
(GENTIL, 2006 p. 10). 

 
O grande debate sobre a inexistência do déficit da previdência pauta na temática de que o governo 

acaba utilizando os montantes recebidos em outros meios, assim a DRU – Desvinculação de Receitas da 
União, pode desvincular 20% (vinte por cento) do valor arrecadado para outros fins. No entanto, a longo 
prazo pode desencadear um desequilíbrio nas contas da seguridade e consequentemente seu déficit. 
Essa desvinculação pode chegar até 30% (trinta por cento) de todos os tributos federais vinculados por 
lei a fundos ou despesas desde que justificáveis. 
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De conhecimento amplo nos veículos midiáticos, o Ministro da Previdência Social, Carlos 
Eduardo Gabas, já se manifestou dizendo que é um conceito equivocado falar que realmente 
existe déficit, pois a diferença entre o que é arrecadado e as despesas só são negativas quando 
contabilizados em um todo e não separadamente. Há setores que ocorre o superávit como setores 
urbanos e outros o déficit como o caso dos rurais ou nos casos de benefícios assistenciais, assim 
defende “não há rombo ou déficit: o setor urbano acumula superávit e o setor rural é subsidiado 
pelo Tesouro” (GABAS, 2010). 

O grande fundamento do déficit e a necessidade de uma reforma na previdência não é o 
simples fato da idade avançada da população, como já descrita. Além deste, um dos seus principais 
pontos são os trabalhadores rurais e benefícios assistenciais, os quais visam a seguridade social, 
protegendo-lhes. A seguridade desses, por outro lado não cobra uma prestação direta para 
previdência, tendo um aumento cada vez maior de seus beneficiários. 

O déficit é um problema que vem sendo debatido há muito tempo no Brasil. Segundo o 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano de 2001 a previdência fechava com 
déficit de R$ 13,3 bilhões de reais, o qual vem aumentando a cada ano que passa. O debate 
da grave crise nas contas previdenciárias com foco na necessidade de uma reforma aumentou 
substancialmente, sendo relatado como uma grande vitória do governo Luiz Inácio Lula da Silva 
a aprovação da Reforma na Previdência no ano de 2003, essa foi proposta várias vezes pelo ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso que só conseguiu introduzir algumas mudanças no setor 
privado. 

Hodiernamente, os valores da dívidas na previdência saíram do controle, chegando a R$ 
268,8 bilhões de reais no último ano de 2017, o qual abatendo percentuais do PIB – Produto 
Interno Bruto chegaremos ao resultado negativo de R$183,923 bilhões de reais.

Como constatado, o contorno da reforma previdenciária deve ser realizado de maneira 
que possa assegurar o desenvolvimento sustentável fiscal a médio e longo prazo em uma 
conjuntura de envelhecimento social recrudescido e normas vigentes inadequadas. Não obstante, 
afora desse objetivo, é fundamental mensurar a reforma sob a ótica das suas repercussões 
sociais. Principalmente no que compete à função precípua da Previdência como ferramenta de 
enfrentamento à pobreza, mormente, para a população idosa, assim de igual modo suas influências 
macroeconômicas. (GABAS, 2010).

Do mesmo modo é significativo mensurar a reforma adequada a ser proposta conforme as 
relações com a produtividade. De acordo com a caminhada prevista em relação ao custo em um 
contexto sem reforma, esse acerto deveria transitar, obrigatoriamente, por medidas de controle do 
ritmo de crescimento do grau de consumo. Não afigura exequível que o ajuste acontece somente 
pela receita, não obstante seja aconselhável uma vasta e meticulosa avaliação das renúncias 
previdenciárias. (PEREIRA JÚNIOR, 2005).

As adaptações na despesa têm que operar de preferência no valor dos benefícios e em 
sua durabilidade, sentido majoração da idade mínima, porque o resultado sobre a quantidade 
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de fluidez na entrada, poderia acarretar um malquisto baque no nível de resguardo do sistema. Dessa 
forma, os mecanismos de ajuste não poderiam ejetar indivíduos do sistema de tutela social, todavia, 
sim, furtar-se de concessões e preservações indevidas de benefícios. 

De acordo com a questão do melhor arranjo para distribuir a renda, torna-se evidente a lógica de 
índices e de restituições que sejam maiores para aqueles de rentabilidade mais decadente e ínfima do 
que para aqueles de renda superior, todavia com o zelo imperioso para que o montante da vantagem 
não encontre limites a ponto de afetar sua função de conter a pobreza e de gerar efeitos desfavoráveis 
no que diz respeito aos incentivos à contribuição. Não obstante, a taxa de reposição não deve ser 
excessivamente alta, na iminência de afetar a sustentabilidade ou acarretar um gasto elevado para as 
gerações vindouras, acarretando um risco ao equilíbrio das gerações. (GABAS, 2010).

Por fim, não se questionam que os valores de arrecadação versos as despesas não são 
equivalentes, havendo sim a necessidade de uma reforma na previdência social, porém deve ser 
debatida com o governo e a população, chegando a um equilíbrio e não deixando de lado a seguridade 
social, distribuição e proteção à população, conquistando números equilibrados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A proteção social proporcionada pelo Estado tem evoluído muito nas últimas décadas, no mundo e 
no Brasil, com grande crescimento após a segunda guerra mundial, tendo grandes avanços na proteção 
social pela previdência. Como demonstrado, a proteção social tem um problema em seu custeio, sendo 
debatido em todos os lugares que são implantados, o Estado arca com grandes contas desse sistema 
e acaba se tornando um fardo para a população. 

Dessa forma, como demonstrado os pontos sobre gastos dos trabalhadores inativos tem grande 
influência na economia do Estado com valores exorbitantes. Sendo um dos grandes pontos também o 
envelhecimento da população, um dos principais fatores de desiquilibro no sistema previdenciário a longo 
prazo, trazendo um desiquilíbrio, havendo necessidade de reformas para resolver esses problemas.

Por outro lado, há princípios que norteiam essa distribuição de renda como o Princípio da 
Demanda Efetiva, que demonstra como o sistema previdenciário que acolhe a parte mais humilde 
da população acaba trazendo mais equilíbrio financeiro para o Estado, não deixando essa fatia da 
população desamparada, trazendo igualdade e ainda crescendo a Economia para o Estado.   

Isto posto, o Estado tem que projetar seus olhos para esses sistemas, cuidando com possíveis 
problemas econômicos que geram o déficit nas contas. Um sistema que visa dar equilíbrio econômico 
e seguro social pode se tornar o pesadelo de um Estado, assim, como demonstrado às contas não 
equilibradas e déficit da previdência há a necessidade de reformas no sistema de custeio. 

E como demonstrado, com o Estado distribuindo dinheiro na população, aderindo a políticas 
econômicas, com foco no crescimento do Estado e formalização de emprego conseguirá contornar o 
problema com custeio, assim crescendo gradualmente mais e se tornar cada vez mais sustentável.

Atingindo seu foco de seguridade social com o povo, equilíbrio financeiro na população e dando 
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mais garantias ao trabalhador o Estado estaria cumprindo umas de suas funções com a sociedade 
de garantir proteção, tentando contornar os valores negativos das contas que resultam no déficit e 
ampliando sua economia. Amplitude de cobertura e atendimento à população brasileira. 

Recebido em: 13 fev. 2019          Aceito em: 13 abr. 2019
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A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

Bruno Sá Freire Martins1

Resumo

O presente artigo aborda o instituto da complementação de aposentadoria adotado por 
alguns Municípios brasileiros com o objetivo de proporcionar o recebimento de proventos 
integrais por parte dos servidores que são filiados ao INSS pela ausência de Regime Próprio, 
considerando suas características e constitucionalidade.

Palavras-Chave: Complementação. Aposentadoria. Servidor.

Abstract

This article addresses the retirement complementation institute adopted by some Brazilian 
Municipalities with the purpose of providing full benefits to the employees who are affiliated 
to the INSS due to the absence of a Personal Regime, considering their characteristics and 
constitutionality.

Keyword: Complementation. Retirement. Public Agent.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores, sejam eles da 
iniciativa privada sejam do serviço público, ao sistema previdenciário. Tal filiação pode se dar tanto no 
INSS quanto no Regime Próprio de acordo com as regras específicas de cada um.

Ocorre que, com as modificações promovidas no texto constitucional que versa sobre a previdência 
dos servidores públicos, restou a controvérsia quanto a obrigatoriedade ou não de os Entes Federados 
instituírem regimes previdenciários para seus servidores.

Sendo que, em alguns Estados da Federação, tem se adotado o entendimento de que a ausência de 
tal regime e a conseqüente filiação dos servidores ao INSS enseja a obrigatoriedade de complementação 
dos valores a que teriam direito os ocupantes de cargos de provimento efetivo no momento de sua 
aposentadoria, caso essa se desse pelo Regime Próprio.

A chamada complementação de aposentadoria que será aqui abordada.

1  Especialista em Direito Público e Direito Previdenciário.
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OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO

O artigo 40 da Constituição Federal estabelece, desde a sua redação original, as regras de aposentadoria 
do servidor público, num primeiro momento para os servidores em geral e após 1.998 para os ocupantes de cargo 
de provimento efetivo e os vitalícios.

De outra monta, a Emenda Constitucional n.º 33/01 introduziu o § 1º ao artigo 149 da Carta Magna com 
a seguinte redação: 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. 

Assim ao se analisar o presente dispositivo em conjunto com o artigo 40 a conclusão era no sentido 
de que compete a cada Ente Federado decidir acerca da instituição ou não de Regime Próprio de Previdência 
Social para seus servidores à medida que utilização da expressão “poderão instituir” a qual possui conotação 
autorizativa.

Ocorre que com o advento da Emenda Constitucional n.º 41/03 a redação do parágrafo foi alterada para:

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, 
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União. 

No novo texto a expressão autorizativa até então contida nele foi substituída por um verbo no imperativo 
“instituirão” dando a idéia de determinação, obrigação de fazê-lo.

Assim, surgem os primeiros entendimentos quanto à obrigatoriedade constitucional de que os Entes 
Federados criem previdências próprias para seus servidores, em razão do tempo verbal que caracteriza um 
mandamento constitucional.

Some-se a isso o teor do caput do artigo 40 da Constituição Federal onde as expressões “é assegurado” 
e “o disposto neste artigo”, assumem nítido caráter de direito subjetivo de natureza fundamental e social atribuído 
aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e dever da Administração Pública em aplicá-lo, remetendo 
o intérprete para a compreensão de que esse universo de pessoas é destinatário de todas as demais normas 
constantes do artigo, incluindo seu caput, parágrafos, incisos e alíneas. Em outros termos: o regime jurídico 
previdenciário de todos os servidores titulares de cargos efetivos de todas as unidades federativas tem como 
fundamento o estatuto constitucional previsto no art. 40 da CF/88. (CAMPOS, 2015, p. 92).

De outro lado, figuram aqueles que defendem a inexistência de obrigatoriedade de instituição de Regime 
Próprio, afastando a literalidade dos dispositivos constitucionais, sob o argumento de que a criação de um regime 
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previdenciário constitui-se em matéria afeta à autonomia dos Entes Federados lançada na própria Carta Magna, 
além de pressupor a viabilidade atuarial e financeira.

Para tanto afirmam que da mesma forma que a redação do caput do artigo 40 induz a conclusão de 
obrigatoriedade, impõe que tais regimes contem com viabilidade atuarial e financeira ao estabelecer a 
obrigatoriedade de observância do princípio do equilíbrio atuarial e financeiro.

Fica claro que o artigo 40 estabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial, ao lado do caráter contributivo 
e solidário, como princípio fundamental de estruturação e organização dos RPPS, mandamento cuja carga 
normativa impõe a sua observância tanto por parte do legislador, na definição das regras que o disciplinam, como 
parte dos administradores públicos, na sua gestão. (NOGUEIRA, 2012. p. 187).

Posicionamento também adotado pela Corte de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende 
do voto do Conselheiro Valter Albano no processo n.º 26.938-7/2005, senão vejamos:

Feitas essas considerações, cumpre analisar se os municípios vinculados ao 
regime geral de previdência estão obrigados a instituir seus regimes próprios. 
A Constituição Federal, através do seu art. 40 garante aos servidores públicos o regime de previdência 
de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
O § 1º do art. 149, também da Carta Fundamental, impõe que o ente federado institua contribuição 
a ser cobrada de seus servidores.

Por fim, também o art. 201 da Constituição, com redação dada pela EC 20/98, impõe o caráter 
contributivo ao regime geral de previdência.

Conclui-se, dos dispositivos constitucionais mencionados, que a Constituição prevê, apenas 
e tão-somente, a obrigatoriedade de regime previdenciário contributivo para os servidores. 
Ou seja, desde que instituído o regime de previdência, o servidor ou trabalhador somente terá 
benefícios futuros se pagar, nos termos e valores fixados, a contribuição estabelecida legalmente.  
Ademais, o regime previdenciário deverá garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, o que 
significa dizer, respectivamente, que as contribuições deverão ser suficientes para garantir 
os compromissos assumidos em cada exercício pelo respectivo fundo de previdência, e que 
as contribuições devem guardar consonância com os benefícios que serão pagos no futuro. 
Essa mesma exigência de equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios está expressa no 
art. 69 da Lei Complementar n.º 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalte-se que a garantia de equilíbrio financeiro e atuarial é exigida reiteradamente em normas 
constitucionais e infraconstitucionais, com vistas a evitar que um ente federado comprometa suas 
receitas com o pagamento de benefícios previdenciários ou que o segurado se veja privado, no 
futuro, de um direito legítimo conquistado através das suas contribuições.

Assim, não tenho dúvidas que os entes federados somente deverão instituir seus próprios regimes 
de previdência, se forem capazes de garantir o mencionado equilíbrio. Impossibilitado de assegurar 
o pagamento de benefícios previdenciários aos seus servidores, nada impede que estes se filiem e 
contribuam para o regime geral, observado o disposto no § 5º do art. 201 da CF, que veda “a filiação 
ao regime geral de previdência social...de pessoa participante de regime próprio de previdência”.

Esses são os fundamentos que embasam meu voto.

Cabendo-se ressaltar, desde já, que a complementação de aposentadoria somente é possível nos casos 
em que se adota a corrente que afirma a obrigatoriedade de instituição do Regime Próprio.
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Contudo, antes de se discutir a complementação da aposentadoria, faz-se necessário dar os contornos 
básicos da previdência complementar de forma a evidenciar a diferenciação entre ambas.

A previdência complementar surge inicialmente destinada ao público em geral, mas especial aos segurados 
do Regime Geral de Previdência Social, uma vez que neste adotou-se o conceito de que o benefício custeado 
por ele deveria se constituir em um valor que ofertasse ao segurado recursos suficientes para o custeio das 
necessidades tidas como mínimas no âmbito social.

Assim, estabeleceu-se o limite máximo do salário de benefício, passando o Regime Geral a se constituir 
em um regime previdenciário básico à medida que as contribuições a ele destinada tem por objetivo proporcionar 
benefício em valor suficiente para custear esse mínimo social.

Entretanto, não se pode perder de vista o fato de que dentre os segurados do Regime Geral existem vários 
cujo salário recebido em razão de seu labor ultrapassa a o limite máximo de benefício definido para o INSS.

Valores esses que ao longo do tempo vão sendo incorporados ao dia a dia do segurado e de sua família, 
razão pela qual a sua redução pode proporcionar um desequilíbrio nas finanças daquele grupo familiar.

Assim, ante a limitação do regime básico, o papel de assegurar a mantença do padrão de vida do segurado 
e/ou de sua família após sua aposentadoria passou à previdência complementar.

Constitui-se em sistema securitário privado e facultativo, almejando anteder as pessoas que desejam 
gozar a velhice com maior conforto, tendo ingressos superiores ao teto do RGPS. (MARTINS, 2018).

Com a edição da Emenda Constitucional n.º 20/98 autorizou-se que os Entes Federados, possuidores 
de Regimes Próprios de Previdência Social, instituem-se, para seus servidores, regimes complementares de 
previdência, sendo que a partir da instituição os benefícios pagos pelo regime básico (no caso os RPPSs) estarão 
limitados ao teto do INSS.

O fato é que independentemente de se tratar de regime complementar privado ou público, a previdência 
complementar, possui regras atinentes à necessidade de filiação e de contribuição, bem como a observância do 
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA

Já a complementação de aposentadoria, conforme já dito, exige, inicialmente, que se adote o entendimento 
de que a instituição de Regime Próprio de Previdência é obrigatória para todos os Entes Federados.

Além disso, é preciso que o respectivo Ente não tenha promovido essa instituição e, consequentemente, 
filiado todos os seus servidores ocupantes de cargos efetivos e/ou vitalícios no INSS.

Preenchidas essas condições é que surge o possível direito à complementação de aposentadoria, isso 
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porque sua concretização ainda depende da verificação se de fato aquele servidor faria jus a valores superiores 
ao limite máximo do salário de benefício do INSS.

Isso decorre do fato de que, hoje, encontra-se no serviço público ocupantes de cargos efetivos que podem 
se aposentar por regras de transição que lhe asseguram proventos idênticos à sua última remuneração.

E de outro lado servidores cujos proventos são limitados à última remuneração seja por serem calculados 
tomando por base a média de suas contribuições seja pelo fato de se aplicar aos mesmos a proporcionalidade.

Essa distinção é constatada ao se analisar o direito à aposentadoria do servidor, já que a forma de cálculo 
dos proventos é definida de acordo com a regra em que se dará ou poderia se dar sua inativação.

A expressão “poderia se dar sua inativação” é justamente o norteador da possibilidade de complementação 
da aposentadoria, já que o direito à mesma pressupõe que, no momento em que o servidor se aposentou pelo 
INSS, em razão da inexistência de Regime Próprio, demonstre que cumpriu os requisitos para se aposentar pela 
previdência do servidor e que ao se calcular seus proventos com base na regra para a qual cumpriu os requisitos 
seus proventos teriam valor superior ao Regime Próprio.

Exemplificando:

Imagine um ocupante de cargo de provimento efetivo cuja última remuneração foi de R$ 10.000,00 
e que no momento de sua aposentadoria, preencheria os requisitos para se aposentar pelo artigo 
6º da Emenda Constitucional n.º 41/03 (regra essa que autoriza sua inativação com proventos 
correspondentes a sua última remuneração).

Entretanto seu Ente Federado não instituiu Regime Próprio, motivo pelo qual sua aposentadoria 
se dará pelo INSS, onde seus proventos correspondem, no máximo, a R$ 5.645,80 (cinco mil, 
seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Nesse caso, em se adotando entendimento no sentido de que o Regime Próprio é de instituição 
obrigatória, o Ente Federado será compelido a pagar o valor correspondente à diferença entre o 
benefício previdenciário pago pelo INSS e aquele a que teria direito se houvesse previdência do 
servidor.

Hipótese em que o valor da complementação seria de R$ 4.354, 20 (quatro mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

É preciso destacar que a complementação de aposentadoria pode decorrer tanto de previsão legal 
expressa do respectivo Ente Federado ou ainda de entendimentos jurisprudenciais, como o ora apresentado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELMONTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 
DO ENTE MUNICIPAL.   SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DE BELMONTE. PRETENSÃO VISANDO COMPLEMENTAR OS PROVENTOS, 
PORQUANTO RECEBIDOS EM QUANTIA INFERIOR AO VALOR DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA 
ENQUANTO ESTAVA NA ATIVA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONAIS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS 
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NO SERVIÇO PÚBLICO. DECISUM A QUO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA INVERTIDO, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.   “O servidor que se 
aposenta pelo regime de previdência social geral (INSS), tem direito à complementação de seus 
proventos à conta do orçamento do Município. Contudo, se o servidor não preencheu um dos 
requisitos para aposentadoria voluntária como servidor público efetivo (tempo de contribuição, 
idade e outros), não faz jus à referida complementação da aposentadoria (AC n. 2014.026570-
2, de Itapiranga, Relator: Des. Jaime Ramos, 4ª Câm. Dir. Púb., j. 04/09/2014)” (Apelação Cível 
n. 2012.022518-0, Relator: Des. Jorge Luiz de Borba, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 
10/12/2014).” (TJSC, Apelação Cível n. 2012.079295-9, de Descanso, rel. Des. Paulo Ricardo 
Bruschi, j. 10-12-2015). (TJSC, Apelação Cível n. 2014.057794-4, de Descanso, rel. Des. Carlos 
Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-03-2016).

Sendo que alguns aspectos inerentes à mesma merecem destaque.

INEXISTÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA

O fato de os valores pagos se destinarem a complementar uma possível aposentadoria, por si só não faz 
com que tais valores revistam-se de natureza previdenciária.

Para que um benefício possa revestir-se da natureza previdenciária, faz-se necessário que haja previsão 
legal local acerca da criação do Regime Próprio, com todos os contornos exigidos pela Constituição Federal e 
pela legislação nacional.

Dentre os quais pode se ressaltar a previsão legal de contribuição previdenciária paga pelo servidor e pelo 
Ente Federado, contendo, também e no mínimo, as regras para concessão de aposentadorias e pensões.

O Ministério da Previdência, hoje incorporado ao Ministério da Fazenda, fazendo uso de seu poder 
orientativo previsto na Lei n.º 9.717/98, afirmou na Orientação Normativa n.º 02/09 que:

Art. 3º Considera-se instituído o RPPS a partir da entrada em vigor da lei que assegurar a 
concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão, conforme previsto no inciso II do art. 
2º, independentemente da criação de unidade gestora ou do estabelecimento de alíquota de 
contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação, vedada a instituição 
retroativa.

Some-se a isso o fato de que o artigo 40 da Constituição Federal, impõe o caráter contributivo ao 
Regime Próprio, a observância do equilíbrio atuarial e financeiro, a concessão compulsória de aposentadoria, a 
obrigatoriedade do caráter contributivo.

Portanto, a ausência de observância desses pressupostos, afasta a natureza previdenciária do benefício, 
ainda que lhe seja emprestado legal ou popularmente o nome de aposentadoria ou pensão.

E, pelo que se depreende das normas reguladoras e de alguns entendimentos que ensejam o direito ao 
pagamento da complementação de aposentadoria, está-se diante de uma expectativa frustrada de obtenção de 
uma aposentadoria junto a um Regime Próprio em decorrência de sua inexistência.
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Assim, uma vez não preenchidos os pressupostos previdenciários mínimos estabelecidos pelo Texto 
Maior, não pode a dita complementação revestir-se de natureza previdenciária.

OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Analisando as características que permeiam a complementação da aposentadoria, a primeira conclusão 
obtida é no sentido de que não se trata de benefício custeado pelo regime básico, muito menos se reveste da 
característica dos benefícios pagos pela previdência complementar.

De outra monta o caráter contributivo é inerente aos regimes previdenciários, seja ele o básico seja o 
complementar, já que em ambos o benefício se constitui em retribuição decorrente das contribuições vertidas 
para um dos sistemas.

A instituição da complementação da aposentadoria, ainda que em decorrência do entendimento de 
obrigatoriedade de instituição do Regime Próprio de Previdência Social, não impõe ou induz a criação de 
contribuição para seu custeio.

Por outro lado, não se pode ignorar o fato de que alguns Entes Federados tem regulado, por lei, a sua 
concessão e estabelecido a necessidade de realização de contribuições para o recebimento da complementação 
da aposentadoria.

Fato que, por si só, não a torna previdenciária, mas pode lhe impor a condição de benefício assistencial 
e como tal, deve observar o princípio da contrapartida segundo o qual a criação de benefício ou mesmo a mera 
extensão de prestação já existente, somente será feita com a previsão da receita necessária.  (IBRAHIM, 2016, 
p. 76).

Assim, é possível afirmar que a exigência de contribuição decorre não de sua natureza previdenciária, 
mas sim por poder vir a se tratar de um benefício assistencial instituído pelo Ente Federado, o qual também se 
encontra sujeito ao princípio da contrapartida previsto no § 5º do artigo 195 da Constituição Federal.

  

AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS

Além de todos os aspectos levantados que permeiam a complementação de aposentadoria, um dos 
principais reside no fato de o entendimento de que a obrigatoriedade de instituição de Regime Próprio de 
Previdência Social afronta diretamente a autonomia constitucional dos Entes Federados.

 A autonomia é a capacidade de agir dentro de círculo preestabelecido, como se nota pelos arts. 25, 29 
e 32 que a reconhecem aos Estados, Municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição. (SILVA, 2001, p. 482).

Essa autonomia se caracteriza pela auto-organização, pelo autogoverno e autoadministração, atributos 
que abarcam diretamente a decisão acerca da instituição ou não de um Regime Previdenciário em favor dos 
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servidores públicos.

A autonomia decorre do pressuposto do modelo de federalismo adotado pela Constituição brasileira 
insculpido nos artigos 1º e 18 do Texto Magno in verbis:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...]

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.

Na condição de pressuposto do pacto federativo adotado, a autonomia dos Entes Federados integra a 
relação de cláusulas pétreas contidas no Texto Magno, as quais não podem ser objeto sequer de redução ainda 
que em decorrência de uma Emenda Constitucional.

Portanto, as modificações constitucionais não podem atuar de forma a reduzir a autonomia dos Entes 
Federados e analisando a interpretação e os fatos históricos que ensejam o entendimento de que a instituição de 
Regime Próprio é obrigatória verifica-se que a mesma funda-se em modificação na redação do § 1º do artigo 149 
que não integra o núcleo duro da Carta Magna.

Dessa forma, não se pode admitir que sua alteração possa impingir obrigação aos Entes Federados que 
consista na retirada da autonomia organizacional dos mesmos, por estar essa eivada de inconstitucionalidade.

Posicionamento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - INSTITUIÇÃO DA PENA DE MORTE MEDIANTE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA 
- LIMITAÇÃO MATERIAL EXPLÍCITA DO PODER REFORMADOR DO CONGRESSO NACIONAL 
(ART. 60, § 4º, IV) - INEXISTÊNCIA DE CONTROLE PREVENTIVO ABSTRATO (EM TESE) NO 
DIREITO BRASILEIRO - AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO - NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA. - O direito constitucional positivo brasileiro, ao longo de sua evolução histórica, jamais 
autorizou - como a nova Constituição promulgada em 1988 também não o admite - o sistema 
de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade, em abstrato. Inexiste, desse modo, 
em nosso sistema jurídico, a possibilidade de fiscalização abstrata preventiva da legitimidade 
constitucional de meras proposições normativas pelo Supremo Tribunal Federal. Atos normativos 
“in fieri”, ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam 
e nem dão margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe - 
ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante - a existência de 
espécies normativas definitivas, perfeitas e acabadas. Ao contrário do ato normativo - que existe 
e que pode dispor de eficácia jurídica imediata, constituindo, por isso mesmo, uma realidade 
inovadora da ordem positiva -, a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples 
proposta de direito novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que de 
sua eventual aprovação, possa derivar, então, a sua introdução formal no universo jurídico. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem refletido claramente essa posição em tema de 
controle normativo abstrato, exigindo, nos termos do que prescreve o próprio texto constitucional 
- e ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade por omissão - que a ação direta tenha, e só 
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possa ter, como objeto juridicamente idôneo, apenas leis e atos normativos, federais ou estaduais, 
já promulgados, editados e publicados. - A impossibilidade jurídica de controle abstrato preventivo 
de meras propostas de emenda não obsta a sua fiscalização em tese quando transformadas 
em emendas à Constituição. Estas - que não são normas constitucionais originárias - não estão 
excluídas, por isso mesmo, do âmbito do controle sucessivo ou repressivo de constitucionalidade. 
O Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte derivada e no desempenho de 
sua função reformadora, está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte originário 
que, a par de restrições de ordem circunstancial, inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 
1º), identificou, em nosso sistema constitucional, um núcleo temático intangível e imune à ação 
revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 
da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder 
Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade 
desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato, e 
mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de constitucionalidade. (ADI 466 MC, Relator(a):  Min. 
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1991, DJ 10-05-1991 PP-05929 EMENT 
VOL-01619-01 PP-00055)

EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade de Emenda 
Constitucional e de Lei Complementar. I.P.M.F. Imposto Provisorio sobre a Movimentação ou a 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - I.P.M.F. Artigos 5., par. 
2., 60, par. 4., incisos I e IV, 150, incisos III, “b”, e VI, “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal. 1. 
Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte derivada, incidindo em violação 
a Constituição originaria, pode ser declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja 
função precipua e de guarda da Constituição (art. 102, I, “a”, da C.F.). 2. A Emenda Constitucional 
n. 3, de 17.03.1993, que, no art. 2., autorizou a União a instituir o I.P.M.F., incidiu em vício de 
inconstitucionalidade, ao dispor, no paragrafo 2. desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não 
se aplica “o art. 150, III, “b” e VI”, da Constituição, porque, desse modo, violou os seguintes 
princípios e normas imutaveis (somente eles, não outros): 1. - o princípio da anterioridade, que 
e garantia individual do contribuinte (art. 5., par. 2., art. 60, par. 4., inciso IV e art. 150, III, “b” da 
Constituição); 2. - o princípio da imunidade tributaria reciproca (que veda a União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços 
uns dos outros) e que e garantia da Federação (art. 60, par. 4., inciso I,e art. 150, VI, “a”, da C.F.); 
3. - a norma que, estabelecendo outras imunidades impede a criação de impostos (art. 150, III) 
sobre: “b”): templos de qualquer culto; “c”): patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; e “d”): livros, jornais, 
periodicos e o papel destinado a sua impressão; 3. Em consequencia, e inconstitucional, também, 
a Lei Complementar n. 77, de 13.07.1993, sem redução de textos, nos pontos em que determinou 
a incidencia do tributo no mesmo ano (art. 28) e deixou de reconhecer as imunidades previstas 
no art. 150, VI, “a”, “b”, “c” e “d” da C.F. (arts. 3., 4. e 8. do mesmo diploma, L.C. n. 77/93). 4. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, em parte, para tais fins, por maioria, nos 
termos do voto do Relator, mantida, com relação a todos os contribuintes, em caráter definitivo, a 
medida cautelar, que suspendera a cobrança do tributo no ano de 1993. (ADI 939, Relator(a):  Min. 
SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, DJ 18-03-1994 PP-05165 EMENT 
VOL-01737-02 PP-00160 RTJ VOL-00151-03 PP-00755)

Portanto, o entendimento no sentido de que a instituição de Regime Próprio reveste-se de obrigatoriedade 
e nessa condição a sua não implantação impõe o pagamento da complementação da aposentadoria reveste-se 
de inconstitucionalidade por ofensa direta ao pacto federativo brasileiro.

Além disso, vale lembrar que a Constituição Federal impõe aos Entes Federados a instituição de um 
regime jurídico único para regular suas relações com seus agentes públicos, entretanto, em momento algum 
define qual será esse, podendo, portanto, haver a opção entre o regime celetista ou o estatutário.
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Enquanto que a criação de Regime Próprio pressupõe a existência de regime jurídico estatutário, então, ao 
se impor a sua instituição estar-se-á obrigando, ainda que indiretamente a adoção do regime jurídico estatutário, 
o que caracteriza outra ofensa direta à autonomia dos Entes Federados.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

A complementação da aposentadoria, em alguns casos muito específicos, decorre do entendimento de 
que a extinção do Regime Próprio, hipótese em que o Ente Federado seria responsável pela manutenção dos 
benefícios.

De fato a Lei n.º 9.717/98 estabelece que:

Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o 
Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos 
benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos 
necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de 
previdência social.

Contudo, o texto legal é claro ao afirmar a obrigação de custeio dos benefícios já concedidos e daqueles 
cujos requisitos para a sua concessão já foram preenchidos, assegurando a observância das regras atinentes ao 
direito adquirido.

Ocorre que, em termos previdenciários, o direito adquirido se configura quando preenchidas todas as 
exigências para a inativação, assim, a opção pela extinção de um Regime Próprio, exercida pelo Ente Federado, 
não assegura nenhum direito àqueles que ainda não tiverem preenchido todas as exigências constitucionais para 
se aposentarem.

Hipótese em que serão filiados ao Regime Geral e terão que cumprir as exigências legalmente estabelecidas 
para a aposentadoria junto ao INSS.

Então, o entendimento de que a extinção do Regime Próprio enseja a instituição da complementação de 
aposentadoria em favor daqueles que não preencheram os requisitos para a inativação, em verdade, constitui-
se em reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico, o que o Supremo Tribunal Federal já 
entendeu ser impossível.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA 
DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL. 1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que 
não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada somente a irredutibilidade de 
vencimentos. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% 
o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º 
e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 780047 AgR-segundo, 
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Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Direito 
adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). 
Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 
563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a 
jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da 
remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 
2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% 
(dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual 
concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1090752 AgR, Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 
06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018)

Assim, não há que se falar em complementação de aposentadoria quando houver a extinção do Regime 
Próprio.

Recebido em: 13 fev. 2019          Aceito em: 09 abr. 2019
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Resumo

O presente ensaio tem como objetivo analisar a crise do estado social brasileiro, mais especificamen-
te no tocante à relação da mulher no mercado de trabalho, além de suas implicações no sistema pre-
videnciário, tendo em vista os grandes obstáculos oriundos da reforma da previdência para o acesso 
aos benefícios.

Palavras-chave: Estado social. Reforma da previdência. Questão de gênero.

IMPLICATIONS OF THE SOCIAL SECURITY REFORM FOR GENDER INEQUALITY

Abstract

This essay aims to analyze the crisis of the Brazilian social state, specifically regarding the relation of women to 
the labor market, besides its implications in the social security system, considering the great obstacles arising 
from the pension reform for access to benefits.

Keywords: Welfare State. Pension reform. Gender issue.

INTRODUÇÃO 

No presente artigo, busca-se compreender como um contexto de desmonte de direitos sociais 
historicamente alcançados, especialmente no que toca à previdência social, afeta as trabalhadoras. 
Nesse âmbito, o recorte de gênero se mostra necessário porque a mulher trabalhadora está submetida 
a, pelo menos, dois catalisadores de opressão (classe e gênero, sendo possíveis outros, como raça e 
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idade), sendo, portanto, intensificada sua vulnerabilidade diante de retrocessos sociais.

O estudo se inicia com uma análise da crise do Estado Social e daquilo que Barbosa e Bona 
chamaram de “eliminação da pretensão de instauração do Estado Social de Direito no Brasil” (2017). 
Nesse trecho, a metodologia empregada é a revisão bibliográfica, sendo o principal marco teórico o 
filósofo marxista István Mészáros. 

Num segundo momento, observa-se a superexploração da mulher no mundo do trabalho. Parte-
-se, para tanto, da categoria “divisão sexual do trabalho”, sob a ótica de Mirla Cisne e do já mencionado 
Mészáros. A forma de pesquisa neste item também é majoritariamente bibliográfica, com a inclusão da 
análise de alguns dados estatísticos.

Finalmente, no terceiro item, será estudada a relação entre mulher e previdência social no atual 
cenário de precarização e retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais de maneira geral. A 
metodologia empregada é revisão bibliográfica.

 

ESTADO SOCIAL EM CRISE E A DESPROTEÇÃO DOS SEGMENTOS POPULACIONAIS 
VULNERABILIZADOS

Após a Segunda Guerra Mundial, a adoção do modo de produção fordista combinado com a im-
plantação das políticas keysenianas, levaram à expansão dos países de capitalismo avançado trazendo 
uma situação de “pleno emprego” e acelerado crescimento econômico, com altas taxas de lucratividade, 
durante as três décadas seguintes. (MÉSZÁROS, 2011). Essa expansão veio acompanhada da melhora 
das condições de vida dos/as trabalhadores/as, com o aumento da renda e a implantação de políticas 
públicas sociais. (BARROS; BARBOSA; ALVES, 2014, p. 89).

Em razão disso, o período de 1940 a 1960 ficou conhecido como “era dourada do capitalismo”, e 
trouxe consigo a expansão das indústrias (tanto nos países capitalistas, como nos países socialistas), 
em razão do crescimento da produção mundial e o aumento do consumo. Essa era chegou a ser vista 
até mesmo como uma nova Revolução Industrial, e propiciou a formação de uma “aliança” entre os em-
presários, a classe média e os/as trabalhadores/as. (VICENTE, 2009, p. 124).

Assim, o Estado coercitivo e até então repressivo dos direitos da classe trabalhadora, passou a 
atender as demandas sociais através da ampliação da intervenção estatal, com o oferecimento de servi-
ços públicos nas áreas de educação, saúde e previdência, além da recepção dos sindicatos como canal 
para atender as demandas dos/as trabalhadores/as de melhores salários. Para Barros et. al (2014, p. 
88), esse fenômeno, ainda que limitado aos países do norte europeu, “parecia indicar que seria a chave 
segura para alcançar dias melhores para a humanidade”, e marcou o nascimento do Estado do Bem-
-Estar Social (ou Welfare State).
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Entretanto, segundo Mészáros (2011), o Welfare State seria um acordo entre Estado/Direito e 
o Capital, que adapta e expande o sistema produtivo. Para o autor, em períodos de mão de obra es-
cassa, com pleno emprego e desemprego friccional, a classe trabalhadora conquista direitos sociais 
(concessões do Capital), porque é necessário proteger a força de trabalho. Contudo, essas concessões 
trabalham dentro dos limites do modo de produção capitalista, pois o Estado apenas exerce uma função 
corretiva, remediando as contradições e protegendo a produtividade, sem, contudo, questionar o siste-
ma do Capital como um todo (MÉSZÁROS, 2011, p. 106)4.

Assim, não é de se surpreender que quando na década de 1970, o período de expansão cessa 
e a economia sofre uma brusca desaceleração, a resposta imediata foi a retirada dos direitos dos/as 
trabalhadores/as:

 

Sob este aspecto, é muito significativo o fato de que o momento histórico da social-democracia re-
formista terminou com o fim da fase expansionista global do capital quando, no início da década de 
1970, estourou a crise estrutural do sistema. Como resultado, tivemos que experimentar o começo 
da legislação antitrabalho pelos governos trabalhistas e a metamorfose dos partidos social-demo-
cratas – que até então ainda alegavam ao menos alguma lealdade à classe trabalhadora – em 
organizações políticas liberal-burguesas por toda a Europa ocidental. (MÉSZÁROS, 2011, p. 778).

 

Além das quedas dos lucros em diversos setores, o domínio estabelecido pelo imperialismo 
vigente até então passa por uma crise, que culminou em mobilizações sociais, de trabalhadores/as e 
estudantes no final da década de 1960 (BARROS; BARBOSA; ALVES, 2014, p. 88-89). Além disso, 
as crises do petróleo de 1973 e 1979, em conjunto com a insatisfação das empresas privadas com a 
alta carga tributária, contribuíram de maneira decisiva para a Crise do Estado do Bem-Estar Social (VI-
CENTE, 2009, p. 125). Desde então, o modelo keyseniano/fordista entra em um impasse estrutural, e o 
capitalismo passa a sofrer uma crise mundial (BARROS; BARBOSA; ALVES, 2014, p. 89).

Em busca da retomada dos índices de crescimento econômico e as altas taxas de acumulação 
produtiva, o Estado passou por uma reorientação neoliberal, adotando como estratégia principal o ata-
que aos direitos conquistados pelos/as trabalhadores/as, bem como as políticas sociais implantadas 
pelo Estado provedor. Com a crise, permitiu-se a proliferação das ideais neoliberais (sobretudo a partir 
da Escola de Chicago,) ampliando o discurso de liberdade completa do Capital (KLEIN, 2007, p. 73), 
ao mesmo tempo em que derrubavam as conquistas do Estado de Bem-Estar Social, que passou a ser 
considerado insuficiente para solucionar a crise (VICENTE, 2009, p. 125).

4  LESSA (2011, p. 88) destaca que durante os “30 anos dourados” houve, “de um lado, a crescente absorção dos 
sindicatos ao Estado e sua consequente domesticação, o crescimento do aparato burocrático e o crescente peso do poder 
Executivo na relação com o Judiciário e o Legislativo, o crescimento do complexo industrial-militar, a articulação fundante 
dos países democráticos mais desenvolvidos com as ditaduras militares do Terceiro Mundo e, por fim mas não por último, o 
crescimento das ideologias conservadoras que reconhecem e justificam a tortura como uma necessidade para a defesa do 
status quo”.
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Por outro lado, enquanto na Europa pós-Guerra vivia-se um período de crescimento econômico 
a partir da combinação do modelo fordista com as políticas keysenianas, os países subdesenvolvidos 
ainda esforçavam-se para atrair investidores. Isso levou à subordinação desses países a lógica das 
empresas monopolistas, levando a investimentos em infraestrutura, custeados com empréstimos in-
ternacionais (com a consequente elevação da dívida externa), na esperança de que as empresas es-
trangeiras instalassem subsidiárias. Ademais, havia forte incentivo para que as empresas deslocassem 
seus processos industriais para explorar os países periféricos, pois nesses lugares tanto a mão de obra 
quanto a matéria prima eram mais baratas. Contudo, os lucros obtidos não reverteram em benefícios 
para esses países, mas sim aos países de origem das empresas monopolistas, ou seja, “a exploração 
mais intensa e a obtenção de taxas de mais-valia elevadas na periferia auxiliavam aos países centrais 
construírem políticas públicas mais abrangentes”. (BARROS; BARBOSA; ALVES, 2014, p. 90).

Portanto, apesar de Constituição Brasileira de 1988 ter se inspirado nas Cartas europeias, que 
agora têm seu Estado de Bem-Estar Social rompido com a implantação de medidas de austeridade 
(sobretudo em razão das consequências das crises capitalistas de 1970 e mais recentemente, 2008), 
“o Brasil sequer implantou um Estado Social, o que torna a realidade brasileira ainda mais perversa, por 
isso dizemos que estamos presenciando a eliminação da pretensão de instauração do Estado Social de 
Direito no Brasil”. (BARBOSA; BONA, 2017).

Como vêm ocorrendo globalmente desde 1970, a partir da década de 1990 o Brasil passou a 
adotar as estratégias neoliberais, com a abertura das fronteiras econômicas, a retração do Estado, 
incentivo às privatizações e a flexibilização das legislações trabalhistas, com a redução das políticas 
públicas e a subsequente terceirização das responsabilidades sociais a outros setores da sociedade 
civil. (LAUREL, 1997).

Portanto, como bem nota Barbosa e Bona (2017), os direitos sociais conquistados a partir do 
pacto entre Capital e Trabalho (entre eles o previdenciário) são vulneráveis às crises cíclicas do modo 
de produção capitalista, que, em busca da recuperação econômica, sacrifica as condições de vida e de 
trabalho da classe trabalhadora, destruindo seus mecanismos de reivindicação.

Nos períodos de crise, o direito previdenciário será especialmente afetado, uma vez que “um 
fator relevante para a sustentabilidade do sistema previdenciário contributivo de repartição foi o desen-
volvimento econômico como um fator determinante para a manutenção dos níveis de emprego formal”. 
(BARBOSA; BONA, 2017).

Além disso, os Estados optam pelo desmantelamento do sistema de Seguridade Social e pro-
teção ao trabalho, a fim de favorecer o desenvolvimento do Capital. Consequentemente, impõem-se 
diversos desafios à classe trabalhadora, especialmente nos países subdesenvolvidos, onde, além de 
existir uma maior superexploração do trabalhador, seus direitos foram reconhecidos tardiamente, como 
é o caso do Brasil.
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A partir dos discursos de “redução de custos”, “mudanças no sistema reprodutivo” e “aumento 
da expectativa de vida”, a classe política brasileira têm, desde a década de 1990, executado reformas 
constantes no sistema previdenciário (BARBOSA; BONA, 2017).

Mais recentemente, o presidente em exercício, Michel Temer, dando continuidade ao seu pacote 
de propostas denominado “Ponte para o Futuro”, propôs a reforma previdenciária através da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 287/16. O plano de governo adotado pelo presidente, aproxima-se do 
Estado Mínimo neoliberal, pois pretende a redução dos direitos sociais previstos constitucionalmente5, 
levando ao “abandono total dos cidadãos mais vulneráveis socialmente” (BARBOSA; BONA, 2017).  A 
situação é agravada quando realizamos um recorte de gênero, pois dentro do contexto da sociedade 
patriarcal, as mulheres sofrem com a sobreposição de vulnerabilidades, como veremos a seguir.

A SUPEREXPLORAÇÃO DA MULHER: a aproximação a partir da divisão sexual do trabalho

 A  análise da participação feminina no mundo do trabalho e sua relação com a seguridade social 
requer, antes de tudo, a compreensão da divisão sexual do trabalho, tendo em vista que ela é, como 
aponta Mirla Cisne, “uma das formas centrais para a exploração do capital sobre o trabalho” (2012, p. 
109) pela qual se submetem as mulheres “aos trabalhos mais precarizados e desvalorizados” (2012, p. 
109). Pode ser tal categoria “compreendida como a atribuição de atividades sociais diferentes e desi-
guais segundo o sexo, como fruto de uma construção sócio-histórica” (CISNE, 2012, p. 113-114). Assim, 
sendo uma elaboração social e historicamente localizada, o direcionamento de mulheres a determina-
das carreiras e postos de trabalho não se dá pela presença de habilidades inatas e sim pela recompo-
sição de todo o processo de socialização que vivenciamos. 

 Nesse sentido, há uma particularidade na exploração do trabalho da mulher, a qual é acentuada 
em relação à exploração do trabalho do homem (CISNE, 2012, p. 111). Por essa razão, coloca Cisne 
que se mostra necessária a desomogeneização da classe trabalhadora para se perceber a superexplo-
ração do trabalho e das atividades desenvolvidas por mulheres, tanto na esfera privada - “pela utiliza-
ção/responsabilização da mulher pela garantia da reprodução social, o que possibilita a produção social 
ser realizada com um custo menor” (2012, p. 112), quanto na esfera pública - “pela desvalorização, 
subordinação, exploração intensificada (por exemplo, baixos salários) e desprestígios presentes no 
mundo produtivo (2012, p. 112).

Tal ponto relaciona-se diretamente com a dupla exploração sobre a mulher, a qual “implica em 
determinações relevantes para a produção e para a reprodução do capital” (CISNE, 2012, p. 112). 
Quanto a esse assunto, Ricardo Antunes observa que

A mulher trabalhadora, em geral, realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro e fora de 
5  Neste objetivo, o governo Temer já obteve sucesso com a aprovação da a EC nº 95 que estipulou um teto aos 
gastos públicos com saúde e educação durante 20 anos.
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casa [...]. E, ao fazê-lo, além da duplicidade do ato do trabalho, ela é duplamente explorada pelo 
capital: desde logo por exercer no espaço público seu trabalho produtivo no âmbito fabril. Mas, no 
universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho doméstico, com o que possibi-
lita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa esfera do trabalho não diretamente mercantil, em 
que se criam as condições indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, 
filhos/as e de si própria. Sem essa esfera da reprodução não diretamente mercantil, as condições 
de reprodução do sistema do metabolismo social do capital estariam bastante comprometidas, se 
não inviabilizadas. (ANTUNES, 1999, p. 108-109).

Destarte, a inferiorização da mulher e as habilidades tomadas como naturalmente femininas são 
apropriadas pelo capital para se fazer considerar as atividades e trabalhos desenvolvidos por mulheres 
como dons e não trabalho. A não valorização do trabalho, somada à responsabilização da mulher para 
com o cuidado do lar e à cultura sexista de passivização das mulheres, “faz com que muitas mulheres 
não se percebam como trabalhadoras, não construindo, portanto, a identidade com sua classe” (CISNE, 
2012, p. 114), não participando politicamente, assim, das lutas da classe trabalhadora.

Com tal naturalização dos papéis ditos femininos, os interesses do capital são satisfeitos, haja 
vista a possibilidade de ampliação de seus lucros por conta da diminuição significativa do custo da re-
produção da força de trabalho, atribuída às mulheres. (CISNE, 2012, p. 115). Percebe-se, dessa forma, 
que “o modo de produção capitalista, além de produzir desigualdades, apropria-se das anteriormente 
existentes ao seu sistema, como as decorrentes do patriarcado e do racismo”. (CISNE, 2012, p. 116), 
refuncionalizando, entre outras, as subordinações das mulheres e da população negra “para atingir 
maiores lucros com a superexploração das suas forças de trabalho, geralmente, precarizadas e mal 
remuneradas”. (CISNE, 2012, p. 116).

No que toca à inserção da mulher no mercado de trabalho, relevante é o apontamento do movi-
mento social do feminismo negro lembrando que as mulheres negras estiveram inseridas em espaços 
de atividade laborativa precarizada muito antes das reivindicações de mulheres brancas e de classe 
média por maior participação em tal espaço. Em que pese essa realidade, como indica estudo técnico 
realizado em 2016 como consultoria para a Câmara dos Deputados, a participação feminina na Popula-
ção Economicamente Ativa passou de 13,6% em 1950 para 49,9% em 2010 (2016, p. 9).

A partir desse último comentário, lembra Cisne que a crise do capital iniciada na década de 1970 
provocou a elaboração de estratégias no modo de produção e reprodução sociais de forma a garantir 
seus interesses. Destas, “se destacam a globalização e a reestruturação produtiva somada ao neolibe-
ralismo, um novo modelo de Estado” (CISNE, 2012, p. 119). Isso posto, importante frisar que é como 
parte desse processo de transformação do capitalismo que se pode encarar a expansão da feminização 
do mercado de trabalho de forma crítica. 

Nesse sentido, coloca István Mészáros que a maior participação das mulheres no espaço produ-
tivo “surge do indispensável impulso do capital para a expansão e não da mais leve inclinação a uma 
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esclarecida6 preocupação emancipadora em relação às mulheres [...]” (MÉSZÁROS, 2011, p. 304-305). 
Na mesma direção se coloca Cisne, lembrando que não à toa “as mulheres, ao contrário da emancipa-
ção, se encontram submetidas às condições mais precárias do mercado de trabalho, além de sobre-
carregadas com as atividades domésticas (dupla jornada de trabalho) [...]” (MÉSZÁROS, 2012, p. 121). 

Em relação à permanência da responsabilização das mulheres pelo espaço doméstico mesmo 
diante da maior entrada no mercado de trabalho, surge outro ponto relevante no que toca à questão 
de gênero: a substituta que auxilia a mulher trabalhadora que se ausenta do lar. Sobre esse assunto, 
destaca Blay que na sociedade em vigor no Brasil,

o recurso de se deixar as crianças com as avós parece ser muito usado. Isso é possível porque as 
mulheres de meia-idade não retornaram ao trabalho ou não se integraram a ele nessa etapa de 
suas vidas e podem ajudar as filhas que trabalham. (BLAY, 1978, p. 272-273).

 Ainda no tocante ao caráter não emancipatório da mulher por sua massiva entrada no mercado 
de trabalho, coloca Cisne que esse processo acompanha a política neoliberal implementada no país 
desde a década de 1990, a qual é marcada por privatizações e “desresponsabilização do Estado para 
com as políticas sociais” (2012, p.125). Nesse cenário, ocorrem transformações no mundo do trabalho, 
especialmente o que se chama de flexibilização, que se externaliza na crescente informalidade e na 
precarização de direitos trabalhistas, exigindo das/os trabalhadoras/es polivalência. 

 É possível compreender, em tal contexto, o incentivo à entrada da mulher no mercado de traba-
lho. Este vem de forma a atender às novas condições oriundas das mudanças no mundo do trabalho, 
tendo em vista a possibilidade de aproveitamento de características ensinadas às mulheres pelo capital. 
Sobre isso, lembra Cisne que

Além da docilidade e passividade historicamente aproveitadas e difundidas pelo capital, a educa-
ção destinada às mulheres  com o objetivo de dar conta de várias atividades ao mesmo tempo - por 
exemplo, cuidar dos filhos, da cozinha e da lavagem de roupas simultaneamente - desenvolve a 
capacidade da polivalência, facilitando o atendimento a essa nova exigência do mercado de traba-
lho. (2012, p. 124).

 Nesse panorama, é possível perceber a precarização intensificada à qual as mulheres estão 
expostas. Tal especificidade produzida pela divisão sexual do trabalho também gera diferenciações no 
acesso das mulheres às políticas de seguridade social. No item seguinte, analisar-se-ão as particulari-
dades da inserção feminina nas políticas de previdência social. 

6  Apesar de as autoras compreenderem que o termo “esclarecida” é marcado por racismo linguístico, como aponta 
o movimento negro, optamos pela transcrição do trecho de Mészáros, também como forma de desvelar tal marcador de 
raça na linguagem. 

52



MULHER E PREVIDÊNCIA: o tratamento especial concedido em relação aos principais benefícios 
previdenciários

 A previdência social, em seu regime geral (RGPS), concede às mulheres tratamento diferenciado 
para o acesso aos benefícios, em reconhecimento do menor alcance desse grupo ao mercado de tra-
balho formal, como já discutido anteriormente.

 Assim, para terem acesso ao benefício de aposentadoria por idade segundo as leis vigentes, as 
mulheres necessitam preencher o requisito etário de 60 anos, enquanto que para os homens o mesmo 
requisito é de 65 anos (respeitando a carência de 180 meses). Quanto à aposentadoria por tempo de 
contribuição, para mulheres são necessários 30 anos de contribuição enquanto que para os homens o 
requisito é de 35 anos, sem estipulação de uma idade mínima para ambos os sexos. 

 A necessidade desse tratamento diferenciado comprova-se ao se analisar o perfil daqueles que 
gozam dos benefícios em questão. Santos e Souza (2015), ao estudarem os principais receptores das 
aposentadorias por idade e tempo de contribuição nos anos de 2011 a 2013, identificaram que em re-
lação ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, os principais destinatários dos maiores 
benefícios (mais de dois salários mínimos) eram homens. Já as mulheres, em sua maioria, recebiam 
apenas os benefícios que se restringiam a um salário mínimo, fato que está intimamente ligado a maior 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. Em relação ao benefício de aposentadoria por 
idade, percebe-se maior igualdade na sua fruição.

 No mesmo sentido lecionam Marri, Wajnman e Andrade (2011, p. 38):

Como reflexo da atuação diferenciada no mercado de trabalho, as mulheres recebem, em média, 
aposentadorias menores do que os homens e constituem a maioria dos beneficiários do piso previ-
denciário e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social ao Idoso (BPC).

 Em relação ao benefício de pensão por morte, são as mulheres atualmente as maiores beneficiá-
rias7. 

A legislação atual concede ao dependente o valor de 100% do benefício ou remuneração rece-
bido pelo falecido. Contudo, as novas regras reduzem drasticamente o valor da pensão por morte, limi-
tando-o a metade do valor vigente, acrescido de 10% caso existam outros dependentes8.  Além disso, o 
projeto de reforma previdenciária estabelece a não cumulatividade entre os benefícios de aposentadoria 

7   Segundo Marri, Wajnman e Andrade (2011), a maior sobrevida das mulheres de (7,6) anos em relação aos ho-
mens, (4,8) anos, as tornam as principais destinatárias do benefício de pensão por morte em relação aos maridos.

8   Todavia, essa não foi a primeira alteração sofrida pelo benefício, que já foi alvo de outras mudanças, como a 
realizada pela Lei 13.125/2015.
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e pensão por morte, ainda permitido pela legislação atual.

No tocante aos dois benefícios já comentados acima, a reforma prevê o aumento da idade mí-
nima das mulheres para 62 anos (na redação original do projeto a idade mínima se igualava a dos ho-
mens, ou seja, 65 anos), somados a um tempo mínimo de 25 anos de contribuição.

Assim, o argumento que predomina na reforma da previdência em relação às mulheres é de que 
os já mencionados privilégios e a diferença de sobrevida entre os sexos levaria a quebra do equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial do sistema, uma vez que este grupo específico contribuiria menos, porém usufruindo 
do benefício por mais tempo. Contudo, as propostas de mudanças ignoram o fato de que as mulheres, 
principalmente as mais idosas, são o grupo que recebem os benefícios de menor valor, bem como são 
as maiores dependentes do rendimento do grupo familiar, tornando-as a população mais atingida quan-
do implementadas medidas restritivas. (MARRI; WAJMAN; ANDRADE, 2011).

Ademais, o cenário de grande informalidade laboral somado aos maiores obstáculos para acesso 
aos benefícios previdenciários fariam com que as mulheres se tornassem muito mais dependentes da 
assistência social, neste caso do benefício de prestação continuada ao idoso, uma vez que chegariam 
à velhice desprovidas de renda própria. (SANTOS; SOUZA, 2015, p. 34).

Assim, percebe-se a relação de rejeição e complementaridade entre a previdência e a assistên-
cia social, conforme leciona Ivanete Boschetti (2009), uma vez que aquele indivíduo que não consegue 
mais manter uma relação de trabalho estável e, portanto, se inserir na lógica dos benefícios contributi-
vos, é forçado a se voltar para a os benefícios não contributivos, como o benefício assistencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período pós Segunda Guerra mundial, a Europa vivenciou 3 décadas de crescimento eco-
nômico, tendo adotado o modo de produção fordista e as políticas keysenianas. Essa ascensão eco-
nômica europeia trouxe consigo a expansão industrial e tornou o espaço propício para o desenrolar de 
pacto entre capital e trabalho, onde foram realizadas concessões aos trabalhadores, trazendo melhores 
condições de trabalho e políticas públicas sociais, no então chamado Estado de Bem-Estar Social.

Contudo, como sublinhou Mészáros, o welfare state atuou de forma corretiva, remediando as 
contradições do Capital de forma a permitir sua continuidade. Portanto, quando o Capital passa por uma 
crise (o que sempre ocorrerá, em razão de sua natureza cíclica), surgem os discursos de flexibilização 
do trabalho e as legislações anti trabalhador, em prol do crescimento econômico.

Esses movimentos de desmonte do Estado de Bem-Estar Social demonstram o descaso total do 
Estado com suas/seus trabalhadoras/es, que são seus cidadãos mais vulneráveis, sobretudo as mulhe-
res, que sofrem com a sobreposição de opressões.
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Na sociedade patriarcal as trabalhadoras são duplamente exploradas em benefício do Capital, 
sendo submetidas tanto aos papéis produtivos como os reprodutivos. Devido à divisão sexual do tra-
balho, os homens foram prioritariamente designados aos papéis produtivos, e as mulheres aos papéis 
reprodutivos, não por suas qualidades inatas, mas como resultado do processo de socialização que 
vivenciamos. O direcionamento das mulheres às tarefas do lar e ao cuidado dos filhos permite a re-
produção da força de trabalho (dos seus filhos e maridos), beneficiando e permitindo a manutenção do 
sistema capitalista.

Posteriormente, como o Capital precisou da força de trabalho feminina para expandir, as mulhe-
res foram aceitas no mercado de trabalho. Contudo, sua participação se concentrou nos postos com 
condições de trabalho precarizadas, além de receberem salários menores, devido à desvalorização do 
trabalho feminino na sociedade patriarcal. Ademais, manteve-se a responsabilização do trabalho do-
méstico às mulheres, que passaram a exercer uma dupla jornada de trabalho. 

As consequências da divisão sexual do trabalho repercutirão na seguridade social. Nesse con-
texto, o tratamento diferenciado às mulheres trata apenas de um reconhecimento da maior dificuldade 
enfrentada por estas para se inserir e atuar no mercado de trabalho formal. Em razão disso, em que 
pese elas sejam as maiores beneficiárias da seguridade social, a maioria das mulheres recebe apenas 
um salário mínimo. Ainda, elas são mais frequentemente dependentes do benefício de prestação conti-
nuada, visto que muitas não conseguem atingir os requisitos para a aposentadoria, ou são dependentes 
de pensões, que agora pretendem reduzir à metade.

Com a justificativa de reequilíbrio financeiro, a PEC nº 287/2016 proposta pelo governo Temer 
pretende instituir a idade mínima de 62 anos para a aposentadoria das mulheres, além de exigir 25 anos 
de contribuição. Tal proposta ignora a maior vulnerabilidade que atinge as mulheres, que quando idosas 
são mais frequentemente dependentes do seu grupo familiar, tendo em vista as opressões menciona-
das acima. Assim, diante do cenário de desmantelamento das políticas públicas, com o desmonte da 
previdência social, as mulheres tornam-se a população mais afetada.

Recebido em: 01 fev. 2019          Aceito em: 19 mar. 2019
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BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO FORMA 
DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

Ariani Maidana Zanardo1

Resumo

A desigualdade é um problema social que atinge toda a sociedade, não só a geração presente como 
a futura. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a erradicação da pobreza e da marginalização 
e a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil, e como fundamentos do Estado Democrático de Direito a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana. Assegurou assim, a intervenção do Estado através da assistência 
social como parte importante no processo de justiça social. 

Palavras-chave: Assistência Social. Desigualdade. Justiça Social. Benefício de Prestação Continuada. Re-
distribuição e Reconhecimento.

BENEFIT OF CONTINUED SUPPORT AS A PROMOTION OF CITIZENSHIP AND SOCIAL INCLU-
SION

Abstract
Inequality is a social problem that affects all of society, not only the present generation but the future. 
The Federal Constitution of 1988 established the eradication of poverty and marginalization and the 
reduction of social and regional inequalities as one of the fundamental objectives of the Federative 
Republic of Brazil and as foundations of the Democratic State of Right to citizenship and the dignity 
of the human person. It thus ensured state intervention through social assistance as an important 
part of the social justice process. 

Keywords: Social Assistance. Inequality. Social justice. Continuous Benefit Benefit. Redistribution and Recog-
nition.
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo destinou-se a analisar o benefício de prestação continuada como forma de 
redistribuição e reconhecimento. O método utilizado é o dedutivo, através de revisão bibliográfica. Tem 
como objetivo defender o benefício de prestação continuada como forma de cidadania e inclusão social.

Inicialmente, aborda a assistência social que foi inserida no conceito de seguridade social pas-
sando a ter importante papel a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 
1988.

O Constituinte ao positivar como fundamento do Estado Democrático a cidadania e a dignidade 
da pessoa humana, e como objetivos fundamentais a erradicação da pobreza e da marginalização, 
reduzindo as desigualdades socias e regionais, tutelou como direito fundamental a assistência aos de-
samparados e o dever do Estado como protagonista da mudança da vulnerabilidade social. 

A partir disso, adveio a Lei n. 8.742/1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social e 
regulamentos, bem como ao longo de seus mais de vinte anos de vigência, inúmeras adequações e 
alterações visando o cumprimento das garantias constitucionais.

Num segundo momento, analisa a desigualdade como um problema social, onde as diferenças 
tão extremas, num País que ainda está em desenvolvimento, restringe até mesmo o direito à vida e à 
liberdade dos indivíduos, privando-os de condições mínimas de sobrevivência digna. Ademais, com-
promete o acesso a direitos sociais positivados na Carta Magna ocasionando a falta de oportunidades 
igualitárias e a exclusão social.

Por fim, apresenta uma avaliação do benefício de prestação continuada onde o fortalecimento da 
assistência social e a intervenção do Estado, através da redistribuição e reconhecimento, no conceito 
de Nancy Fraser, possui um papel de suma importância na busca da justiça social e da diminuição da 
desigualdade, ainda tão abrangente nos dias atuais.

O benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais, em desigualdades de condições, garante acesso à cidadania e a inclusão social, 
cumprindo com o fundamento da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, denominada como 
a Constituição Cidadã, instituiu o Estado Democrático visando assegurar, dentre outros, direitos sociais 
e individuais, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
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pluralista e sem preconceitos2.

Tais considerações fazem parte do preâmbulo da Carta Magna e ainda que não seja considerado 
norma constitucional, disciplina a intenção do constituinte e “traça as diretrizes políticas, filosóficas e 
ideológicas da Constituição” (MORAES, 2000, p. 47).

De outro lado, considerada norma constitucional, tem insculpido como fundamento a cidadania e 
a dignidade da pessoa humana, e como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária, erra-
dicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais3.

No tocante aos fundamentos do Estado Democrático elencados, cumpre ressaltar 

[...] A cidadania está aqui num sentido mais amplo do que o de titular de direitos políticos. Qualifica 
os participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na 
sociedade estatal (art. 5º, LXXVII). [...] A dignidade da pessoa humana é o valor supremo que 
atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. [...] (DA 
SILVA, 2012, p. 105). (grifo nosso)

Ainda, em relação a dignidade da pessoa humana

Quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, está consagrando um imperativo 
de justiça social, um valor constitucional supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço 
de integridade moral do ser humano, independentemente de credo, raça, cor, origem ou status 
social. O conteúdo do vetor é amplo e pujante, envolvendo valores espirituais (liberdade de ser, 
pensar e criar etc.) e materiais (renda mínima, saúde, alimentação, lazer, moradia, educação, 
etc.). Seu acatamento representa a vitória contra a intolerância, o preconceito, a exclusão so-
cial, a ignorância e a opressão. (BULOS, 2008, p. 392). (grifo do autor)

Do conceito de cidadania ao da dignidade da pessoa humana, a concretização de tais direitos 
também passa pelo da igualdade e a necessidade do “tratamento desigual dos casos desiguais, na 
medida em que se desigualam”. (MORAES, 2000, p. 62). 

Outrossim, quanto aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro

É a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do Estado brasileiro, 
não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e, entre eles, uns que valem como base 
das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a 
fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. (SILVA, 2012, p. 105-106).

Denota-se que através dos fundamentos e objetivos a Carta Magna foi o marco histórico para 
as políticas públicas do assistencialismo e justiça social, destinando no título dos direitos e garantias 
fundamentais, capítulo específico aos direitos sociais, assegurando no art. 6º, o mínimo necessário 
para o desenvolvimento do País e o alcance de condições mais igualitárias entre os indivíduos que não 
2  Preâmbulo da Constituição Federal de 1988;

3  Artigo 1ª, II e III e art. 3º, I e III.
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possuem condições.

A partir de então, o sistema de proteção social passa a ser denominado seguridade social contan-
do com três pilares, visando os direitos à saúde, à previdência e à assistência social, sendo esta consi-
derada política de proteção social, deixando o caráter subsidiário que até então detinha, integrando os 
direitos sociais em busca do bem-estar social. 

O texto constitucional ainda destinou seção específica a assistência social, dentro do capítulo 
da seguridade social e do título da ordem social, que embora tenha como base o primado do trabalho, 
possui como objetivo o bem-estar e a justiça sociais4.

Assim, a assistência social é prestada a quem dela necessitar e não depende de contribuição, 
“tendo por destinação principal propiciar condições mínimas para uma sobrevivência digna do ser hu-
mano, bem como promover o bem-estar social por meio de mecanismos de redução da miséria, da 
desigualdade e da exclusão social” (CORREIA; DAMASCENO, 2017, p. 444).

O artigo 203 da Carta Magna assegura os objetivos da assistência social e em 1993, a Lei n. 
8.742, denominada Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), regulamenta a organização, propõe um 
conjunto integrado de ações a fim de garantir a proteção social às necessidades básicas e disciplina 
benefícios, serviços, programas e projetos. 

Ademais, fora inserido no âmbito da assistência social no decorrer de sua vigência, outras regula-
mentações, tanto no tocante a organização como de criação de programas, visando alcançar a parcela 
populacional que está excluída do mínimo existencial para sobrevivência, como por exemplo, a criação 
do programa “Bolsa Família”.

Dentro da previsão constitucional, inserido como direito social, podemos ressaltar o direito à 
alimentação e a assistência aos desamparados, não mais importantes do que os demais direitos pre-
vistos no caput do art. 6º da CF/88, mas essenciais para que o indivíduo sobreviva e alcance o direito 
fundamental à vida. 

Obviamente, que tais direitos ficam longe do ideal de assistência e justiça social, mas asseguram 
o mínimo de dignidade aos necessitados, que não possuem as mesmas condições de igualdade e par-
ticipação na sociedade, inclusive, excluídos do mercado de trabalho.

Outrossim, a assistência social visa proteger os desamparados, os que sofrem com as mazelas 
sociais, sendo um dos objetivos a redistribuição de renda, garantindo à pessoa com deficiência e ao 
idoso, benefício mensal de 1 (um) salário mínimo, desde que atendam aos requisitos legais. 

Correia e Damasceno, ao tratarem da assistência social mencionam

4  Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
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Portanto, trata-se do ramo da seguridade social voltado aos mais necessitados, aos desprovidos 
de meios indispensáveis à subsistência, aos vulneráveis sociais e a todos aqueles que de algum 
modo encontram-se em situação de exclusão e risco social. (CORREIA; DAMASCENO, 2017, p. 
445).

Através da assistência social são possíveis a redistribuição de renda e o amparo ao indivíduo 
diminuindo as desigualdades sociais, ainda que insuficiente para atingir o nível ideal de igualdade e 
incapaz de isolada alterar a realidade do País. 

No entanto, sem a previsão e status de direito social trazida pelo Constituinte em 1988, perten-
cendo a seguridade social, nos momentos de crises econômicas em que o mercado de trabalho e a 
economia restam atingidas, veríamos uma situação mais desoladora que a que encontramos diuturna-
mente.

A DESIGUALDADE COMO UM PROBLEMA SOCIAL

 

Segundo pesquisa realizada em abril de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2017, o rendimento domiciliar per capita do País, no total de 263,1 bilhões, se dividiu em 
43,3% concentrado em 10% da população brasileira com maiores rendimentos, parcela superior à dos 
80% com menores rendimentos5.

 Ainda, com a população estimada em 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, somente 
124,6 milhões (60,2%) possuíam algum tipo de rendimento, seja proveniente do trabalho (41,9%) ou de 
outras fontes (24,1%), como aposentadoria, aluguel e programas de transferência de renda. Ou seja, 
mais de 80 milhões de pessoas não possui fonte de renda e parte dessa população podem estar em 
situação de marginalização social6.

5  Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20844-10-
da-populacao-concentram-quase-metade-da-renda-do-pais.
6  Ainda que seja excluída a taxa de crianças e adolescentes que não possuem idade para estar no mercado de 
trabalho e em razão disso, não possuem fonte de renda, há um número elevado de pessoas que não possuem acesso ao 
trabalho e estão em idade ativa que, consequentemente, podem fazer parte do grupo em situação de vulnerabilidade e, 
dependendo, atinge todo o grupo familiar.
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Figura  1 – Distribuição da população por rendimento (2017)

Fonte: Site IBGE (Diretoria de Pesquisa). Repórter: Marcelo Benedicto e Mônica Marli. Imagem: José Zasso e 
Arte: Pedro Vidal.  Última Atualização: 11/04/2018 14:17:45

 Já em 2016, a população com os maiores rendimentos de trabalho recebia, em média, R$ 27.085, 
representando 1% das pessoas, enquanto a metade de menor renda recebia R$ 747,00, sendo que o 
rendimento médio mensal de todos os trabalhadores foi de R$ 2.1497.

 O cenário traduzido pelas pesquisas do IBGE demonstra que a intenção do Constituinte em 
1988, passados quase 30 (trinta) anos, está longe de ser alcançada. 

A Carta Magna passou por diversas emendas e ainda possui propostas de alterações que visam 
mexer nos direitos sociais (não abolir, o que é vedado, pelo art. 60, § 4º,  mas modificar), sob argumen-
tos econômicos deficitários, mas sem qualquer apresentação de reformulação da aplicação do dinheiro 
arrecadado e de políticas públicas de incentivo ao alcance do fim proposto pela Constituição Cidadã 
(dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualda-
des sociais e regionais, garantia do desenvolvimento nacional, direito à vida, à igualdade).

 O problema social não é local, mas global. O incentivo a políticas públicas de assistencialismo 
não é bem quista por muitos governantes e por parcela da população que acredita que o capitalismo é 
a única forma de desenvolver uma nação com defesa do ditado “cada um por si”.

 Os países desenvolvidos, ao longa da história, também tiveram e ainda têm, problemas quanto 
a igualdade de condições. Segundo Harvey (2017, p. 300), o Governo dos Estados Unidos, cortou o 

7  Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18377-
desigualdade-de-renda-atinge-regioes-generos-cores-e-escolaridades
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orçamento destinado a ajuda aos sem-teto, fazendo aumentar o endividamento pessoal, pouco antes do 
natal de 1987, num momento que cidades centrais passavam por falta de moradia e empobrecimento.

 No entanto, no mandato de Barack Obama, ex presidente dos Estados Unidos (2008-2016), 
juntamente com a diretora do Fundo Monetário Internacional, afirmaram que “a redução da disparidade 
econômica era uma prioridade”, diante do cenário de desigualdade que se apresentava naquele mo-
mento (ATKINSON, 2015 apud CORREIA; DAMASCENO, 2017).

Sobre a desigualdade econômica, cabe ressaltar

A desigualdade econômica extrema é ruim para todos – ricos e pobres, mas particularmente para 
estes -, porque ela prejudica o crescimento econômico e põe em risco a coesão social. Além 
disso, ela provoca um circulo vicioso no qual mais desigualdade econômica gera desigualdade 
política, conferindo um poder desenfreado ao dinheiro. É sabido que dinheiro representa poder. Se 
ele está muito concentrado, a capacidade de influenciar a política também está excessivamente 
concentrada. Assim, fragiliza-se a democracia no mundo inteiro e aumenta-se seriamente o risco 
de rompimento da coesão social por descrédito no sistema. Ademais, um nível alto demais de de-
sigualdade é disfuncional para a economia, porque as pessoas deixam de se dedicar à produção, 
passando a se preocupar em especular, controlar a máquina pública e obter benefícios com isso. 
(CORREIA, DAMASCENO, 2017, p. 450, grifo nosso).

Embora a desigualdade inicie na diferença econômica, entre o que podemos chamar de classes 
sociais, ela vai muito além do que um indivíduo de fato recebe pelo trabalho, aufere de benefícios ou 
programas sociais. Quando temos extremos numa sociedade, como ocorre ainda no Brasil, isso atinge 
não só o presente como o futuro.

A desigualdade compromete o acesso à educação ou a manutenção até a conclusão dos estu-
dos, gera restrições a serviços públicos de qualidade, faz com que as pessoas não possuam as mes-
mas oportunidades. Além disso, influencia a segurança, faz com que nos momentos de crises aumente 
a população que vê a rua como única forma de moradia, impede que os indivíduos tenham acesso ao 
mercado de trabalho, ainda que a Carta Magna disponha como princípio basilar do Estado Democrático, 
a dignidade da pessoa humana, afastando-se da justiça social.

Nancy Fraser, ao tratar de justiça social propõe uma análise bidimensional de justiça, sob fun-
damento de que é a única forma de compreender a injustiça no contexto global, sugerindo que seja 
utilizada duas lentes, de modo bifocal, ao olharmos para a justiça. Diante disso explica

Vista por uma das lentes, a justiça é uma questão de distribuição justa; vista pela outra, é uma 
questão de reconhecimento recíproco. Cada uma das lentes foca um aspecto importante da jus-
tiça social, mas nenhuma por si só basta. A compreensão plena só se torna possível quando se 
sobrepõem as duas lentes. Quando tal acontece, a justiça surge com um conceito que liga duas 
dimensões do ordenamento social – a dimensão da distribuição e a dimensão do reconhecimento 
(FRASER, 2002, p. 11).
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No tocante a distribuição, a injustiça surge da má partilha, gerando desigualdade em todos os as-
pectos, cuja solução estaria na redistribuição, não só de rendimentos como da reorganização da divisão 
do trabalho e democratização das escolhas referente a investimentos. (FRASER, 2002, p. 11). 

Já em relação ao reconhecimento, Nancy Fraser (2002) relata que a injustiça surge no falso reco-
nhecimento (podemos aqui mencionar a falsa sensação de cidadania e dignidade, não só culturalismo, 
gênero, raça indicado pela autora), apontando como solução

O remédio é, portanto, o reconhecimento, igualmente em sentido lato, de forma a abarcar não 
só as reformas que visam revalorizar  as identidades desrespeitadas e os produtos culturais de 
grupos discriminados, mas também os esforços de reconhecimento e valorização da diversidade, 
por um lado, e, por outro, os esforços de transformação da ordem simbólica e de desconstrução 
dos termos que estão subjacentes às diferenciações de estatuto existentes, de forma a mudar a 
identidade social de todos (FRASER, 2002, p. 12).

A falta de igualdade de condições, compreendida no conceito de justiça social, que num primeiro 
momento é de cunho financeiro, afeta não só o direito à vida como o acesso à liberdade e, convenha-
mos, ainda que a Carta Magna discipline como direito social a educação, saúde, alimentação, trabalho, 
moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assis-
tência aos desamparados, as pessoas que vivem em desigualdade não conseguem em grande parte, 
acesso a todas essas garantias, ainda que possa se afirmar que são “direitos”.

Outrossim, mantém o número de analfabetos funcionais, de migração regional e a exclusão so-
cial dos menos favorecidos, consequentemente, gera a falta de reconhecimento dos grupos excluídos 
e faz com que as reinvindicações desses, muitas vezes sem voz e vez, ecoem sem retorno de Políticas 
Públicas que cumpram com a previsão de direitos e garantias fundamentais.

De outro lado, Nancy Fraser (2002) afirma que embora seja difícil combinar a redistribuição e o 
reconhecimento, é preciso que um único princípio normativo venha a incluir as reinvindicações de am-
bos, sem que ocorra restrição de nenhum, propondo o princípio de paridade de participação, 

Proponho o princípio de paridade de participação, segundo o qual a justiça requer arranjos so-
ciais que permitam a todos os membros (adultos) da sociedade interagir entre si como pares. São 
necessárias pelo menos duas condições para que a paridade participativa seja possível. Primeiro, 
deve haver uma distribuição de recursos materiais que garanta a independência e “voz” dos 
participantes. Esta condição impede a existência de formas e níveis de dependência e desigualdade 
econômicas que constituem obstáculos à paridade de participação. Estão excluídos, portanto, 
arranjos sociais que institucionalizam a privação, a exploração e as flagrantes disparidades de 
riqueza, rendimento e tempo de lazer que negam a alguns os meios e oportunidades de interagir 
com outros como pares. Em contraponto, a segunda condição para a paridade participativa 
requer que os padrões institucionalizados de valor cultural exprimam igual respeito por todos os 
participantes e garantam iguais oportunidades para alcançar a consideração social. Esta condição 
exclui padrões institucionalizados de valor que sistematicamente depreciam algumas categorias 
de pessoas e as características a elas associadas. Portanto, excluem-se padrões instituciona-
lizados de valor que negam a alguns o estatuto de parceiros plenos nas interacções – quer ao 
imputar-lhes a carga de uma “diferença” excessiva, quer ao não reconhecer a sua particularidade 
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(FRASER, 2002, p. 13).

Para a filósofa, as condições indicadas resultam na “concepção bidimensional de justiça, que 
abrange tanto a distribuição como o reconhecimento, sem reduzir um aspecto ao outro”. (FRASER, 
2002, p. 13). 

Refere ainda, que ao analisá-las como “duas dimensões mutuamente irredutíveis da justiça, am-
plia-se a sua concepção usual de modo a abarcar injustiças quer de estatuto, quer de classe”. (FRA-
SER, 2002, p. 14).

Neste contexto, podemos sintetizar redistribuição e reconhecimento, utilizando o estudo de Cor-
reia e Dasmaceno 

[...] segundo estudo da Oxfam (2016), a crescente desigualdade econômica acentua as outras 
desigualdades existentes. Recentemente, o FMI constatou que nas nações onde há maior de-
sigualdade de renda, há uma tendência a uma maior desigualdade entre homens e mulheres 
em termos de saúde, educação, participação no mercado de trabalho e representação em institui-
ções como parlamentos. Verificou-se ainda que a diferença salarial entre os gêneros também 
é maior em sociedades mais desiguais. Ademais, vale ressaltar que das 62 pessoas mais ricas 
do mundo na atualidade – 0,1% do topo da pirâmide social – apenas 9 são mulheres.

A crescente desigualdade econômica pode, inclusive, minar um dos pilares do pensamento 
econômico moderno sobre a igualdade de oportunidades. 

[...] Em suma considerando todos esses males provocados pela desigualdade econômica e levan-
do em conta que o mundo não esta com falta de renda – que continua a crescer -, nem carece 
de riqueza – que continua a se acumular –, simplesmente não faz sentido economicamente – e 
moralmente também – permitir a concentração de tanta riqueza nas mãos de tão poucos, enquanto 
milhões de pessoas, necessitadas de um reforço salarial urgente, não conseguiram ainda sequer 
superar a etapa da indigência. Reduzir a desigualdade a níveis mais baixos é antes de tudo 
também uma questão moral e de eficiência. (2017, p. 453-454, grifo nosso).

 O problema social causado pela desigualdade, mais precisamente pela pobreza também atinge 
o direito à liberdade, no momento que priva o indivíduo de capacidades básicas, que vão desde proble-
mas na maternidade ao analfabetismo, seja de instrução ou funcional. (SEN, 2010, p. 36).

 Ainda que nosso País possua políticas de amparo a assistência social, com base nos números 
das pesquisas é possível perceber que estamos longes de poder afirmar que há uma justiça social efe-
tiva.

Isso porque, mais de 80 milhões de pessoas no País, não possuem fonte de renda, conforme 
dados levantados pelo IBGE e cerca de 13,7 milhões são considerados desempregados8 (possuem 
aptidões funcionais mínimas), no último trimestre do ano de 2018.

8  Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-04/taxa-de-desemprego-sobe-pa-
ra-131-diz-pesquisa-do-ibge.
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Cerca de um quarto da população brasileira, mais de 50 milhões de pessoas, estão abaixo da 
linha da pobreza e sobrevivem com menos da metade de 1 (um) salário mínimo atual, valor insuficiente 
para cobrir gastos com moradia, grande parte sem acesso, sequer, a saneamento básico e a alimenta-
ção digna9.

Tais diferenças demonstram que a desigualdade é um problema social que atinge todas as ge-
rações, decorrentes também de escolhas e gestão equivocadas de quem detém o poder, ocasionando 
mundos paralelos para indivíduos que vivem na mesma sociedade.

 

O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ENQUADRADO NO CONCEITO DE 
REDISTRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO

Ainda que o País não estivesse passando por uma crise política e econômica e que o nível de 
desemprego afirmado pelo IBGE não estivesse alto, parte da população continuaria desamparada pelo 
assistencialismo do Estado, já que as regras para acesso aos benefícios, programas e serviços já não 
condizem com a realidade social, exigindo requisitos que necessitam de revisão do legislador.

Muito se fala sobre a distância que separa o conceito legal, onde a letra fria da lei disciplina 
que a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, ou seja, o critério constitucional é o da 
necessidade, mas a legislação infraconstitucional exige o cumprimento do requisito da miserabilidade. 
(ISQUIERDO; COSTA, 2018).

Neste sentido,

A distância que separa os conceitos de “necessidade” e os da “miserabilidade” é por demais gri-
tante. Se é correto afirmarmos que todo o miserável é necessitado, a recíproca nem sempre é 
verdadeira. Isso porque, segundo critério utilizado por Márcio Pochmann, miserável é aquele que 
percebe menos que 25% do salário mínimo como renda per capita (POCHMANN, 2012 apud IS-
QUIERDO; COSTA, 2018, p. 51).

De outro lado, parte da população é atendida pelos programas e benefícios sociais e conforme 
dados do IBGE, em 2017, 13,7% dos domicílios detinham renda advinda do Programa Bolsa Família e 
3,3% do Benefício de Prestação Continuada10 e mesmo assim, mais de 50 milhões de pessoas estão 
abaixo da linha de pobreza.

9  Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-po-
pulacao-vivendo-na-linha-de-pobreza.
10  Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/
20844-10-da-populacao-concentram-quase-metade-da-renda-do-pais.
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Figura 2 – Programas de transferência de renda: rendimento médio domiciliar per capita

Fonte: Site IBGE (Diretoria de Pesquisa). Repórter: Marcelo Benedicto e Mônica Marli. Imagem: José Zasso e 
Arte: Pedro Vidal.  Última Atualização: 11/04/2018 14:17:45

O Constituinte, em 1988, ao considerar a assistência social como parte da seguridade social e 
dispor como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem como ao estabelecer como fundamentos 
do Estado Democrático de Direito, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, decla-
rou o intervencionismo estatal, passando a ser um dever do Estado a busca pelo cumprimento do texto 
constitucional.

Ademais, os direitos sociais foram incluídos no rol de direitos fundamentais, de “proteção de 
vicissitudes causadoras de uma perda, ou uma diminuição, da condição de subsistência, a partir da 
concepção de um Estado intervencionista [...] com finalidade de amparar as pessoas, tendo por objetivo 
garantir a todos uma vida com dignidade”. (CASTRO, LAZZARI, 2008, p. 48).

Dito isso, a assistência social faz parte da intervenção estatal e está disciplinada nos artigos 203 
e 204 da CF/1988, em seção específica, do capítulo da seguridade social e deve ser alcançada a quem 
dela necessitar, não sendo necessária a contribuição do indivíduo para ter acesso a assistência.

No conceito de Teixeira

A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, constituindo-se em direito do cidadão e 
dever do Estado, sendo uma política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à mater-
nidade, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência. (TEIXEIRA, 2015, p. 311).
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A partir da Constituição Cidadã foi promulgada, em 1993, a Lei n. 8.742, denominada Lei Or-
gânica de Assistência Social (LOAS), que regulamenta a organização, propõe um conjunto integrado 
de ações a fim de garantir a proteção social às necessidades básicas e disciplina benefícios, serviços, 
programas e projetos. 

Conforme a carta de apresentação da Lei Orgânica de Assistência Social anotada, assinada pelo 
ex Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias (2009)

Esse arcabouço legal vem sendo aprimorado desde 2003, a partir da definição do governo de 
estabelecer uma rede de proteção e promoção social, de modo a cumprir as determinações le-
gais. Dentre as iniciativas, destacamos a implementação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), em 2005, conforme determinações da LOAS e da Política Nacional de Assistência Social. 
É o mecanismo que permite interromper a fragmentação que até então marcou os programas do 
setor e instituir, efetivamente, as políticas públicas da área e a transformação efetiva da assistência 
em direito.

Na legislação infraconstitucional, o capítulo IV trata dos benefícios, serviços, programas e proje-
tos de assistência social e de acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 
Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução n. 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS

A proteção social de Assistência Social é hierarquizada em básica e especial e, ainda, tem níveis 
de complexidade do processo de proteção, por decorrência do impacto de riscos no indivíduo e 
em sua família. A rede socioassistencial, com base no território, constitui um dos caminhos para 
superar a fragmentação na prática dessa política, o que supõe constituir ou redirecionar essa rede, 
na perspectiva de sua diversidade, complexidade, cobertura, financiamento e do número potencial 
de usuários que dela possam necessitar” (LOAS ANOTADA, 2009)11.

Em 2011 a n. Lei 12.435, alterou a Lei n. 8.742/1993 alterando parte dos dispositivos e incluído 
os necessários, reformulando termos e conceitos.

A assistência social no Brasil, pode ser considerada um processo de redistribuição de renda, 
ainda que ao longo dos quase 30 (trinta) anos da Carta Magna, não tenha atingindo de forma plena, os 
objetivos fundamentais do Estado Democrático, visivelmente comprovado pelas pesquisas do IBGE.

Dentre um dos benefícios previstos na Carta Magna, no tocante a assistência social e regulado 
através da legislação infraconstitucional, ressalta-se a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso que não possuam meios de prover à própria manutenção ou de tê-la alcan-
çada pela própria família.12

Conhecido como benefício de prestação continuada, tem suma importância na assistência social 
e no alcance da proteção social, garantindo a cidadania e a inclusão social. Neste sentido, 

11  Embora a Res. 130/2005 tenha sido revogada pela Resolução CNAS nº33/2012 que aprova a NOB/
SUAS 2012, o conceito utilizado em 2005 foi considerado importante para o presente trabalho.
12  Art. 203, V da CF/1988;
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A previsão constitucional do BPC no âmbito da assistência social constitui-se num dos mais im-
portantes marcos da proteção social brasileira. Vinculado ao salário mínimo e não associado ao 
trabalho, este benefício alcança segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade 
pelo ciclo de vida ou deficiência, agravada pela condição de pobreza ou extrema pobreza e que, 
historicamente, não tiveram acesso pleno às políticas públicas básicas, tais como educação, 
saúde ou trabalho. O BPC constitui-se, assim, como direito de cidadania, garantido no escopo 
da Seguridade Social, que confere segurança de renda a idosos e pessoas com deficiência que, 
por diversas circunstâncias do contexto da vida social, não conseguem ou não conseguiram parti-
cipar do mundo do trabalho ou não tiveram a chance de suas atividades estarem sob a guarida de 
sistemas de previdência social e, consequentemente não dispõem de meios próprios para o seu 
sustento (FREITAS, SOUZA, MARTINS, 2013, p.137, grifo nosso)

Nos termos da Lei 8.742/1993, alterada pela Lei 12.435/2011 para concessão do benefício de 
prestação continuada o idoso precisa ter 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, cabendo mencionar que 
quando da publicação do texto original da lei, era prevista como idade mínima 70 (setenta) anos, pas-
sando em 01/01/1998 a ser de 67 (sessenta e sete) anos, conforme MP n. 1.599-39, de 1997, convertida 
na Lei n. 9.720/98 e em 2003, a Lei 10.741 foi a responsável pela garantia da idade atual.

No tocante a pessoa com deficiência, não há idade mínima para se ter acesso ao benefício, no 
entanto, a lei elegeu como requisitos, a necessidade de haver impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, obstrua a parti-
cipação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas13, sujeito à 
avaliação médica e social da deficiência e do grau de impedimento14.

No entanto, o § 10, do art. 20, da LOAS, considera impedimento de longo prazo, o que perdure 
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e ainda que tenha sida alterada a redação original de 1993 (que 
previa a incapacidade total e permanente/invalidez), nas palavras de Mauss e Costa “é lamentável 
que o Brasil fixou um prazo de dois anos para a configuração da incapacidade temporária, vez que 
acreditamos reduzir alguns direitos diante deste tempo” (2015, p. 39).

Quanto a pessoa com deficiência, a Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
patrocinada pela Organização das Nações Unidas – ONU, assinada em Nova York, aprovada pelo Brasil 
por intermédio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, nos termos do § 3º do art. 5º da 
Constituição Federal e, portanto, com equivalência de emenda constitucional, ratificada em 1º de agosto 
de 2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, trouxe ao ordenamento jurídico 
brasileiro novo conceito de pessoa com deficiência, dessa vez de status constitucional e, assim, com 
eficácia revogatória de toda a legislação infraconstitucional que lhe seja contrária.

13  Art. 20, § 2º, com redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015;

14  Com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), n. 13.146/2015, restou disciplinado o termo perícia biopsicossocial, no art. 2º, § 1º: A avaliação da 
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar [...] 
Redação da LOAS: Art. 20, § 6º, com redação dada pela Lei n. 12.470, de 2011;
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Além disso, para o idoso ou pessoa com deficiência ter acesso ao benefício, seu núcleo familiar 
(que vivam sob o mesmo teto) não pode ter condições de prover sua manutenção, tampouco os mes-
mos podem tê-la15, restando fixado que a família que não possui condições é aquela com renda mensal 
per capita inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. 

De outro lado, a legislação assegura o direito aos beneficiários que estiverem em instituições de 
longa permanência, como por exemplo, em abrigos ou instituição congênere.

Outrossim, referido benefício não dá direito ao 13º salário, não gera benefícios aos dependentes, 
como ocorre na previdência social e não é um benefício vitalício, podendo ser revisado a cada 2 (dois) 
anos para verificação da continuidade das condições do fato gerador, sendo cessado se superadas es-
tas ou em caso de morte. Referido benefício também não pode ser acumulado com qualquer outro da 
seguridade social ou de outro regime, exceto os da assistência médica, pensões especiais de natureza 
indenizatória e remuneração advinda de contrato de aprendizagem, este limitado a 2 (dois) anos.

A partir de 2016, o Decreto n. 8.805/2016 que alterou o regulamento do benefício de prestação 
continuada, aprovado pelo Decreto n. 6.214/2007, passou a exigir o cadastramento dos beneficiários e 
suas famílias no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, considerado 
porta de entrada a outros programas sociais do governo16.

Não só os brasileiros natos possuem direito ao benefício, mas o naturalizado e às pessoas de 
nacionalidade portuguesa, têm assegurado o acesso, desde que comprovem residência no Brasil e 
atendam aos demais critérios legais.

Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 58797017, em sede de 
repercussão geral decidiu que a condição de estrangeiro residente no Brasil não impede o recebimento 
ao BPC, se atendido os requisitos constitucionais e legais, ao analisar a concessão a uma italiana.

Embora todos os requisitos que fazem com que haja certa restrição ao benefício de prestação 
continuada, parte da população de nosso País recebe referido benefício e conforme dados extraídos 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome18, que reúne dados até o ano de 2015, o 
15   Art. 20 § 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.
16  O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos outros programas sociais do governo federal, tais 
como: Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Telefone Popular; Tarifa Social de Energia Elétrica (Ministério do 
Desenvolvimento Social, publicado em 22/06/2015 - http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-as-
sistenciais/bpc/bpc-no-cadunico);

17  Tema 173, com trânsito em julgado em 20/04/2017;

18  Em setembro de 2016, com a publicação da Lei 13.341, o Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, criado em 2004 para tratar da superação da pobreza e da fome, foi transformado em Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Com a medida provisória nº 782, de maio de 2017, o Órgão passa a 
ser nomeado como Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).
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número chega a 2,11% da população, estimada em mais de 4 (quatro) milhões.

Tabela 1 – Benefícios ativos em relação a população referente ao ano de 2015

Fonte: Boletim BPC 2015, publicado no site do MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
nomeado a partir de maio 2017 como Ministério do Desenvolvimento Social

Além da estimativa Nacional, referido órgão também apresentou diversos dados referente a re-
giões, a divisão de gênero, faixa etária, trazendo o relatório completo até ao ano de 2015. 

Tabela 2 – Benefícios ativos, segundo as regiões do País

Fonte: Boletim BPC 2015, publicado no site do MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
nomeado a partir de maio 2017 como Ministério do Desenvolvimento Social

72



Percebe-se que a concessão do referido benefício, que faz parte da assistência social, pode ser 
enquadrado no conceito de redistribuição e reconhecimento de Nancy Fraser. 

Embora somente idosos acima de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, cuja família 
perceba renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo, sejam elegíveis ao recebimento de 1 
(um salário) mínimo, trata-se de dois grupos sociais que se não tivessem amparados pela Constituição 
Cidadã, estariam certamente excluídos da sociedade.

Isso porque, ainda que políticas públicas tenham sido fomentadas desde a Carta Magna, é sa-
bido que há muito a ser alcançado no tocante aos direitos sociais. Independente da crise que assola o 
País, o mercado de trabalho não suporta o grande número de pessoas e, ainda que os idosos tentas-
sem inserção, pequeno índice estaria apto a conseguir, diante de uma série de fatores.

No que diz respeito as pessoas com deficiência, da mesma forma, estariam ainda prejudicadas 
àquelas que não residem em grandes centros e que as oportunidades e acessibilidade são mais restri-
tas.

A partir do momento que a Constituição Federal assegurou o direito ao benefício da prestação 
continuada a referidas pessoas, reconheceu idosos e as pessoas com deficiência, em desigualdades 
de condições, como pessoas integradas na sociedade, garantindo o direito à cidadania e, consequen-
temente, a inclusão social, ainda que em pequena escala.

CONCLUSÃO

A desigualdade é um problema social que prejudica o desenvolvimento de qualquer sociedade. 
As mazelas da miserabilidade, muito além da diferença de rendimentos entre os indivíduos, afetam di-
retamente direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Cidadã.

 Quando um país possui um abismo gritante entre os mais ricos e os mais pobres, por mais que 
ocorra a intervenção do Estado tutelando a redistribuição e o reconhecimento de determinados “gru-
pos”, não pode se afirmar que há efetiva justiça social, mas também não se pode negar que ainda que 
em pequena escala, já que passados quase 30 (trinta) anos da promulgação da Carta Magna, através 
da assistência social, há a busca pela concretização dos objetivos fundamentais previstos naquela.

 Com a positivação da garantia de proteção social aos desamparados, através da assistência so-
cial e a previsão do direito ao benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso que não possuam meios de prover a subsistência ou tê-la alcança-
da pelo grupo familiar, a Constituição Cidadã assegurou a cidadania e a dignidade da pessoa humana 
aos beneficiários.

 Isso porque, tais sujeitos habilitados ao recebimento do benefício saem do status de excluídos 
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sociais e passam a inclusão social advinda de características, seja a deficiência ou a idade avançada, 
que devida as condições e variáveis, impossibilitam a inserção no mercado de trabalho, a igualdade de 
oportunidades e o acesso aos direitos sociais de forma plena.

 Referida inclusão social através do benefício de prestação continuada cumpre com os objetivos 
da assistência social, que visa proteger, dentre outros, a velhice e a integração da pessoa com deficiên-
cia à vida comunitária e enquadram-se no conceito bidimensional de justiça definido por Nancy Fraser, 
uma vez que não basta apenas a redistribuição de renda, mas também o reconhecimento da identidade 
do idoso e da pessoa com deficiência como membros da sociedade.

Ao redistribuir através da assistência social referido benefício de 1 (um) salário mínimo, deu dig-
nidade ao idoso e a pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social e maiores chances 
do alcance aos demais direitos sociais.

No entanto, com base nas informações extraídas de pesquisas do IBGE e demais fontes, resta 
claro o abismo existente entre os indivíduos e o problema social que isso ocasiona à sociedade, estando 
longe do alcance dos objetivos que o constituinte previu em 1988, não podendo se afirmar que no geral 
o País possui uma justiça social eficaz, já que há muito para ser conquistado em termos de igualdade.

Contudo, não restam dúvidas que o benefício de prestação continuada é a forma de promover a 
cidadania e a inclusão social, tendo importante papel na redistribuição de renda, ainda que os requisitos 
exigidos pela lei necessitem de intervenção legislativa a fim de abranger maior número de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

Recebido em: 22 dez. 2018        Aceito em: 20 abr. 2019
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO: o afeto como elemento 
caracterizador da família sócio afetiva e o poliamor

Miguel Horvath Júnior1

 
INTRODUÇÃO

A seguridade social enquanto instrumento e ferramenta de pacificação social, na medida em que 
atue buscando o bem-estar e a justiça sociais, têm como alvo a proteção da família.  Em especial na 
relação jurídica previdenciária temos benefícios de caráter familiar como o salário família, o auxílio-re-
clusão e de certa forma o salário maternidade com as recentes alterações na legislação pátria.

O conceito de família é multiforme. Família pode ser definida como relação interpessoal baseada 
na consanguinidade, afinidade ou afetividade. A família é o núcleo essencial da sociedade, razão pela 
qual o Estado tem o dever de protegê-la. Tal proteção é verificada historicamente.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 19 de dezembro de 1948 protege a família. (item XVI, 3).

O direito protege a família em decorrência de dois (02) fatos:

(1) Prestígio da ordem natural que antecedeu o Estado;

(2) Para manter o equilíbrio entre os trabalhadores em face da carga familiar.

Teologicamente, a família é uma instituição divina projetada com o intuito de perpetuar a espécie 
humana sobre a terra. Pelo casamento como forma legítima de unir um homem e uma mulher se cons-
titui uma família dando-se efetividade ao plano divino narrado em Gênesis 1:28: “frutificai e multiplicai-
-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a”. 

A formação familiar vai lançar sua origem mais remota na natureza social humana. Na Bíblia Sa-
grada no livro de Gênesis verificamos Deus afirmando que não era bom para o Homem viver só, razão 
pela qual lhe faz uma a adjuntora para com ela formar a primeira família universal. Na Lei Judaica (Torá) 
a família se faz fortemente presente. Em Gênesis 12:7 quando Deus apareceu a Abraão disse: “Eu darei 
esta terra a teus descendentes”, mais tarde quando apareceu a Isaque descendente de Abraão falou:

Não desças ao Egito. Permanece tranqüilo na terra que Eu te designei. Permanece um imigrante 
nessa terra. Eu estarei contigo e te abençoarei, uma vez que será para ti e tua semente que darei 

1  Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Professor do Departamento de 
Direito Público da PUC-SP.
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todas estas terras. Eu assim manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Farei teus descen-
dentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e a eles concederei todas as terras. Todas as 
nações da terra serão abençoadas através de seus descendentes. Tudo isso é porque Abraão 
obedeceu à minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus decretos e minhas 
leis”. (Gênesis 26:2-5).

Etimologicamente no hebraico antigo família significa casa do pai (hetav).

Os filhos são fundamentais na visão bíblica da família em Salmos 127:3-5 encontramos:

Herança do Senhor são os filhos: o fruto do ventre seu galardão; Como flechas na mão do guer-
reiro, assim são os filhos da mocidade; Feliz o homem que enche deles a sua aljava: não será 
envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta.

Jayme Vita Roso (2012, p. 109-110) destaca que: plano material a constituição de uma família se 
assemelhava a ‘construir uma casa’, a constituição de um clã, tanto que, por tradição, os critérios rígi-
dos para pertencer a uma família somente poderiam ter origem sangüínea por laços estreitos, ou ainda, 
por laços conjugais decorrentes do casamento (os legais) ou ainda mais, pela proximidade geográfica. 
A casa (residência) é o fundamento de construção da (casa) família. O chefe da família é o patriarca 
que exercia sua autoridade sobre a mulher e os filhos conforme se verifica em Êxodo 3:6; 4:5. A mulher 
conquanto tivesse outro status ocupava posição privilegiada (lugar de honra) na família, cabendo a 
ela o cuidado da família, podendo participar das festas religiosas e vender os bens que lhe pertenciam 
(Provérbios 1:8). Tanto que achar uma mulher virtuosa era uma das maiores bênçãos que um homem 
poderia ter.

Em salmos 128:1-2 o Rei Davi declara: “Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira 
frutífera; teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa”.

Na família judaica há a repartição do exercício do poder entre marido e mulher, razão pela qual 
os judeus opõem maior resistência ao conceito moderno de família.

A família está na base do projeto de Deus para os seres humanos tanto que a maternidade é en-
carada como benção e a infertilidade como uma infelicidade. Os filhos no contexto bíblico são herança 
de Deus, a forma de se dar continuidade ao projeto dos pais. O decálogo (Êxodo 20:12) determina que 
os filhos devem honrar os pais, que se traduz na obrigação de servir, preservar a dignidade. Os filhos 
são a esperança da renovação da vida e do atingimento dos projetos de longa duração. Para o povo 
judeu em cada nascimento se renova a esperança do nascimento do “Messias”.

A Igreja Católica já há muito tempo preocupa-se com a proteção social da família. Verifica-se 
tal preocupação em várias encíclicas papais como a RerumNovarum do Papa Leão XIII que ampliou a 
proteção do trabalhador pelo número de familiares sob sua responsabilidade; a Quadragésimo Anno 
do Papa Pio XI  previa que a remuneração do chefe de família devia ser suficiente para a manutenção 
da família; a Mater et magistra do Papa João XXIII que reafirmava que a remuneração do trabalhador 
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deveria ser suficiente para cobertura das suas necessidades individuais e de sua família.

Sob o ponto de vista Sociológico e generalista podemos dizer que as funções da família são: 
assegurar a sobrevivência física e construir a humanidade essencial do homem.

As principais funções da família são: reprodução da espécie humana de maneira ordenada, 
transmissão dos conhecimentos, formação dos valores socioculturais, produção econômica (no modelo 
pré-industrial).

A solidariedade é intrínseca à família. Objetiva a família, a criação de uma comunidade de pes-
soas.

As funções da família também estão em mutação juntamente com o seu conceito. É na família, 
na vizinhança, na comunidade que se vive e se encontra a reserva moral da sociedade. É lá que o 
cidadão vai encontrar a solidariedade sem interesse.

Do ponto de vista generalista o papel da família é buscar a felicidade de seus integrantes. A so-
ciedade sempre estabeleceu proteção especial à família em razão de sua função procriadora. Porém, 
com o avanço das técnicas de reprodução humana e a busca frenética da satisfação das necessidades 
humanas, passa-se a questionar o modelo tradicional de família como aquela cuja função primordial é 
a procriação. Abrindo espaço para a discussão de outros tipos de família como as decorrentes da união 
estável, ou entre pessoas do mesmo sexo (família sócio afetiva). Por fim, a família tem como função 
propiciar o desenvolvimento do ser humano de sua capacidade de pensamento em sintonia com os 
sentimentos.

Até o momento histórico que antecede a Constituição Federal de 1988 a família tinha um forte 
alicerce nos costumes socais e religiosos com algumas concessões como a lei do divórcio e o reconhe-
cimento do direito previdenciário das concubinas. Após a promulgação da Constituição de 1988 houve 
uma profunda alteração dos tipos e formas de famílias com a desinstitucionalização do conceito de 
família. Alterações que impactam diversas áreas do direito como o direito de família, das sucessões e o 
direito previdenciário dentre outros.

Observamos a despatrimonialização da família e por outro lado vemos a “desbiologização” da fa-
mília. Uma vez que os elementos constitutivos de uma família a deixam de ser apenas os laços sanguí-
neos passando a ter forte impacto a análise do afeto e consequentemente dos vínculos socioafetivos.

A família anaparental é a que se lastreia no afeto2 familiar, mesmo sem contar com a presença 
de pai ou mãe (parentes colaterais). Exemplo: três irmãs solteiras idosas que forma grupo familiar. A 
socioafetividade baseada nos princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia da vontade 
privada e na proteção ao melhor interesse do menor se impõe e por vezes se sobrepõe a chamada 
verdade biológica.

2  Affectus ou adfectus em latim vem da sobreposição ad(para) e fectum (feito) significando feito um para o outro.
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A família atual rompeu com todos os modelos anteriormente já experimentados. A família como 
porto seguro para todos os problemas está em desuso. Cada vez mais vemos a família se encolher (sob 
o ponto de vista quantitativo) compondo-se de núcleos mais compactos e mais individualistas. Estas al-
terações impactam não só a sociologia, como o direito, a economia, a demografia enfim uma pluralidade 
de ciências que embora buscam compreender esta mutação para adaptar-se à nova realidade.

Ocorre que o direito como ciência deve regulamentar as relações sociais existentes dentro da 
sociedade. A família surge como instituição moral, de ordem transcendental e que é reconhecida pelo 
Direito. Daí a necessidade de algumas reflexões para identificarmos como se deve efetivar a proteção 
no âmbito familiar. Por outro lado sabemos que na sua essência o direito à proteção social em especial, 
o direito previdenciário é amoral.

O vocábulo “amoral”, de acordo com o dicionário Michaelis3, significa:

1. Que não pauta sua conduta por princípios morais; estranho à moral; 2. Filos que é naturalmente 
indiferente às ideias do bem e do mal, sendo, portanto, incompleto no desenvolvimento de sua 
consciência moral.; 3 Que não é suscetível de qualificação normativa do ponto de vista de certos 
códigos e regras morais vigentes em dado tempo e lugar; indiferente às valorizações morais.

A SEGURIDADE SOCIAL E A PROTEÇÃO À FAMÍLIA

Para Pierre Laroque doutrinador precursor da previdência social francesa “não 
se pode conceber uma seguridade social do indivíduo que não seja uma seguridade 
social familiar”. (LAROQUE, 1947, p. 829). Seguridade social é conjunto de medidas 
visando a proteção social dos integrantes de uma sociedade. A seguridade social 
abrange a proteção em três (03) áreas a saber: previdência social, assistência 
social e saúde.

A seguridade social visa proteger os indivíduos individualmente considerados 
e os indivíduos agrupados em família ou em núcleos familiares.

A família como célula mãe da sociedade é importantíssima para a preservação dos agrupamen-
tos humanos. Independentemente do seu formato ou da sua configuração. Sem família, não temos 
sociedade organizada.

As estratégias visando a proteção social da família é vital para a manutenção dos sistemas 
protetivos sociais. Ameaçar a família é ameaçar a sociedade. Assim como ameaçar a proteção social 
significa ameaçar a família.

Os sistemas de proteção social são testados de forma interna (endógena) e externa (exógena).

3  Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/. Acesso em: 20 maio 2018.
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Os vetores exógenos ou gerais são: competitividade, globalização e ou liberalização internacio-
nal. Por sua vez os vetores internos são: envelhecimento populacional, queda das taxas de fertilidade, 
pressões fiscais (busca do equilíbrio orçamentário fiscal), mudanças na família, desemprego e desin-
dustrialização.

Sistemas de proteção social baseado no modelo ocupacional como é o caso de modelo brasilei-
ro, associado ao problema demográfica do envelhecimento populacional e maior razão de dependência 
com leis rígidas de controle de trabalho tende a gerar desequilíbrio fiscal.

A política social, notadamente a política social familiar não pode ser encarada como gasto/des-
pesa, mas sim como investimento a longo prazo. O Estado deve direcionar recursos às necessidades 
de jovens desempregados, assistência ao idosos, formação de competência (educação ocupacional e 
instrução em geral).

Há um elo invisível e indissociável entre família e proteção social. Os sujeitos protegidos dentro 
do sistema de proteção social denominado seguridade social estão inseridos em uma unidade familiar. 
Os integrantes das famílias são fortemente atingidos pelas contingências sociais razão pela qual os 
sistemas de proteção sócias têm forte vocação para a proteção das contingências familiares. Em uma 
sociedade global   familiar multifacetada esta proteção ganha uma importância maior. Ao mesmo tempo 
em que temos uma ampla classificação familiar é fato que as unidades familiares estão cada vez mais 
frágeis exigindo maior atenção por parte do Estado.

A proteção à família há de ocorrer de forma múltipla cabendo ao Estado estabelecer políticas vi-
sando a proteção dos membros da família contra os mais variados riscos sociais como idade avançada, 
incapacidade laboral, desemprego, saúde, não acesso ao mercado de trabalho, não acesso à educa-
ção, não acesso à moradia. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A PROTEÇÃO À FAMÍLIA

  O art. 226 da Constituição determina que o Estado conceda especial proteção à família.  A fa-
mília é por assim dizer, a matriz das instituições, lembrando-se que o Estado existe para dar proteção à 
família, e mais do que proteção necessita do respeito do Estado. Porque o Estado existe em função do 
indivíduo, da família e não o contrário.

A proteção à família vai encontrar fundamento constitucional nos seguintes princípios:

a) Respeito à dignidade humana (art. 1º inc. III);

b) Tratamento isonômico às pessoas (art. 5º, I, 226, § 5º, 227, § 6º);

c) Dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao 
adolescente os direitos fundamentais de uma existência baseada na convivência 
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familiar e comunitária a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração. Violência, crueldade e opressão. (art. 227).

A Constituição Federal de 1988 ao romper o conceito de família tradicional apresenta a possibili-
dade de classificação familiar apresentando uma redefinição do conceito de família.

Quanto aos integrantes: A família pode ser classificada como: nuclear ou conjugal, ampliada ou 
consanguínea ou abrangente.

Nuclear ou conjugal é constituída por um homem (pai), uma mulher (mãe) e filhos biológicos ou 
adotados habitando num ambiente familiar comum;

Ampliada ou consanguínea composta pela família nuclear e por membros que tenham algum 
laço de parentesco, caracterizada pela consanguinidade.

Abrangente (a que inclui até os não parentes desde que coabitem).

Podemos ainda classificar a família como: matrimonial, concubinária, monoparental e sócio afe-
tiva ou entre pessoas do mesmo sexo.

A família matrimonial remonta ao tempo do Código de Napoleão e somente confere status fami-
liar aos descendentes gerados na constância do casamento. 

A família patriarcal centra-se no matrimônio e a família aparece como um grupo ou comunidade, 
fundada sobre a homogeneidade das crenças, da divisão dos papéis familiares, preocupada com sua 
sobrevivência material, biológica e cultura. 

A família concubinária é aquela que decorre do reconhecimento da existência de relações ex-
tramatrimoniais, ainda que estáveis. O Código Civil brasileiro de 1916 não se ocupava do instituto do 
concubinato, a não ser para sancioná-lo como prelecionava Agostinho Alvim. A marcha jurisprudencial 
para consagrar a união concubinária estável ao reconhecimento como entidade familiar foi lenta. A le-
gislação previdenciária foi a primeira a prever direito à concubina, aos benefícios previdenciários, na 
qualidade de dependente do segurado. Somente com o advento da Constituição Federal de 1988 houve 
a institucionalização da união estável4.

Art.226, § 3º: “Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

4  A união estável é fato social e jurídico e como tal gera consequências jurídicas. São deveres que decorrem da 
união estável o dever de lealdade e respeito (similar ao de fidelidade entre casados), da assistência (moral e material), 
guarda, sustento e educação dos filhos. O atual código civil regulamenta a união estável:Art.1723. É reconhecida como 
entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e esta-
belecida com o objetivo de constituição de família. § 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos 
do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicial-
mente. § 2º. As causas suspensivas do art. 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Art. 1724. As relações 
pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos.
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e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento”.

A família monoparental ou unilateral é a constituída por qualquer dos pais e seus descendentes, 
independentemente do conceito de casal. Decorre de fatalidades como morte, separação, divórcio, de-
saparecimento de um dos pais ou em virtude da vontade consciente do seu constituidor no caso de re-
produção médica assistida ou a chamada “produção independente” para quem quer ter filhos, mas não 
quer cônjuge, companheiro ou convivente. Também encontra fundamento constitucional.

Art.226, § 4º. Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 
dos pais e seus descendentes.

A família eudemonista é aquela na qual, cada um dos seus componentes 
busca na própria família, ou por meio dela, a sua própria satisfação.

A família anaparental é a que se lastreia no afeto familiar, mesmo sem 
contar com a presença de pai ou mãe (parentes colaterais). Exemplo: três irmãs 
solteiras idosas que forma grupo familiar.

A família sócio afetiva ou homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo 
ainda não é regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro. Lastreia-se no afeto 
entre as pessoas envolvidas.

A desinstitucionalização do direito de família o inseriu no ambiente de direito 
privado com amplificação da autonomia da vontade com a promoção da vontade 
individual na organização das relações familiares.

O AFETO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

Affectus ou adfectus em latim vem da sobreposição ad (para) e fectum (feito) significando feito 
um para o outro. As famílias sócio afetivas são aquelas cujo elemento constituidor e agregador é o afe-
to. Ora esta classificação familiar é composta de dois elementos: sócio e afetivo. Significa dizer que há 
necessidade da exteriorização de tal família no contexto familiar bem como a presença do afeto que é 
o elemento caracterizador deste tipo de família.

A família poliafetiva ou do poliamor é uma união estável não monogâmica, implicando em sua 
composição um número ímpar. Sendo assim, não exigirá a presença de um casal. Sua composição 
pode ser de um homem e duas mulheres, 2 homens e 2 mulheres, 3 mulheres e um homem, 3 homens, 
3 mulheres. Podendo ficar estabelecido se todos relacionam-se entre si ou não.

Destaca Professor Wladimir Novaes Martinez a diferença entre a coletividade poliafetiva mista e 
a poligamia. (MARTINEZ, 2016, p. 15).
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Ao se fazer uma retrospectiva histórica este tipo de união remonta à família panaluana existente 
na Ásia, na Europa e na América, encontrada hodiernamente ainda na Polinésia que decorre do aban-
dono do casamento entre irmãos. O fundamento deste tipo de família é o casamento por grupos. Por 
conta da introdução da família panaluana é que surge a presunção “mater semper certa est”, ou seja, 
que a mãe é sempre certa. Isto porque na família panaluana, a mulher não estava ligada a um homem 
por laços exclusivos, sendo impossível determinar a paternidade, apenas com exclusividade a materni-
dade. (LEITE, 1991, p. 30).

Um dos primeiros registros de família poliafetiva ocorreu no ano de 2012, no município de Tupã/
São Paulo foi registrada a união de três pessoas, um homem e duas mulheres, com convivência simul-
tânea, sob o mesmo teto.

Este tema no tocante ao seu reconhecimento está em discussão no Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) se os cartórios de notas podem realizar contratos de união estável para relações poliafetivas. 
Já que cabe ao CNJ controlar as atividades dos cartórios.

Maria Berenice Dias5, destaca a natureza provada dos relacionamentos: 

Temos que respeitar a natureza privada dos relacionamentos e aprender a viver nessa sociedade 
plural reconhecendo os diferentes desejos. [...] O princípio da monogamia não está na constituição, 
é um viés cultural. O código civil proíbe apenas casamento entre pessoas casadas, o que não é o 
caso. Essas pessoas trabalham, contribuem e, por isso, devem ter seus direitos garantidos. 
A justiça não pode chancelar a injustiça. (grifo nosso).

Maria Berenice6 comunga com a opinião de que com a privatização do direito de família a prote-
ção civil assim como a previdenciária é amoral: 

Eventual rejeição de ordem moral ou religiosa à dupla conjugalidade não pode gerar proveito 
indevido ou enriquecimento injustificável de um ou de mais de um frente aos outros partícipes da 
união. Negar a existência de famílias poliafetivas como entidade familiar é simplesmente impor a 
exclusão de todos os direitos no âmbito do direito das famílias e sucessório. Pelo jeito, nenhum de 
seus integrantes poderia receber alimentos, herdar, ter participação sobre os bens adquiridos em 
comum. Sequer seria possível invocar o direito societário com o reconhecimento de uma socieda-
de de fato, partilhando-se os bens adquiridos na sua constância, mediante a prova da participação 
efetiva na constituição do acervo patrimonial. Claro que justificativas não faltam a quem quer negar 
efeitos jurídicos à escritura levada a efeito. A alegação primeira é afronta ao princípio da monoga-
mia, desrespeito ao dever de fidelidade. Com certeza rejeição que decorre muito mais do medo 
das próprias fantasias. O fato é que descabe realizar um juízo prévio e geral de reprovabilidade 
frente a formações conjugais plurais e muito menos subtrair qualquer sequela à manifestação de 
vontade firmada livremente pelos seus integrantes.

É possível vislumbrar algumas consequências da família poliafetiva ou poliamorosa na relação 

5  DIAS. Maria Berenice. Poliafetividade alguém duvida que existe?  Disponível em:  http://www.mariaberenice.com.
br/manager/arq/(cod2_552)poliafetividade.pdf. Acesso em: jul. 2017.

6  DIAS. Maria Berenice. Poliafetividade alguém duvida que existe?  Disponível em:  http://www.mariaberenice.com.
br/manager/arq/(cod2_552)poliafetividade.pdf. Acesso em: jul. 2017.
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jurídica previdenciária, todas vinculadas aos benefícios devidos aos dependentes a saber: pensão por 
morte e auxílio reclusão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, define quem 
são os dependentes dos segurados, conforme se observa: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral 
de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou defi-
ciência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido 
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015).

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às presta-
ções os das classes seguintes.

Para o objeto do presente estudo, focaremos nos dependentes da classe I: cônjuge, companhei-
ro (a) e filhos, cuja dependência econômica é presumida ao contrário das demais classes, as quais 
devem comprová-la, conforme § 4º do art. 16 da Lei nº 8.213/91.

Em que pese a Constituição e o Código Civil utilizarem a expressão “união estável entre homem 
e mulher”, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIn 4277 e a ADPF 1327, reconheceu, por unanimi-
7  1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJE-
TO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO 
HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE 
AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ 
pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. 
Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA 
NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA 
QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HO-
MENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 
AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, 
salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurí-
dica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo 
constitucional de “promover o bem de todos”. [...] 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM 
SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL 
E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. 
O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição 
da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou infor-
malmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao 
utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração 
civil ou liturgia religiosa. [...] Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que 
também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. 
Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal 
para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eli-
minação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL 
REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSI-
TO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS 
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dade, a união estável para casais do mesmo sexo.

A Lei de Benefícios incumbiu ao seu Regulamento a tarefa de disciplinar a inscrição dos bene-
ficiários do RGPS, conforme se observa no art. 17: “O Regulamento disciplinará a forma de inscrição 
do segurado e dos dependentes”. Inscrição de dependente é o ato formal pelo qual este se habilita ao 
recebimento de prestação previdenciária.  O Regulamento da Previdência Social (RPS) foi aprovado 
pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que assim disciplinou a inscrição destes beneficiários:

Art. 22.  A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do bene-
fício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: (Redação dada pelo 
Decreto nº 4.079, de 2002)

I - para os dependentes preferenciais:

a) cônjuge e filhos - certidões de casamento e de nascimento;

b) companheira ou companheiro - documento de identidade e certidão de casamento com aver-
bação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido 
casados, ou de óbito, se for o caso; e

c) equiparado a filho - certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casa-
mento do segurado e de nascimento do dependente, observado o disposto no § 3º do art. 16;

Conforme visto, em relação ao cônjuge e aos filhos não existem maiores complicações quanto 
à sua caracterização frente ao RGPS, já que para comprovar a sua condição basta apresentarem, res-
pectivamente, a certidão de casamento e a certidão de nascimento. No entanto, para os companheiros 
se faz necessária comprovação da união estável, ou seja, convivência pública, contínua e duradoura 
estabelecida com o objetivo de constituir família, de acordo com o art. 22, § 3º do RPS8. Uma das formas 
DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE 
FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao 
centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no 
âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes 
brasileiros. [...] Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. [...] 6. INTERPRETAÇÃO DO 
ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETA-
ÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. 
Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não 
resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para 
excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura 
entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as 
mesmas consequências da união estável heteroafetiva. (ADI 4277, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julga-
do em 05/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP-00341 RTJ VOL-00219-
01 PP-00212). (grifo nosso.)
8  § 3º  Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no 
mínimo três dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000)
I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)
VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova de mesmo domicílio;
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
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é a apresentação do registro de união poliafetiva junto ao Cartório de Notas

Embora a dependência econômica dos companheiros seja presumida, eles devem, entretanto, 
comprovar o vínculo de união estável por meio de pelo menos 3 (três) dos documentos estabelecidos 
no dispositivo supracitado ou por qualquer outro que possa comprovar a efetiva união, para ter direito a 
sua habilitação como dependente do segurado.

Sob a ótica de custeio quanto ao aspecto central e principal nada há de que se falar uma vez que 
os integrantes da união poliafetiva sendo segurados da previdência social estaria cumprida exigência 
de financiamento da prestação. Porém, há de se indagar acerca do equilíbrio atuarial, uma vez que na 
união poliafetiva o número de integrantes familiares é maior e estariam na condição de companhei-
ros(as). O que por si só implicaria na projeção atuarial do benefício por mais tempo. Surgindo a indaga-
ção se haveria necessidade de alteração da lei de custeio para majoração da alíquota no caso de uniões 
poliafetiva levando-se em conta o número de integrantes.

Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de estabelecimento de parâmetros para a 
configuração da família poliafetiva. Uma vez que deixar a cargo dos próprios integrantes, no exercício 
pleno da autonomia da vontade, seu registro via declaração pode fazer com que haja a utilização deste 
tipo de família apenas para fins previdenciários.   Promovendo de alguma maneira e com novos tons o 
retorno da possibilidade de indicação de dependentes designados sem limitação quantitativa e etária. 

CONCLUSÕES

Com a desinstitucionalização do casamento e do formato da família, a possibilidade de formação 
e constituição de relacionamentos passou a ser exercida no ambiente da autonomia da vontade, pos-
sibilitando o surgimento de novos tipos familiares. Os efeitos destes novos tipos de família repercutirão 
inexoravelmente no ambiente da previdência social no tocante ao reconhecimento dos seus membros 
como dependentes previdenciários e consequentemente quanto à concessão da pensão por morte ou 
auxílio-reclusão.

Surge a necessidade de adequação do regramento quanto a composição plural das famílias 
poliafetivas( mais de um companheiro(a)  no tocante à adequação na parte de custeio ou que alterna-
tivamente haja a opção de escolha  de quem se habilitará como dependente para que não se elasteça 

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiá-
ria;
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou
XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. (grifo nosso).
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tanto a solidariedade  social nesta situação e a criação de mecanismos de verificação se o registro da 
família poliafetiva não busca apenas fins previdenciários.

Recebido em: 30 nov. 2018          Aceito em: 13 abr. 2019
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1 – Os trabalhos deverão ser gravados em Word for Windows e impressos em papel A-4, entre-
linhamento 1,5, fonte Arial 12, com margem superior 3cm, esquerda 3cm, inferior 2cm e direita 
2cm. Deve conter, no máximo, 20 laudas, em idioma português, inglês ou espanhol, devendo 
observar as disposições normativas a seguir relacionadas, tendo como base as normas da ABNT 
para textos científicos:

2 – Os trabalhos deverão ser encaminhados via OJS, sem elemento(s) que identifique(m) o(s) 
autor(es). Os dados relativos ao(s) autor (es) serão registrados no sistema, no momento da sub-
missão.

3 – O artigo científico constará das seguintes partes: Título; Autor(es); Resumo; Palavras-chaves; 
Título em Inglês; Abstract; Keywords; Introdução; Material e métodos; Resultados e discussão; 
Conclusões; Referências bibliográficas. Eventuais agradecimentos devem aparecer após as refe-
rências bibliográficas. O título de cada seção deve estar escrito em letras maiúsculas e destacado 
em negrito.

4 – O título do trabalho deverá ser claro e conciso, devendo facilitar pronta identificação do que 
o trabalho encerra de original ou fundamental, escrito em letras maiúsculas (o autor deverá in-
formar ao Comitê Editorial se o trabalho foi apresentado em algum evento ou publicado em outro 
meio). Três espaços abaixo, coloca-se o nome do(s) autor(es), completo e em caixa alta, em 
sequência e em ordem direta. No rodapé deverá constar a filiação institucional, a titulação aca-
dêmica e o endereço eletrônico. Três espaços abaixo do título deverá vir o resumo, com até 250 
palavras. Três espaços abaixo do resumo deverão ser colocadas as palavras-chaves e também 
três espaços deverão separar o título em inglês, o abstract e as keywords.

5 – A autoria de citações no texto deverá ser indicada ou por números entre colchetes (remeten-
do à lista bibliográfica) ou conforme os seguintes exemplos: “De acordo com Araújo e Prestes 
(2003)...”; “Em trabalho anterior (ARAÚJO; PRESTES, 2003)...”. A lista de referências deve obe-
decer a norma NBR 6023 atualizada.

6 – Ilustrações e análogos: as ilustrações, tabelas, fórmulas e gráficos deverão vir na sequência 
mais adequada ao entendimento do texto, com seus respectivos títulos ou legendas. As figuras 
deverão ter o tamanho igual ao que se deseja na publicação final. Letras e números deverão ser 
perfeitamente legíveis e as fotografias deverão ser em preto e branco, nítidas e bem contrasta-
das. No texto, TABELA e FIGURA (em maiúsculas), e na citação, Tabela, Figura (primeira letra 
maiúscula).

7 – Aceitação dos trabalhos: cada trabalho será analisado por revisores ad hoc da área respec-
tiva. Os pareceres dos revisores serão avaliados pelo Comitê Editorial, que os encaminhará aos 
autores para que verifiquem as sugestões e procedam às modificações que se fizerem necessá-
rias. No caso de divergência entre os dois pareceres, será nomeado um terceiro parecerista. A 
versão final do trabalho deverá retornar ao Comitê, em data a ser estabelecida, via OJS.
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8 – São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos traba-
lhos. A RBDS, entretanto, reserva-se o direito de adaptar os originais ao estilo adotado.

Condições para submissão

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 
acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 
revista; caso contrário, justificar em “Comentários ao Editor”.
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (des-
de que não ultrapasse os 2MB)
3. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: http://www.
ibict.br) estão ativos e prontos para clicar.
4. O texto está em espaço um e meio; usa uma fonte de 12; emprega itálico ao invés de 
sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas inseridas no texto, e não em seu 
final.
5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 
para Autores, na seção Sobre a Revista.
6. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção Proprieda-
des no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para avalia-
ção por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a Avaliação por 
Pares Cega.
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