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EDITORIAL

Entregamos à comunidade jurídica o segundo número da Revista Brasileira de Direito Social
do IEPREV. Inicialmente, agradecemos a todos (as) que acreditaram em nosso projeto, enviando artigos e apostando no sucesso de nossa proposta.
Os temas circundam em torno da Previdência, Assistência Social e trabalho, diante do processo de flexibilização destes direitos.
Certos de que os tempos atuais carecem de reflexão teórica acerca destas searas, especialmente na seguridade social e no direito do trabalho, fizemos uma breve análise de cada um dos artigos que compõem este segundo número.
No primeiro artigo, denominado “Tutela revogada e devolução dos valores”, de autoria de Omar
Chamon, é analisada a controvertida questão da necessidade de se devolver os valores recebidos, de
boa-fé, em face de revogação de tutela antecipada em processos previdenciários.
No segundo artigo, denominado “Terceirização na administração pública: precarização e inaplicabilidade da Lei n. 13.429/2017”, de Eder Dion de Paula Costa e Mônica de Oliveira Casartelli, os
autores propõem uma reflexão sobre a terceirização na Administração Pública e a inaplicabilidade da
Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017.
No terceiro artigo, intitulado “A evolução da Dignidade da Pessoa Humana como valor vetor da
Previdência Social”, de Karina Costa Braga e Arleide Costa de Oliveira Braga, as autoras investigam
o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, enquanto valor supremo do Estado Democrático do
Direito.
No quarto artigo, denominado “Competência para julgar as ações regressivas acidentárias
propostas pelo INSS”, de Sandro Lucena Rosa, o autor analisa a ação regressiva interposta proposta
pelo INSS para buscar o ressarcimento dos valores expendidos no pagamento de benefícios previdenciários.
No quinto artigo, denominado “Trabalhadores rurais brasileiros e Previdência Social Especial
Rural na natureza habitada”, de Thais Giselle Diniz Santos, é analisado o atual contexto da Seguridade Social Rural brasileira, marcado pela PEC n. 287/2016, a fim de vislumbrar o papel do trabalho
rural na construção de um metabolismo ser-humano-natureza equilibrado.
No sexto artigo, denominado “Abono de permanência retroativo”, de Diego Wellington Leonel,
o autor analisa o abono de permanência, criado com a Emenda Constitucional 20/98 como forma
de incentivar o servidor que tivesse completado as exigências para a aposentadoria a continuar no
serviço público com o pagamento de uma verba pecuniária correspondente ao valor da contribuição
previdenciária.
No último artigo, intitulado “A máxima eficiência do estado malfeitor na revisão dos benefícios
de prestação continuada da LOAS”, de Juliana Toralles dos Santos Braga e Ana Maria Isquierdo, as
autoras investigam os requisitos de deficiência ou incapacidade duradoura e da condição de necessidade/pobreza, utilizados como parâmetro para a concessão do BPC assistencial, bem como o procedimento trazido pelo Decreto n. 9.462, de 8 de agosto de 2018, que instituiu uma nova e estranha
modalidade de intimação dos segurados: por via bancária ou eletrônica, quando do recebimento dos
benefícios.
José Ricardo Caetano Costa
Marco Aurélio Serau Jr.
Desejamos a todos(as) uma ótima leitura e reflexão.
Ana Paula Fernandes
(Editores)
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Tutela Revogada e Devolução dos Valores
Omar Chamon
RESUMO
O presente artigo trata da polêmica questão da necessidade de se devolver os valores
recebidos, de boa-fé, em face de revogação de tutela antecipada, em processos previdenciários. Após a verificação do posicionamento atual da jurisprudência são listados
os principais argumentos favoráveis e contrários a tese da necessidade da devolução.
Ao final, o autor conclui pela inconstitucionalidade da exigência, após analisar a matéria sob a ótica dos direitos fundamentais e do princípio da proporcionalidade. Alerta, de
igual forma, para a possibilidade de se reverter a atual jurisprudência, em face de precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, favoráveis aos segurados, citados no artigo.
Palavras-chave: Devolução de valores. Benefícios previdenciários. Tutela
provisória.
ABSTRACT
The paper deals with the controversial judicial determination of returning the amount received, by the beneficiaries of National Institute of Social Security (INSS),
as a social security benefit, granted by means of interim protection or an injunction issued in a motion for writ of mandamus. Besides the civil procedure aspects, this study aims to analyze the current jurisprudence (case law) on the Brazilian Superior Court of Justice considering the principles of dignity of the human
person, the reserve of possible and the contributory character of social security.
Key-words: Amount returning. Social security benefits. Interim protection.
INTRODUÇÃO
A questão relativa à necessidade ou não de devolução dos valores recebidos a título
de benefícios previdenciários, pagos em decorrência de concessão de qualquer modalidade
de tutela provisória ou ainda de liminar em mandado de segurança, apesar de aparentemente simples, é das indagações mais controvertidas nos meios jurídicos. Inúmeros princípios
constitucionais e mesmo o próprio conceito de previdência social, no texto constitucional,
estão em jogo no posicionamento que adotarmos perante esse tem a.
A matéria nunca foi objeto de maiores questionamentos tendo em vista que o pleito do
INSS, nesse sentido, comumente era afastado em razão da natureza alimentícia do benefício
previdenciário ou ainda em face de seu recebimento de boa-fé.

1

Juiz Federal em São Paulo, mestre em direito previdenciário pela PUC/SP, professor e autor de obras jurídicas.
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Porém, mais recentemente, houve significativa mudança na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça. Posteriormente, referido posicionamento restou referendado pela E. Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e, também, pela maioria das Turmas Recursais dos Juizados Federais e Turmas dos Tribunais Regionais Federais. Nesse sentido, vale citar:
STJ- AgInt no REsp 1659472/RS - SEGUNDA TURMA - Relator Ministro Francisco Falcão - DJe 31/10/2017 (...) PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
EM RAZÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. POSSIBILIDADE. RESP 1.401.560/
MT, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. A Primeira Seção desta Corte, em
sede de recurso representativo da controvérsia, ao apreciar o mérito do REsp n.
1.401.560/MT, definiu que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o
autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”.
II- A Corte Especial fixou, alinhada com o julgamento precitado da Primeira Seção,
que, nas hipóteses em que a antecipação de tutela é confirmada pela primeira e
segunda instância, é presumida a boa-fé do receptor da verba alimentar, não obstante a revogação da medida nas instâncias especial ou extraordinária, o que não
é o caso dos presentes autos. A propósito: EREsp 1.086.154/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.3.2014. III- Agravo interno improvido2.

A devolução se daria por meio de ação autônoma de cobrança, execução nos próprios autos ou ainda desconto em benefício previdenciário, eventualmente recebido pelo autor da ação.
TESES FAVORÁVEIS À DEVOLUÇÃO
Os principais argumentos utilizados pela jurisprudência majoritária, hoje objeto de representativo de controvérsia , e também pela autarquia previdenciária, podem ser resumidos da
seguinte forma:
a) O Código de Processo Civil de 1939 não previa execução provisória da sentença, mas apenas
cautelares típicas. Já no Código de 73, em seu texto original e, por mais de 10 anos, havia apenas a previsão de cautelares típicas e o poder geral de cautela dos juízes, objetivando garantir o
resultado útil do processo. Em face do crescente número de ações em trâmite, mormente após
a promulgação da Constituição Federal de 1988, entendeu o legislador que seria necessário
antecipar os efeitos da tutela, desde que, naturalmente, a decisão – sob a ótica fática – restasse
reversível. Referido requisito para a concessão constou, expressamente, do artigo 273, parágrafo segundo, do Código de 73. Da mesma forma, consta do artigo 300, do CPC/15.
Portanto, a reversibilidade das tutelas de urgência é elemento essencial desse instituto.
Não se trata da reversibilidade jurídica, ou seja, a possibilidade de revogação da tutela, pela via
da impugnação recursal, mas a reversibilidade fática que garanta o retorno ao status quo ante.
Portanto, quando da concessão da tutela já se admite, implicitamente, a devolução sob pena de
não haver a reversibilidade prevista em lei.
2

STJ - RESP 1.401.560/MT
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b) Aplica-se, ao caso, o princípio - da teoria geral do direito - da proibição de enriquecimento sem
causa, mormente em face do dano ao erário público.
c) Eventual argumento de que o jurisdicionado confiou no juiz ou no sistema judicial ignoraria o fato
de’ que o segurado, no processo previdenciário, está representado por advogado, o qual sabe que
a antecipação de tutela possui natureza precária e, portanto, tem por obrigação, sempre, orientar
o segurado sobre os riscos de eventual devolução dos valores percebidos, a título de tutela antecipatória.
d) Existe previsão legal, que não pode ser ignorada, tendo em vista que não é inconstitucional, que
expressamente regula a devolução dos valores recebidos indevidamente:
Lei 8213/91 Artigo 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...) II - pagamento
de benefício além do devido; (...) § 1o Na hipótese do inciso II, o desconto será feito
em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.

e) Não restam malferidos os direitos fundamentais, tais como princípio da dignidade da pessoa
humana, ou ainda o mínimo existencial. O CPC/15, da mesma forma que o ora revogado CPC/73,
protege o devedor contra a penhora de bens considerados essenciais para a sua sobrevivência,
com um mínimo de dignidade (CPC/15 Artigo 833). Caso não possua bens passíveis de penhora
não haverá o pagamento da dívida.
OPINIÃO DO AUTOR
De início, não me parece adequado simplesmente afirmar que a devolução não é devida
em face, por exemplo, de se tratar de verba de natureza alimentar. Nada impede que a legislação
determine que específica verba de natureza alimentar seja devolvida. Ressalve-se que a legislação
determina, e não há quem defenda tese contrária, que os benefícios recebidos por meio de fraudes
ou outros artifícios ilegais devam ser devolvidos. A má-fé não retira o caráter alimentar do benefício,
mas a ética prepondera.
Após breve introdução, passo a analisar os princípios em aparente conflito, a dignidade da
pessoa humana, por um lado, e o respeito aos recursos públicos, do outro. Ademais, vale verificar
a inconstitucionalidade, ou não, do artigo 115, inciso II da Lei nº 8.213/91, isto é, uma das formas
que o INSS tem se utilizado para obter a devolução dos valores pagos.
OS PRINCÍPIOS EM APARENTE CONFLITO
Não há princípios absolutos, pois a existência humana se caracteriza pela coexistência.
Dessa forma, para que os homens possam coexistir de forma pacífica e harmoniosa é necessário que os direitos também coexistam e se autolimitem. No mais, os direitos do homem, por mais
fundamentais que sejam, são direitos históricos. Portanto, é natural e lógico que haja uma leitura
evolutiva de cada princípio que será diversa em cada momento histórico. Não se trata de flexibilizar
os direitos humanos, mas sim de afirmar certa relatividade no modo como a sociedade os enxerga3.
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O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, estipula que a República Federativa
do Brasil tem por fundamento, entre outros valores, a dignidade da pessoa humana.
A definição de dignidade da pessoa humana não consta do texto constitucional. Cuida-se de construção filosófico-doutrinária, ao longo dos séculos. Vários filósofos já tratavam,
antes do iluminismo, com profundidade do tema. É o caso de São Tomás de Aquino, no século
XIII. Por outro lado, não há dúvidas que o iluminismo trouxe progressos para a construção e
aplicação efetiva do referido princípio.
A dignidade do ser humano não nasce do direito positivo que apenas o reconhece e lhe
dá maior juridicidade. Os denominados direitos fundamentais ou humanos estão inseridos na
natureza humana e o legislador apenas atesta sua existência e os inclui no ordenamento jurídico.
Não há dúvidas que a desnecessidade de devolver verbas de natureza alimentar, recebidas indevidamente, mas de boa fé, possui correlação com o referido princípio. A irrepetibilidade da verba alimentar é razoável, pois se presume que referida verba é utilizada para garantir
o extrato material mínimo para que uma pessoa viva com dignidade. A redução desse patamar
significaria, em tese, privá-la de direitos sociais básicos, tais como a educação, a saúde, a alimentação, a moradia e o lazer.
A privação de parte desses recursos geraria grande sofrimento e preocupação, pois o
beneficiário não teria como adimplir com seus compromissos. Aparentemente, sob esse olhar,
a desnecessidade da devolução se apresenta adequada e razoável.
O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E O CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Não há dúvidas que o Estado não cria riquezas, ou seja, a disponibilidade de recursos
públicos é limitada enquanto as necessidades são ilimitadas. Evidentemente, o dinheiro público que deixar de ser arrecadado faltará, no mais das vezes, no atendimento as pessoas mais
pobres, pois são as que mais necessitam dos serviços estatais.
Da mesma forma, o constituinte afirma que a previdência social é um sistema contributivo e que devem ser previstos instrumentos que garantam seu equilíbrio econômico e atuarial.
Ignorar as limitações orçamentárias da previdência social feriria de igual forma, o princípio da
seletividade, insculpido no artigo 194 de nossa Carta Maior.
Sob essa ótica, a devolução dos valores também pode ser considerada como adequada
e razoável.
Como resolver o conflito aparente de princípios?
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O juiz federal Dirley da Cunha Júnior nos indica o itinerário, ao discorrer sobre o princípio
da proporcionalidade:
Assim, tal princípio impõe que as entidades, órgãos e agentes públicos, no desempenho de suas atividades, adotem meios que, para a realização de seus fins, revelem-se adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequado se logra promover, com sucesso, o fim desejado; é necessário se, entre os meios regularmente
adequados, apresenta-se como o menos restritivo a um direito fundamental; e, finalmente, é proporcional em sentido estrito se as vantagens que propicia superarem as
desvantagens causadas3.

O constitucionalista, e ministro do E. Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso procura também trazer luzes a questão ao argumentar que:
O problema ganha em complexidade quando há confronto entre o interesse público
primário consubstanciado em uma meta coletiva e o interesse público primário que
se realiza mediante a garantia de um direito fundamental (...) Na solução desse tipo
de colisão, o intérprete deverá observar, sobretudo, dois parâmetros: a dignidade
humana e a razão pública. O uso da razão pública importa em afastar dogmas religiosos ou ideológicos – cuja validade é aceita apenas pelo grupo de seus seguidores.
(...) O outro parâmetro fundamental para solucionar esse tipo de colisão é o princípio
da dignidade humana. Como se sabe, a dimensão mais nuclear desse princípio se
sintetiza na máxima kantiana segundo a qual cada indivíduo deve ser tratado como
um fim em si mesmo. Essa máxima, de corte antiutilitarista, pretende evitar que o ser
humano seja reduzido à condição de meio para a realização de metas coletivas ou
de outras metas individuais4.

Observa-se que é necessário interpretar a norma de tal forma que os princípios sejam
preservados, ou seja, a aplicação de um princípio não pode significar a negativa de vigência ao
princípio em aparente conflito. É necessário ponderar, de forma racional, os valores conflituosos.
Por exemplo, quais os prejuízos que haverá se o aplicador da lei optar por um ou outro princípio?
Muitas vezes, a resposta a essa indagação é suficiente para solucionar o problema.
Após essa introdução, entendo que já é possível enfrentar diretamente a questão com os
elementos trazidos ao debate.
Na busca da resposta por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade, me parece
interessante realizar comparações com realidades jurídicas semelhantes, cuja solução seja aceita, de forma pacífica, pela jurisprudência e pela doutrina.
Por hipótese, uma empresa sonega, ou seja, deixa de oferecer à tributação, contribuições
previdenciárias patronais, no valor correspondente a um milhão de reais. A Procuradoria da Fazenda Nacional, após processo administrativo no qual houve pleno respeito à ampla defesa e ao
contraditório, em mais de uma instância, inscreve em dívida ativa o crédito tributário.
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A Procuradoria da Fazenda Nacional ajuíza a competente execução fiscal. Após a citação, verifica-se que a empresa não possui bens passíveis de garantir o juízo da execução.
Tendo em vista o disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional5, a execução
fiscal é redirecionada para a pessoa do sócio, tendo em vista que a sonegação fiscal caracteriza fraude e, por consequência, autoriza a responsabilidade pessoal do sócio-gerente.
Digamos que o sócio-gerente resida em uma casa - caracterizada como bem de família
- avaliada em cerca de cinco milhões de reais. Não possui nenhum outro bem em seu nome,
mas apenas salário mensal, correspondente a trinta mil reais. Tendo em vista que o imóvel e o
salário são bens absolutamente impenhoráveis6 a execução fiscal será arquivada por ausência
de bens, no aguardo da prescrição intercorrente. O autor desse artigo, por cerca de seis anos
foi juiz de uma das varas de execução fiscal em São Paulo e se deparou, de forma cotidiana,
com situações semelhantes a essa.
Vale observar que o devedor, no caso em análise, agiu de má-fé tendo em vista não se
tratar de mero inadimplemento no dever de recolher tributos, mas efetiva sonegação de tributos. Interessante notar que restaria caracterizado, em tese, o cometimento do crime previsto no
artigo 337-A do Código Penal Brasileiro7.
Aparentemente, em face da comparação em foco, retirada do cotidiano dos executivos
fiscais, há tratamento fortemente desigual entre o beneficiário da previdenciária social, devedor
de boa-fé e o devedor de má-fé das contribuições previdenciárias. Interessante notar que o
tratamento discriminatório previsto em lei e aceito pela comunidade jurídica, não é a concretização de políticas discriminatórias positivas que objetivam reduzir, por exemplo, as desigualdades sociais. O artigo 115, inciso II, discrimina as avessas. A parte mais fraca, em regra, o
beneficiário da previdência social que tenha agido de boa-fé terá reduzido, mensalmente, em
trinta por cento os valores que receberá a título de benefício previdenciário. Por outro lado, o
sonegador terá respeitado seu direito de propriedade, embora tenha agido claramente de má-fé.
Ainda nessa comparação importa verificar como são tratados, pela legislação, o sócio-gerente que efetivamente tenha sonegado contribuições e o beneficiário da previdência social,
em relação à possibilidade de pagar, de forma parcelada, suas dívidas.
O sonegador, caso queira pagar, poderá aguardar parcelamentos especiais, geralmente denominados REFIS, que lhe permitam pagar suas dívidas, na pior das hipóteses, em 180
meses, com direito a suspensão de eventual ação penal. De outra banda, o beneficiário da
previdência terá descontado o percentual de 30% de seu benefício, independentemente das dificuldades econômicas pelas quais venha a passar e sem opção de parcelamento mais suave.
Outra diferença no tratamento diz respeito ao fato de que o sonegador não sofrerá
execução fiscal caso sua dívida seja inferior a R$. 20.000,00, em face de política de cobrança
adotada, há vários anos, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Por outro lado, o aposentado
sofrerá o desconto independentemente do valor de sua dívida.
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Talvez o modo mais adequado para verificarmos se referido percentual fere ou não o princípio da proporcionalidade, seja colocar-se no lugar do beneficiário. Caso tivéssemos reduzido,
sem nenhuma espécie de aviso prévio, nossas receitas mensais em trinta por cento, sem termos
cometido ato ilícito ou mesmo imoral, com certeza, nos sentiríamos injustiçados. Por outro lado,
é o que determina a legislação previdenciária, sem que se conheçam muitas vozes pedindo a
alteração da legislação ou mesmo ajuizando qualquer medida judicial, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, para obter, com efeito vinculante, uma resposta de nossa Corte
Suprema.
Outra comparação também possibilita a reflexão sobre a aplicação, ao tema em foco, do
princípio da razoabilidade e, principalmente, da proporcionalidade.
Não é incomum que os servidores públicos recebam, administrativamente, parcelas salariais ou gratificações que, a posteriori, se mostrem ilegais.
Vale frisar que a legislação de regência sempre prevê devolução dos valores indevidamente percebidos. Especificamente no caso dos servidores públicos federais, a Lei nº 8.112/90, em
seu artigo 46, parágrafo primeiro, prevê desconto de dez por cento nos vencimentos ou proventos
do servidor.
O recebimento, no caso em tela, seria de boa-fé tendo em vista que se efetivou a partir de
interpretação do direito objetivo pela Administração.
No caso de concessão administrativa, não apenas há jurisprudência pacífica, mas também
súmula administrativa da Advocacia Geral da União que afasta a cobrança. Nesse sentido vale
citar:
STJ REsp 1244182/PB (...) O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado
com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta
erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma
falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo,
assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Enunciado AGU nº 34: Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé
pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei
por parte da Administração Pública.

Interessante notar que a Advocacia Geral da União está autorizada a não contestar e não recorrer
de valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, por servidores públicos federais, mas não
possui a mesma autorização no momento em que a questão se aplica aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.
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Resta uma indagação. Qual o motivo para tratamento diferenciado entre os servidores
federais e os beneficiários da previdência social? Não nos parece que seja o menor poder econômico dos servidores, pois uma quantidade bastante grande de servidores federais tem, de forma
merecida, vencimentos superiores ao teto do regime geral de previdência social. No mais, cerca
de 17 milhões de beneficiários da previdência social recebem seus benefícios no piso de um
salário mínimo. No âmbito do serviço público federal, embora haja servidores com vencimentos
bastante baixos, não nos parece que haja muitos que recebam um salário mínimo por mês. Portanto, não é correto o tratamento diferenciado entre os servidores e os beneficiários, pois mais
uma vez se aplica, às avessas, o princípio da isonomia material, ou seja, segue-se privilegiando
os mais fortes sob a ótica econômica, em detrimento dos mais pobres.
É verdade que a concessão administrativa não se confunde com a concessão judicial provisória. Existe a presunção de legitimidade do ato administrativo. Porém, o recebimento, pela via
administrativa, de gratificação ou verba remuneratória também possui caráter precário, tendo em
vista que não existe coisa julgada administrativa, em nosso ordenamento jurídico.
Vale observar que a perversa lógica demonstrada em duas situações do cotidiano jurisdicional aplicada em grande escala resta por dificultar um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, qual seja, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais8.
Portanto, parece-nos necessário realizar interpretação conforme a Constituição, quanto
ao conteúdo do artigo 115 da Lei 8213/91.
Parece-me que é possível preservar os princípios em conflito, com a aplicação da proporcionalidade. Não vejo necessidade de declarar inconstitucional o referido dispositivo. Sem dúvida, as parcelas recebidas de má-fé devem ser devolvidas ou por meio de ação autônoma ou por
intermédio de desconto no valor dos benefícios, caso o segurado seja titular de algum benefício.
Porém, as parcelas recebidas de boa-fé, mormente com autorização judicial, não devem
ser devolvidas. Não se apresenta absurda a referida interpretação, pois é a que prevalece no
Código de Processo Civil em face da impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial,
incluindo nelas os benefícios da previdência social.
Resta privilegiado o princípio da boa-fé e da dignidade da pessoa humana sem desprezar
ou tornar letra morta o princípio da reserva do possível ou ainda a necessidade de garantir o
equilíbrio das contas públicas. Há evidente ponderação de valores constitucionais ao se aceitar a
desnecessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé, em face de concessão de tutela,
e a necessidade de devolução dos valores recebidos em face de fraude, por exemplo.
Referida leitura do artigo 115 da lei de benefícios valoriza de igual forma, o princípio da
irredutibilidade do valor dos benefícios. Afinal, como lembra o festejado professor e jurista Marco
Aurélio Serau Jr., referido primado busca garantir o valor real do benefício, isto é, o poder aquisitivo da renda mensal de cada prestação9.
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Da mesma forma, resta igualmente atendida a regra segundo a qual é vedado o pagamento de benefício da previdência social, substitutivo do salário-de-contribuição do segurado,
em patamar inferior a um salário mínimo. Não é incomum acontecer que eventual desconto
administrativo autorize pagamento, por longo tempo, inferior ao piso salarial.
Por derradeiro, vale lembrar que a análise de qualquer matéria relativa a benefícios previdenciários exige do juiz-estado mais que um olhar meramente matemático e frio, com utilização
de instrumental trazido pelo positivismo jurídico:
O direito a concessão de benefícios da seguridade social não pode ser aferido a
partir dos critérios milimétricos estabelecidos a partir da legislação previdenciária10.

Está em jogo a sobrevivência, com um mínimo de dignidade, de pessoas fragilizadas pela
idade ou pela doença e quase sempre pela ausência de bens materiais, razão pela qual nos
parece que caminha bem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em várias oportunidades, optou pela desnecessidade da devolução na hipótese em foco.
Encerramos essas breves reflexões com os principais trechos de acórdão do E. Supremo
Tribunal Federal, no sentido que nos parece o mais justo para questão11:
STF Agravo regimental no Agravo de instrumento nº 746.442-0 - Relatora: Min.
Cármen Lúcia.
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. 1. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA PARTE BENEFICIÁRIA EM RAZÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2.
O JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO IMPORTA NA OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
1. Em 15.4.2009, neguei seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que não admitiu recurso
extraordinário interposto contra julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o
qual decidira que os valores previdenciários recebidos de boa-fé, em razão de antecipação de tutela, não deveriam ser devolvidos pela parte beneficiária.
(...) 2. Como assentado na decisão agravada, quanto a alegada afronta ao art. 97 da
Constituição da República, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade ou
afastou a incidência das normas contidas no art. 115 da Lei n. 8213/91 e no artigo
475-O do Código de Processo Civil, apenas assentou que, na espécie vertente, não
seria devida a restituição dos valores pagos, em razão da jurisprudência ora dominante e da boa-fé da parte beneficiária.
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Para se concluir de forma diversa do que foi decidido pelas instâncias originárias,
seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (código de processo civil e Lei n.8.213/91). Assim, a alegada contrariedade
à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza
o processamento do recurso extraordinário.
(...) 3. Ademais, no julgamento do Mandado de Segurança n. 26.085, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que os valores recebidos
indevidamente devem ser restituídos ao Poder Público somente quando demonstrada a má-fé da parte beneficiária. Confira-se excerto do julgado:
“Não se há de desprezar que o princípio da legalidade conjuga-se, sistematicamente, com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Nesse sentido, ao
tratar da anulação dos atos administrativos, Juarez Freitas pondera que:
‘O problema da anulação do ato administrativo, especialmente, o gerador de direitos, apresenta-se dominado, no mais das vezes, por dois princípios aparentemente antagônicos. De um lado, o princípio da legalidade que reclama a anulação dos atos viciados. De outro, e em contraposição de superfície, localizam-se o
princípio da proteção da confiança, que exige a consideração da boa-fé do destinatário do ato concessivo de direitos e advoga a estabilidade do ato decretado
pela autoridade pública, determinando sua convalidação. Destarte, parece claro
(...) que o princípio da confiança ou da boa-fé estatui o poder-dever, em casos
de longo curso temporal, de não anular senão de sanar ou convalidar determinados atos inquinados de vícios formais, no justo resguardo da própria estabilidade
das relações jurídicas (E conclui:) b) a respeitabilidade do princípio da boa-fé, do
princípio da segurança jurídica e a relativização do princípio da legalidade, conjugadamente, implicam a fixação de limites substanciais à cogência da anulação
dos atos administrativos, tanto à Administração, quanto ao Poder Judiciário; (...) d)
os atos administrativos, uma vez incontrastável a boa-fé do administrado, devem
ser anulado excepcionalmente com efeitos atenuados, quando da passagem de
um médio lapso temporal, a critério da prudência pretoriana , sem que se trate de
convalidação parcial. (FREITAS, Juarez. A anulação dos atos administrativos em
face do princípio da boa-fé. São Paulo: Boletim de Direito Administrativo, n. 2, ano
XI, fevereiro de 1995, p. 97).
Na mesma linha, Luisa Cristina Pinto Netto afirma:
‘(É) possível sustentar que o princípio da legalidade (estrita) deve ceder, em determinados casos, diante de outros princípios, como o da segurança jurídica e da
proteção à boa-fé. Pode-se, talvez com mais acerto, conceber a legalidade em
sentido mais amplo, matizada pela segurança jurídica e pela proteção da boa-fé,
admitindo preterir artigos de lei – ou melhor, regras jurídicas – para considerar
uma situação nascida em confronto com tais artigos – rectius, regras – consolidada em virtude do decurso de tempo e da necessidade de estabilidade das relações
sociais (PINTO NETTO, Luisa Cristina. Ato de aposentadoria. Natureza jurídica,
registro pelo Tribunal de Contas e decadência. Revista Brasileira de Direito Público. Belo Horizonte: Fórum, ano 4, n. 13, abr/jun. 2006, p. 127); (...) “
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CONCLUSÃO
A questão, apesar do respeitável entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e da E.
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais não se encontra, totalmente,
pacificada. Há precedentes de nossa Corte Constitucional que demonstram haver matéria constitucional que possibilita a revisão da jurisprudência, ora majoritária.
Caso prevaleça a atual orientação jurisprudencial, me parece que haveria a necessidade de
devolver os valores recebidos, apenas, nos casos em que era evidente o risco de reversibilidade
da tutela, tal como em novas teses sem respaldo jurisprudencial ou ainda em face de concessão
de tutela totalmente divorciada do entendimento dominante. Nessas hipóteses seria possível afirmar que o segurado teria condições de saber o risco da reversibilidade da decisão. Nas demais
hipóteses, a boa-fé restaria demonstrada. Por fim, nesse caso, entendo que o INSS deveria efetivar
a cobrança por meio de ação autônoma, em respeito aos princípios do contraditório e do devido
processo legal e não por meio de descontos no benefício eventualmente recebido pelo segurado.
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TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
precarização e inaplicabilidade da Lei 13.429∕2017

Mônica de Oliveira Casartelli12
Eder Dion de Paula Costa13
RESUMO
O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a terceirização na Administração Pública e a inaplicabilidade da Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017. A terceirização acabou por se constituir em
uma prática precarizante das relações de trabalho, sobretudo após o julgamento da ADC nº16, que
entendeu constitucional o art. 71§1º da Lei 8666∕93. O desafio é enfrentar a temática à luz do que
dispõe a Constituição Federal em matéria de efetivação de direitos fundamentais na mira da consecução dos fins do próprio Estado Democrático de Direito.
Palavras-Chave: Terceirização. Administração pública. Precarização. Relações de trabalho. Inconstitucionalidade.
ABSTRACT
The present paper proposes a reflection on the outsourcing in the scope of the Public Administration and the inapplicable the content of Law 13,429 of March 31, 2017. Outsourcing constituted a
precarious practice of labor relations, especially after the judgment of the Direct Action of Constitutionality No. 16, which constitutional understanding of article 71§1º of Law 8666/93. The challenge
is to address the issue through what the Federal Constitution establishes in terms of the realization
of fundamental rights.
Key words: Outsourcing. Public administration. Precariousness. Labor relations. unconstitutionality.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a terceirização no âmbito da Administração
Pública, propondo uma reflexão sobre o seu atual panorama jurídico, sobre a responsabilidade
do tomador de serviços à luz da legislação vigente e da jurisprudência do Tribunal Superior
do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Conclui pela precarização dessa modalidade de
contração com afronta direta a direitos fundamentais e de cidadania previstos na Constituição
Federal. Foi realizada pesquisa bibliográfica e jurisprudencial para atingir os fins pretendidos
neste breve estudo sem a pretensão de esgotar a temática que é demasiadamente ampla e
extrapola os limites aqui propostos de avaliação da terceirização no âmbito da Administração
Pública.
12
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O artigo aborda em uma primeira etapa o conceito de terceirização e o panorama jurídico
deste Instituto fazendo um breve apanhado histórico da legislação que tratou sobre terceirização
no Brasil desde o Decreto-Lei 200∕67 até a edição da Lei nº 13.429∕2017, esforço necessário para
compreender a alteração de lógica implementada pela reforma trabalhista em relação à timidez
legislativa até então vigente.
Em um segundo momento, o texto analisa a questão da responsabilização da Administração Pública como tomadora dos serviços, explorando os contornos dados ao tema após o julgamento da ADC nº 16 pelo Supremo Tribunal Federal e estabelecendo a conexão entre a jurisprudência consolidada e o quadro atual de precarização e violação a direitos dos trabalhadores.
Na terceira etapa o trabalho apresenta uma avaliação sobre a inaplicabilidade da Lei nº
13.429∕2017 no âmbito das atividades-fim da Administração Pública, por violação à regra do concurso público e de diversos princípios de direito administrativo, conforme previsão do art. 37,
caput e inciso II da Constituição Federal de 1988.
O que se propõe, enfim, é a ação da Administração e do Poder Judiciário na preservação
de direitos fundamentais e de cidadania previstos na Constituição Federal. É a tomada de consciência no sentido da contenção desta investida precarizante que é a terceirização e que neste
momento se expande em prejuízo de toda sociedade brasileira.
CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO E ATUAL PANORAMA JURÍDICO
A terceirização consiste em um modelo que rompe com a lógica dos arts. 2º e 3º da CLT,
que definem empregado e empregador e consagra uma relação trilateral em que o trabalhador
é contratado pela empresa prestadora de serviços para laborar em favor de uma empresa tomadora, o que configura típica terceirização de mão-de-obra por interposta pessoa. Surge, então, a
figura de um terceiro, um atravessador na relação de trabalho, rompendo com a regra da relação
bilateral entre empregado e empregador. O trabalhador é empregado da empresa prestadora de
serviços mas quem se beneficia diretamente da sua força de trabalho é o tomador. A empresa
prestadora de serviços e a tomadora possuem entre si uma relação contratual.
Maurício Godinho Delgado (2011, p. 426) conceitua terceirização como sendo “o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria
correspondente”. Como dito, a relação empregatícia se forma com a empresa prestadora dos
serviços, embora o trabalhador esteja inserido no processo produtivo do tomador.
O Decreto-Lei 200∕67 e a Lei 5.645∕70 já traziam a terceirização ao regulamentarem a descentralização das atividades no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta.
Dessa forma, preconizava o art. 10 §7º do Decreto-Lei 200∕67 que “ a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato...”.
A Lei 5.645∕70, em seu art. 3º parágrafo único, disse que “as atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas se-
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rão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo com o art. 10,
§7º do Decreto-Lei 200∕67”. Este dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei nº 9.527∕97.
Note-se, no entanto, que restou regulamentado desde 1967 que o Estado poderia executar atividades de forma indireta, por meio de terceiros. A Lei ainda tratou de exemplificar as
atividades passíveis de terceirização, que seriam aquelas que mais tarde seriam classificadas
na jurisprudência como atividades-meio.
No campo do direito privado, a Lei 6.019∕74 que regulamenta o trabalho temporário tratou da terceirização, todavia na seara do contrato a prazo determinado. Na sequência, vieram
as Leis 7.102∕83 e 8.863∕94, que trataram do objeto e das hipóteses de terceirização para contratação para vigilância bancária, patrimonial, bem como para transporte de cargas, agora não
mais restrita aos contratos temporários.
Não pode olvidar, portanto, que a terceirização sempre foi regulamentada de forma restritiva quer em relação ao prazo de contratação, quer em relação ao seu objeto, o que deixava
clara a intenção do legislador de mantê-la como uma exceção e não como regra no contexto
das relações laborais. Dessa forma, mantinha-se como regra a relação de emprego a prazo
indeterminado, bilateral, no modelo previsto nos arts. 2º e 3º da CLT, o que não impediu que a
terceirização tomasse corpo, ganhando espaço tanto no setor público quanto privado.
O TST editou a Súmula nº 256, oportunidade em que assentou que “salvo nos casos
previstos nas Leis 6.019∕74 e 7.102∕83, é ilegal a contratação de trabalhadores por interposta
pessoa, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços”.
Mais tarde, em 1993, o TST edita a Súmula nº 331, que embora tenha sofrido modificações redacionais nos últimos anos, acabou por chancelar a terceirização não só nos contratos
temporários e serviços de vigilância e conservação e limpeza, previstos em lei, mas também
nas hipóteses de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.
A questão que envolve as atividades-meio do tomador, como visto, já havia sido tratada
pelo Decreto-Lei 200∕67, pelo que é possível crer que tal construção jurisprudencial do TST
possa ter origem nas definições do referido Decreto.
O Decreto nº 2.271∕1997 também tratou das atividades que podem ser objeto de execução indireta pela Administração Pública. Este, mais recente, trata de forma clara das atividades
passíveis de terceirização pela Administração.
O fato é que a Súmula nº 331 do TST, que será tratada mais adiante quanto ao aspecto da responsabilidade do tomador dos serviços, no afã de tentar explicitar as hipóteses de
terceirização licita e ilícita e prever consequências em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas, acabou também por chancelar a prática da terceirização em
inúmeras atividades, alastrando a sua utilização nos mais diversos setores produtivos, tanto no
âmbito público quanto privado.
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A razão pela qual a terceirização se mostra tão atrativa para o setor econômico diz diretamente com os custos da produção. O modelo de produção capitalista reclama a queda dos
custos da produção com a maximização do lucro. E nessa perspectiva, não há dúvidas de que
os salários dos trabalhadores terceirizados são mais baixos, de que há uma dificuldade desses
trabalhadores no agrupamento em categorias profissionais e de organização sindical em razão
da sua pulverização, que é própria deste modelo de contratação.
Não há dúvidas também de que há um giro muito grande na contratação dessas empresas
prestadoras de serviço que leva com frequência à solução de continuidade de suas atividades,
com inadimplemento de verbas trabalhistas e alto índice de desemprego, em prejuízo da classe
trabalhadora. Por vezes tais trabalhadores são recontratados pela nova empresa que assume as
atividades firmando contrato com o ente público, todavia, na realidade e na maioria das vezes,
ficam sem receber saldo de salários, verbas rescisórias e sem o gozo de férias.
De qualquer forma, havia um anseio do setor econômico por aumentar as hipóteses de
terceirização, que culminou com a aprovação do PL 4.302, que viria a ser transformado na Lei
13.429∕2017, publicada em 31 de março de 2017. A ampliação da terceirização foi um dos pilares
da reforma trabalhista sob a promessa de geração de postos de emprego, o que após 9 meses
de reforma não se confirmou.
A Lei 13.429∕2017 altera a Lei 6.019∕74 e dispõe sobre terceirização. Em seu art.9º § 3º,
a Lei deixa claro que “o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento
de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora dos serviços”. A
citada Lei ainda aproveita para regular a responsabilidade subsidiária do contratante (tomador
dos serviços) e preconizar a ausência de vínculo de emprego entre o tomador de serviços e o trabalhador contratado pela empresa de trabalho temporário, sendo que estas últimas previsões se
deram na esteira do que já vinha decidindo a Justiça do Trabalho por força do contido na Súmula
nº 331 do TST.
É a previsão da possibilidade de contratação de empresa prestadora de serviço para exercício de atividades-fim do tomador, entretanto, que denota maior preocupação neste momento
diante do quadro de precarização já existente e da ampliação das hipóteses de terceirização em
relação à jurisprudência consolidada. Ademais, a Lei não faz distinção quanto a sua aplicação
para o setor público ou privado.
Com a aplicação da intermediação de mão-de-obra também para as atividades finalísticas
das empresas tomadoras dos serviços, há fundado receio de que aumentem as dispensas de
empregados para a substituição por empresas prestadoras de serviços.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE TOMADORA DOS
SERVIÇOS PELO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E PRECARIZAÇÃO
No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 do Distrito Federal, o STF assentou a impossibilidade de transferência automática dos encargos
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trabalhistas resultantes da execução do contrato para a Administração, reconhecendo a constitucionalidade do art. 71§1º da Lei 8.666∕9314.
O acórdão deixa claro que a Administração tem o dever de fiscalizar o cumprimento das
obrigações contratuais pela contratada, em observância aos Princípios da Legalidade e da
Moralidade Administrativas não podendo ser conivente com o descumprimento contratual. A
Ministra Carmem Lúcia mencionou em seu voto que a Administração acabava pagando duas
vezes: pagava as verbas trabalhistas para a empresa no bojo do contrato firmado a partir da
licitação e pagava novamente para o trabalhador no caso de inadimplemento da contratada.
Do referido julgamento extrai-se a necessidade de demonstração de ação culposa da
Administração para que possa ser responsabilizada de forma subsidiária pelo inadimplemento
das verbas trabalhistas. Seria o caso de comprovação de culpa “in vigilando”, pela ausência de
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas no curso da execução contratual.
A fundamentação do acórdão da ADC nº16 não deixa dúvidas sobre a impossibilidade
de responsabilização objetiva, automática e pela simples prestação do trabalho em relação à
Administração.
Após o julgamento da citada Ação Direta de Constitucionalidade, o TST alterou a redação da Súmula nº 331, passando a dispor o item V, o seguinte:
Os entes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente,
nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

Na ausência de uma legislação que regulamentasse a questão da natureza da responsabilidade do tomador de serviços de forma clara, o TST buscou a uniformização de entendimento no âmbito da Justiça do Trabalho, durante muitos anos, por meio da Súmula nº 331. Os
itens IV e VI do verbete fixam a responsabilidade subsidiária das tomadoras em relação a todas
as parcelas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação do labor.
Agora a Lei nº 13.429∕2017, neste aspecto, veio repetir o conteúdo da Súmula do TST
quanto à responsabilização subsidiária do tomador e quando a ausência de vínculo entre este
e o tomador dos serviços, além de chancelar a terceirização na atividade-fim.
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir
a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995).
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Com o julgamento da ADC nº 16 e com a alteração do teor da Súmula nº 331 do TST, a Administração Pública na condição de tomadora de serviços obteve flagrante vitória no seu escopo
de evitar o pagamento em duplicidade das verbas trabalhistas, ou seja, no bojo do contrato com
a prestadora e depois judicialmente ou administrativamente ao trabalhador.
No entanto, se por um lado este pagamento dúplice não deixava de ser uma realidade
dentro do cenário da terceirização no âmbito da Administração Pública com prejuízo econômico
ao erário, por outro lado este entendimento judicial consolidado na ADC nº 16 pelo STF, gerou
um problema social que é o risco de que o trabalhador fique sem receber as verbas trabalhistas
inadimplidas caso a Administração comprove ter fiscalizado o cumprimento do contrato e exigido
os documentos pertinentes da contratada no curso da sua execução.
Nestes casos o trabalhador deixa de receber a contraprestação de seu trabalho, a que
tem direito por força do previsto no art. 7º, incisos VII, VIII, XV, XXI, entre outros da Constituição
Federal de 1988 e em razão do previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Da mesma forma,
é clara a afronta ao art. 7º, inciso I da Constituição, já que as despedidas são recorrentes com
inadimplemento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS.
Essa realidade da terceirização do Brasil colabora para o fenômeno da precarização das
relações de trabalho e isto não deve e não pode ser simplesmente ignorado pelo Estado.
Aqui não é demais relembrar o pensamento de Marx traduzido por Pachukanis no ponto de
vista do direito como forma de relação capitalista, relação entre mercadoria-trabalho e capital, a
forma da relação de mais-valor. O Direito é a forma da relação entre organização e comando para
a exploração. (PACHUKANIS, 2017, p. 22).
Nesta temática da precarização nas relações de trabalho terceirizadas que submete o
trabalhador ao labor sem contraprestação, reina a exploração sem qualquer preocupação com o
sujeito que trabalha, que passa a ser tratado como objeto, fortalecendo o poder do capital que no
fim o escraviza.
Importa referir que nestes casos de intermediação de mão-de-obra os trabalhadores recebem baixos salários, convivem com altos índices de acidentes do trabalho e adoecimento, deixam
de receber salários e verbas rescisórias em razão do frequente desaparecimento das empresas
prestadoras do serviço e há uma pulverização da classe trabalhadora que dificulta a organização
sindical já que prestam serviços em vários locais e para vários tomadores. Cumpre lembrar que
na intermediação de mão-de-obra o trabalhador é a principal mercadoria negociada.
Fundamental também, sob outra vertente, é enfrentar nesta temática as questões mais
afetas ao Direito Administrativo e ao Direito Constitucional para situar a problemática numa seara
adequada no campo do Direito Público já que neste texto se faz uma abordagem da terceirização
na Administração Pública.
É preciso entender que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado é dogma superado diante do disposto na Constituição de 1988 e acima de tudo compreender, afinal,
qual é o interesse público que deve ser perseguido pela Administração.
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Nessa perspectiva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1999, p. 24) fala em humanização do
interesse público. Diz ela:
No moderno Estado Democrático de Direito, a ideia de “interesse público” se humanizou, uma vez que o Estado passou a se preocupar não só com os bens materiais
que a liberdade de iniciativa almejava, mas também com valores considerados essenciais a uma existência digna do ser humano. Enfim, a ideia de interesse público, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, passou a abranger o
desejo de liberdade com dignidade, reclamando do Estado uma atuação adequada
a diminuir as desigualdades sociais, levando a toda sociedade o bem-estar social.

Assim, não pode a Administração seguir uma lógica meramente econômica esquecendo que o interesse público é o interesse da sociedade e que estamos tratando, em verdade,
de relações e direitos sociais previstos na Constituição Federal. Existe uma lógica liberal que
permeia a discussão do tema da terceirização calcada da maximização de lucros e no menor
custo da produção e isto também não pode ser desprezado. É mais barato terceirizar do que
contratar com vínculo nos moldes do art. 2º e 3º da CLT, mormente nos casos da Administração
Pública que necessita realizar concurso público para ingresso de servidores em seus quadros,
conforme exige o art. 37, II da Constituição Federal.
Severo e Almeida (2014, p. 161) afirmam que
A lógica liberal encontra na terceirização
ender com a finalidade de lucro, sem
los indivíduos que contrata talvez seja o
ração sem limites, especialmente, sem

um excelente aliado. Emprequalquer responsabilidade peápice dessa ideia de explopreocupação com o Outro.

A Administração Pública presta serviços públicos mas por vezes também explora atividade econômica por meio das suas Estatais.
O tema central dessa discussão é cidadania. Cidadania que se constrói com fundamento em princípios constitucionais e éticos, mirando a realização de justiça social. Cidadania que
se constrói com um Estado preocupado com práticas eficientes de gestão e com foco no futuro
e na verdadeira missão da Administração que é trabalhar em prol da sociedade e da garantia
de direitos fundamentais.
Enzo Bello, em sua obra “A cidadania no Constitucionalismo Latino-Americano” vai além
e fala em um novo conceito de cidadania a ser exercitado modernamente, nos seguintes termos:
Quando se fala em um novo conceito de cidadania, busca-se ilustrar um salto qualitativo agregado por esse quadro espaçotemporal a um conceito cuja referência teórica
se mostra deficitária em termos de prática social. As novas relações entre Estado e
Sociedade Civil, bem como as demandas surgidas no cotidiano de países marcados
pela exclusão social, demonstram a necessidade de se avançar de uma concepção
estática para uma concepção dinâmica de cidadania. (BELLO, 2012, p. 128-129).
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Nos termos da Constituição Federal o Estado tem dever de proporcionar aos cidadãos
uma existência digna. A República Federativa do Brasil, de acordo com o art. 1º da CF tem como
fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Já o art. 3º
da Constituição preconiza que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a
construção de uma sociedade justa e solidária, assim como a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades.
Souto Maior em artigo intitulado “Terceirização da Atividade-Fim é o fim do Fetiche da Terceirização” traz uma discussão bastante interessante que envolve a Lei nº 13.429∕2017 sobre a
possibilidade de coexistência de duas regras generalizantes que se contrapõe. Uma seria contida nos arts. 2º e 3º da CLT e no art. 7º, I da CF sobre a relação bilateral de emprego e a outra a
regra da relação trilateral da terceirização com a intermediação de mão-de-obra na atividade-fim
inclusive.
Nesse sentido ele afirma:
Assim, mesmo com a revitalização da antiga onda de ataques aos direitos sociais,
pelos quais, sob a retórica da modernidade, procura-se conduzir a sociedade brasileira aos tempos do século XIX, o percurso da progressividade se impõe por incidência da razão e da lógica. Com efeito, diante da necessária retomada dos fundamentos do Direito do Trabalho para solucionar o conflito incontornável de duas
regras generalizantes que se contrapõem, chega-se ao ponto dialético de que a previsão legal da atividade-fim representa o fim da terceirização. (MAIOR, 2017, p. 210).

O que o autor defende é que a terceirização perdeu o parâmetro de excepcionalidade e
resultando na generalidade de mera intermediação de mão-de-obra, uma vez que as empresas
são constituídas simplesmente para locar força de trabalho, fazer comércio de gente, agredindo
princípios fundamentais do Direito do Trabalho.
De fato, essa inversão de lógica precariza as relações de trabalho. O Direito do Trabalho
com sua principiologia continua existindo e a Constituição prevalecendo sobre as demais normas.
Daí porque a Lei nº 13.429∕2017 depois reforçada pela Lei nº 13.467∕2017, não pode prevalecer
sobre a Constituição Federal e nesse aspecto pode ter significado, como sustenta o autor citado,
o fim do fetiche da terceirização.
A ausência de contraprestação pelo trabalho, o inadimplemento de salários e verbas trabalhistas essenciais para que os trabalhadores mantenham uma vida minimamente digna afronta
a Constituição Federal constituindo-se em um quadro preocupante de flagrante precarização e
exploração nas relações laborais.
INAPLICABILIDADE DA LEI 13.429∕2017 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Delineado o atual panorama jurídico da terceirização no Brasil, assim como o sistema de
responsabilidade do tomador e o quadro de precarização das relações de trabalho gerada a partir
dessa realidade, cumpre analisar a aplicabilidade da Lei nº 13.429∕2017 ao setor público quanto
às contratações ligadas à atividade-fim da Administração Pública.
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Como visto, a permissão para terceirização de serviços restringia-se, por força do disposto no Decreto-Lei 200∕67, do Decreto nº 2.271∕1997 e da Súmula nº 331 do TST, às atividades-meio da Administração.
A Lei nº 13.429∕2017 introduzida no bojo da reforma trabalhista não diferencia a terceirização no setor público e no setor privado. Este silêncio, para alguns, significa que a Lei que
simplesmente altera a legislação sobre trabalho temporário seria inaplicável para a Administração. Para outros, denota que ela se aplica indistintamente para ambos os setores.
O Tribunal de Contas da União em diversos acórdãos do plenário faz alusão ao disposto no Decreto nº 2.271∕1997, que trata das atividades que podem ser objeto de execução
indireta pela Administração Pública. O referido Decreto no art. 1º fala expressamente em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem
área de competência legal do órgão ou entidade. A norma é clara em apontar que atividades de
conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção,
reprografia, telecomunicações, manutenção de prédio, equipamentos e instalação, serão, de
preferência, objeto de execução indireta. O art. 1º, § 2 diz que não serão objeto de execução
indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e
salários do órgão ou entidade, salvo expressa disposição em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
Para o Tribunal de Contas da União, o Decreto 2.271∕1997 buscou coibir a burla do
concurso público e a terceirização irregular. No TC 032.202∕2010-5, acórdão 5216∕2012 da Primeira Câmara, o Tribunal de contas da União afirma nos itens 42, 43 e 44, que a Constituição
Federal preconiza a obrigatoriedade de aprovação em concurso público para investidura em
cargo ou emprego público nos termos do art, 37, inciso II e que a Administração está obrigada
a observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência nos moldes do
art. 37, caput, sendo a terceirização na atividade-fim de um órgão público uma burla à obrigatoriedade de realização de concurso público.
A Lei nº 13.429∕2017, que aliás é silente quanto ao tema da terceirização na atividade-fim
no âmbito da Administração Pública, enquanto lei ordinária, não tem o condão de alterar norma
constitucional, pelo que deve prevalecer o disposto no art. 37, caput e inciso II, tanto quanto
aos princípios a serem observados pela Administração Pública, mormente o da legalidade e
da impessoalidade, quanto à exigência da aprovação em concurso público para ingresso nos
quadros da Administração.
Como a citada Lei não tratou da terceirização na atividade-fim na Administração Pública
pode-se afirmar que não é aplicável aos órgãos e entidades da Administração. Caso se entenda que a Lei tratou também da terceirização na Administração, é imperioso sustentar sua inconstitucionalidade, por afronta ao contido no art. 37, caput e inciso II da Constituição Federal.
Por não haver ainda um posicionamento assentado na jurisprudência e na doutrina sobre o tema, a questão permanece a causar polêmica e insegurança jurídica.
Certo é que a Administração deve se posicionar atentando para os elementos apresen-
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tados ainda que de forma sucinta neste texto, a fim de evitar o agravamento da precarização, o
desemprego e como forma de coibir a ilegalidade, a quebra da moralidade e da impessoalidade.
A eficiência e a consecução dos fins do Estado Democrático de Direito dependem da correta avaliação desse cenário e da adoção de um posicionamento compatível com a ordem Constitucional
vigente. Ao poder Judiciário também compete evitar uma interpretação da norma que colida com
a Constituição Federal e com o interesse público.
Que não se argumente, em sentido contrário a possibilidade de terceirização de mão-de-obra, em razão de que o art. 37, II da Constituição veda o ingresso de pessoas em seus quadros
sem o concurso público.
aduz:

Nessa linha, nos parece lógica e correta a conclusão desenhada por Souto Maior quando

Então, quando a lei chega ao ponto de autorizar a terceirização da atividade-fim, o efeito
jurídico necessário, para a preservação da ordem social, é o de se afirmar o contrário,
ou seja, que a terceirização, juridicamente falando não existe e o mecanismo que se
tem para isso é o da declaração da relação de emprego, instituto criado exatamente
para vincular o trabalho e o capital, atribuindo-se a este uma responsabilidade social
mínima para a efetivação de um projeto de sociedade pautado pela lógica do Estado
Social. A relação de emprego, vale lembrar, é um instituto jurídico que decorre da necessidade de se superarem obstáculos impostos pela racionalidade jurídica liberal, que
tentava afastar o capital de qualquer responsabilidade sócia. (MAIOR, 2017, p. 210).

Vingando a interpretação da possibilidade de terceirização da atividade-fim na Administração, a sociedade provavelmente conviverá com professores de universidades públicas terceirizados, advogados públicos terceirizados, auditores fiscais terceirizados. O fato é que hoje a
ausência de vínculo de emprego entre o prestador de serviços e tomador decorre da previsão da
Lei e das disposições das Súmulas do TST (súmulas 331 e 363). Se a atenção jurídica do Judiciário estivesse voltada para o princípio da primazia da realidade que rege o direito do trabalho
certamente a conclusão acerca da existência desse vínculo seria outra, principalmente diante
da exigência de fiscalização ostensiva que hoje é cobrada do tomador como consequência de
disposições das instruções do próprio Ministério do Planejamento sobre fiscalização de contratos
com a Administração e do próprio julgamento da ADC nº 16 já mencionado no item anterior deste
trabalho.
A admissibilidade da aplicação da Lei nº 13.429∕2017 para as atividades-fim dos órgãos e
entidades da Administração Pública pode agravar e muito o quadro de precarização já existente
além do que contraria toda a lógica da relação entre capital e trabalho prevista na CLT e na CF∕88,
conforme aqui exposto.
CONCLUSÃO
Conforme procuramos demonstrar neste artigo, a terceirização que era um modelo de contratação que a legislação brasileira sempre tratou como excepcional, se alastrou consolidando-se
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como regra. Tal modelo foi impulsionado mais recentemente pela introdução no ordenamento
jurídico da Lei nº 13.429∕2017 e reforçado pela Lei 13.467∕2017 que promoveu a reforma trabalhista.
A terceirização ao longo do tempo consagrou verdadeira intermediação de mão-de-obra.
Empresas foram criadas para fazer locação de força de trabalho, prática que rompe e fere a
lógica do direito do trabalho e da relação de emprego. A prestação de serviços regular só pode
ocorrer para atividades que não estejam inseridas naquelas necessárias de forma perene e
permanente para a consecução dos fins da empresa ou da instituição tomadora. A intermediação distancia o trabalhador, o pulveriza e dificulta sua organização sindical, prejudicando a
defesa de seus direitos e a concretização do Estado Social.
Nestes casos de intermediação de mão-de-obra os trabalhadores recebem baixos salários, convivem com altos índices de acidentes do trabalho e adoecimento, deixam de receber
salários e verbas rescisórias em razão do frequente desaparecimento das empresas prestadoras do serviço e há uma pulverização da classe trabalhadora que dificulta a organização sindical já que prestam serviços em vários locais e para vários tomadores. Cumpre lembrar que na
intermediação de mão-de-obra o trabalhador é a principal mercadoria negociada.
O direito do trabalho sofre influência direta da economia e da política e quando operacionalizado de forma equivocada, como foi o caso dessas reformas apressadas e carecedoras de
legitimidade, tem o potencial de agravar a crise do desemprego, a recessão econômica, com
flagrante e direto comprometimento da dignidade da vida das pessoas.
A terceirização irrestrita foi um dos elementos trazidos pela reforma trabalhista capaz
de agravar a precarização das relações de trabalho, situação que já vinha causando inúmeras
preocupações desde o julgamento da ADC nº 16 pelo STF e da alteração da redação da Súmula nº 331 do TST, visto que inúmeros trabalhadores passaram a ficar sem o recebimento de
salários e verbas resilitórias, em função da ausência de comprovação de culpa do Estado na
fiscalização dos contratos com as empresas prestadoras de serviço.
A ausência de pagamento de salários e verbas trabalhistas afronta a legislação vigente
e a própria Constituição Federal.
O desafio e a proposta que se apresenta é no sentido de pensar a temática da terceirização à luz do que dispõe a Constituição Federal em matéria de efetivação de direitos fundamentais e de exercício de direitos de cidadania. No caso da Administração o desafio é visualizar
o conceito de interesse público numa perspectiva mais humanizada, compreendendo-o como
o interesse da sociedade e não como o interesse da Administração ou do erário, na busca da
consecução dos próprios fins do Estado Democrático de Direito.
Nessa linha de entendimento, é necessário conter essa investida precarizante das relações laborais que descumpre direitos sociais elementares e buscar manter um projeto de
sociedade pautado pela lógica do Estado Social.
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Imperioso, nesse sentido, afirmar que a Lei nº 13.429∕2017 não é aplicável à Administração Pública no que concerne às atividades-fim dos seus órgãos ou entidades, por afronta direta
ao disposto no art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal acerca da exigência de aprovação em concurso público para ingresso nos quadros da Administração Pública e em observância
aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. A Constituição Federal não foi
derrogada em razão da reforma trabalhista, tampouco foram derrogados os princípios do Direito
do Trabalho.
Com relação ao inadimplemento de salários e verbas rescisórias de empregados terceirizados cumpre reafirmar o valor social do trabalho como um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil. A ausência de contraprestação pelo trabalho prestado, seja em que circunstância for, é pratica avessa ao trabalho decente e merece ser coibida pelo Estado, em nome
da efetivação de direitos de cidadania e do interesse público.
Não se pode olvidar que na concepção do Direito do Trabalho sempre esteve o seu caráter humanístico, social, protetivo da dignidade do homem que trabalha e dos direitos fundamentais. Daí a necessidade de manutenção de patamares mínimos a serem assegurados pela
ordem jurídica que preservem a dignidade e a vida do trabalhador.
O que se propõe, portanto, é a ação da Administração e do Poder Judiciário no sentido da
contenção desta investida precarizante que é a terceirização e que neste momento se expande
em prejuízo de toda sociedade brasileira, com a robustecida certeza de que as disposições, tanto da Lei nº 13.429∕217 quanto da Lei nº 13467∕2107, que colidam com a Constituição Federal
de 1988 não podem prevalecer.
As autoridades brasileiras, conhecedoras de que os números do trabalho degradante, em
condições análogas à de escravo, são considerados expressivos e alarmantes no País, possuem o dever de envidar esforços para evitar o desmonte dos direitos sociais dos trabalhadores
e o agravamento da crise já existente.
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EVOLUÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
COMO VALOR VETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Arleide Costa de Oliveira Braga15
Karina Costa Braga16
RESUMO
A Dignidade da Pessoa Humana não é uma criação constitucional, mas foi alçado como valor supremo do Estado Democrático de Direito pela Carta Constitucional Brasileira de 1988.
No presente artigo científico, estudar-se-á esta proeminência axiológica do referido valor e
as suas diversas evoluções no decorrer da história da humanidade. O estudo é descritivo e
bibliográfico uma vez que o grande desafio hoje da Previdência Social é conseguir equilibrar
as conquistas do passado e a transição para uma nova realidade, tendo como objetivo-fim a
proteção do ser humano em situações de necessidade bem como garantir a ele o mínimo existencial. Neste artigo, há um estudo que acompanha a origem histórica da Previdência Social
enfatizando, principalmente, a dignidade da pessoa humana como valor informador e suas
sucessivas evoluções e o fato de ser considerado um instrumento de inclusão social em prol
da cidadania e o desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária.
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana. Previdência social. Direitos sociais.
THE EVOLUTION OF THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON AS A VECTOR VALUE OF
SOCIAL SECURITY
ABSTRACT
The Human Dignity is not a constitutional creation but was raised as the supreme value of a
democratic state under Brazilian Constitutional Charter of 1988. In the present scientific article,
the study will be appreciated this axiological prominence to that value and how your several
facets not throughout the history of mankind. The Study and descriptive literature, once the
challenge today of Social Security and achieving balance as past achievements and transition
to a new reality. In this article, there hum Study Accompanying a historical origin of the Social
Security emphasizing mainly to human dignity as informant value and YOUR successive evolutions, ate a phase lying themselves in course.
Key-words: Humany dignity. Social security. Social rigths.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: considerações iniciais
Desde os primórdios tempos da sociedade, o homem primitivo já buscava a sua proteção individual, a racionalização da sua comida e uma forma de proteger-se
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das intempéries (ausência ou abundância de chuvas que prejudicavam a plantação, a morte dos
animais do campo que serviam de comida) que pudessem ameaçar a sua existência. Por isso que
Bertrand Russel já dizia que
“...quando um homem
naco de carne para o
cendo a previdência.
cia social foi apenas

primitivo, nas brumas da pré-história, guardou um
dia seguinte depois de saciar a fome, aí estava nasA previdência simplesmente. Daí para a previdênuma questão de técnica”. (AZEVEDO, 1994, p. 12)

A sociedade não é uma mera soma de indivíduos mas, pelo contrário, é uma força autorregulada capaz de exercer influências sobre eles e que a solidariedade exercida entre os membros
do corpo social é muito mais do que uma simples integração, ela possui um caráter moral. Os
indivíduos se unem com base em uma ideia em comum: o bem-estar geral.
ria:

Reale (2009, p. 214), leciona que a percepção de sociedade se adquire ao longo da históA idéia de sociedade, longe de constituir um valor originário e supremo, acha-se condicionada pela sociabilidade do homem, isto é, por algo inerente a todo ser humano e
que é a ‘condição de possibilidade’ da vida de relação. O fato de o homem só vir a adquirir consciência de sua personalidade em dado momento da sua vida social não elide
a verdade de que o ‘social’ já estava originariamente no ser mesmo do homem, no caráter bilateral de toda atividade espiritual: a tomada de consciência do valor da personalidade é uma expressão histórica de atualização do ser do homem como ser social,
uma projeção temporal, em suma, de algo que não seria convertido em experiência
social se não fosse intrínseco ao homem a ‘condição transcendental de ser pessoa’ .

O dever dos governantes é instituir um pacto social que seja capaz de estimular o sentimento de solidariedade social coletiva com o objetivo de alcançar um justo equilíbrio para que
todos possam ter uma vida digna, com a garantia do mínimo existencial.
Alguns doutrinadores defendem que as técnicas de proteção social desenvolveram-se ao
longo da história, enquanto outros autores defendem que a previdência social é tão antiga quanto
a própria humanidade. O fato é que desde sempre o homem tinha a necessidade de proteger-se.
Assim, desde o surgimento da humanidade, já se notava a preocupação dos indivíduos em
criar mecanismos de proteção contra os infortúnios. (PULINO, 2001). Definir em que momento
histórico efetivamente surgiu a Previdência Social seria o mesmo que definir a efetiva velocidade
da luz17. Russomano (1978, p. 2) afirma que
“não se pode afirmar que o início da previdência social seja o do momento em que
o homem guardou o seu alimento para o dia seguinte, na medida em que o pano
de fundo da previdência social é o sentimento universal de solidariedade entre os
homens, ante as pungentes aflições de alguns e generosa sensibilidade de muitos”.
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A dignidade será considerada, ao longo do presente artigo científico, como um valor historicamente construído e permanentemente reconstruído pela condição humana. Um conceito
que está ligado não somente à noção de liberdade, mas de humanidade. Arendt (2001), ao
descrever a condição humana, afirma que o homem é um ser condicionado e para quem tudo o
que é dado pela natureza ou por ele produzido se torna a sua condição de existência posterior:
“...nada nos autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência no
mesmo sentido em que as outras coisas têm. Em outras palavras, se temos uma
natureza ou essência, então certamente só um deus pode conhecê-la e defini-la”.

Alguns doutrinadores franceses, citando como exemplo Robert (1982, p. 32), entendem
que a tradição cristã foi a verdadeira fonte da concepção de que o homem é um ser portador
de dignidade uma vez que, nas origens da humanidade, Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança:
A pessoa humana deve, na concepção cristã, ser revestida com uma eminente dignidade pois o homem é uma criatura formada à imagem de Deus e
o seu destino é eterno. Esta dignidade pertence, sobretudo, a todos os homens e mulheres sem distinção abrangendo, inclusive, as diferentes raças, independentemente de serem ou não socialmente desiguais, independente do seu status social: seja de um mestre ou de um escravo18.

Para a doutrina cristã, o homem é o ápice da criação e, por esta razão, tem uma dimensão soberana na ordem do Universo. Lafer (2015) ensina:
A comunidade universal do gênero humano corresponde também um direito universal,
fundado em um patrimônio racional comum, daí derivando um dos precedentes da teoria
cristã da lex aeterna e da lex naturalis, igualmente inspiradora dos direitos humanos.
O cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judaico e grego, procurando aclimatar no mundo, através da evangelização, a ideia de que cada pessoa humana
tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus chamou a todos para a salvação. Neste chamamento, não “há distinção entre judeu e grego” (são Paulo, Epístola aos Romanos, 10,12), pois “não há judeu, nem grego, não escravo nem livre,
não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus” (são Paulo,
Epístola aos Gálatas, 3,28). Neste sentido, o ensinamento cristão é um dos elementos formadores da mentalidade que tornou possível o tema dos direitos humanos.

Sob a ótica cristã, o homem é concebido à imagem e semelhança de Deus e, por esta
razão, todos são iguais. São Thomaz de Aquino foi o primeiro no pensamento cristão, a desenvolver o conceito de dignidade da pessoa humana e a necessidade uma intervenção mais
profícua da Igreja e do Estado em sua missão social.
No original: “La personne humaine doit, dans la conception chrétienne, être revêtue d’une éminente dignité
parce que l’homme est une créature formée á l’image de Dieu et que sa destinée est éternelle. Cette dignité appartient, surtout, à tous les hommes sans distinction, qu’ils relèvent de races différentes, qu’ils soient ou non socialement dissemblables, que leur statut personnel soit celui d’un maître ou d’un esclave”.
17
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Robert (1982) admitia a existência de três fontes: “la penseé judéo-chrétienne” (o pensamento judaico-cristão), “la docrtine des droits naturels” (a doutrina dos direitos naturais) e “la
philosophie des lumiéres” (o pensamento Iluminista).
O pensamento cristão compreendia uma dignidade eminente da pessoa humana uma
vez que o homem, como já dito anteriormente, foi criado à imagem de Deus. Assim, esta dignidade pertenceria ao homem pelo simples fato de ser criatura de Deus, trazendo uma ideia de
igualdade fundamental de natureza entre os humanos. O homem é o único ser vivo dotado de
capacidade de formular pensamentos, juízos e raciocínios.
A doutrina do direito natural, que será estudada mais adiante neste mesmo capítulo,
acreditava na existência de direitos inatos e comuns a todos os homens que se sobrepunham
as arbitrariedades de quem estava no poder. Para os jusnaturalistas, a dignidade era inerente,
por natureza, a todo o gênero humano. Neste sentido, estudaremos especificamente as ideias
de Locke a partir do contrato social.
Para os Iluministas, por sua vez, a concepção da dignidade da pessoa humana deixou
de ter origem exclusivamente religiosa e migrou para a filosofia, tendo a razão e a autodeterminação do indivíduo como o seu fundamento. Neste aspecto, estudaremos a filosofia de
Immauel Kant, um dos mais influentes filósofos da temática da dignidade da pessoa humana.
Neste incessante processo de sedimentação dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana se tornou o alicerce de uma nova ordem social universal pois trouxe um delineamento de um sistema do qual emanam direitos e garantias internacionalmente protegidos. De
fato, o período Pós-Guerra deu início a um novo começo nas últimas oito décadas com uma
plataforma emancipatória contemporânea de proteção dos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais, inerentes a todo homem. Piovesan (2016) afirma que “os direitos humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na busca por dignidade humana, o
que compõe um construído axiológico emancipatório”.
Paralelamente à evolução dos direitos fundamentais no âmbito internacional, os pensadores católicos, em meados do século XIX, desenvolveram doutrinas buscando uma solidariedade social baseada na dignidade da pessoa humana e que não dividia a população em três
classes sociais: clero, burguesia (capitalista) e proletariado (trabalhadores).
A dinâmica da evolução histórica dos direitos humanos fundamentais trouxe a necessidade de firmar juridicamente a solidariedade social como ponto de partida de um Estado
Democrático, exigindo assim uma profunda reformulação do papel das instituições políticas no
corpo social. Havia a necessidade de um novo pacto social: um pacto popular de um Estado
orientado pelos interesses e necessidades públicas (solidariedade social), ou seja, pelos anseios do povo e não mais pelos interesses privados das minorias dominantes.
A SOLIDARIEDADE SOCIAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
O termo solidariedade é derivada do latim solidarium que significa o que é inteiro, compacto. Esta ideia de solidariedade é bem definida no famoso brocardo lançado em 1844 na
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célebre obra “Os Três Mosqueteiros” do romancista francês Alexandre Dumas: “um por todos e
todos por um”18. Horvath Junior (2009) assim classifica a “solidariedade”:
A solidariedade significa a cooperação da maioria em favor da minoria, em certos casos,
da totalidade em direção à individualidade. Significa a cotização de certas pessoas, com
capacidade contributiva, em favor dos despossuídos. Socialmente considerada, é ajuda
marcadamente anônima, traduzindo mútuo auxílio, mesmo obrigatório, dos indivíduos.

A solidariedade social está enraizada na sociedade desde a Antiguidade. Na Bíblia Sagrada, no Capítulo 26 de Deuteronômio, já existia o ensinamento de um sentimento de compaixão
entre os seres humanos:
12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possa comer até saciar-se nas cidades de vocês.

Os sacerdotes eram responsáveis pelo sustento das pessoas em situações de necessidade. Outra passagem bíblica que comprova tal fato está localizada no Livro de Zacarias, em seu
Capítulo 7:
08.
E
a
palavra
do
SENHOR
veio
novamente
a
Zacarias:
09. Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros.
10. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. (HITCHCOCK, 2005)

Este preceito bíblico de solidariedade continuou a ser ensinado pelo maior e mais nobre de
todos os doutrinadores sociais, Jesus Cristo, que ensinou o amor divino (Mateus 22:35-39):
Um deles, perito da lei, o pôs a prova com esta pergunta: “Mestre, qual o maior mandamento na lei?”
Respondeu Jesus: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento”.
Este é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo é semelhante a ele: “Ame o seu próximo como a si mesmo”.

Esta importante análise do “amor divino” era direcionada para toda a sociedade como uma
norma fundamental de toda vida social, buscando uma compaixão social e um amor desinteressado. Este conceito de justiça social se contrapunha aos diversos conceitos de “justiça” pregados
com o passar dos anos. Enquanto a Lei de Talião pregava o ideal de um juízo vingativo na relação
crime x punição, consagrada na célebre frase “olho por olho e dente por dente”19, a lição bíblica
de Jesus Cristo era “dar a outra face”: “Ouvistes que foi dito: Olho por olho e dente por dente. Eu,
porém vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe
também a outra”. (HITCHCOCK, 2005).
No original: “un por tous, tous pour un”.
A própria definição de Talião, que tem sua origem no latim Lex Talio (lex = lei e talio = de tal tipo, igual) comprova
esta pretendida proporcionalidade e equilíbrio entre o crime e a pena.

18
19
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Assim, a justiça social estava baseada no comprometimento do homem de ser bom e tolerante com os demais. Ou seja, a justiça social é inerente à vontade do ser humano de ser bom
e praticar atos de virtude e obras como consequência do amor com o próximo20.
São Tomás de Aquino já reverberava o seu estudo na idéia de que a justiça somente
poderia ser considerada efetivamente justa quando afastava-se a vingança ou a retaliação das
relações humanas, caso contrário, haveria uma completa fuga dos princípios cristãos.
Neste sentido, tentava-se demonstrar a abominação à falsa aparência da caridade oferecida à sociedade pois constatou que, apesar de pregar uma justiça social, a divisão de classes
era aceita por toda a sociedade e não rechaçada pela Igreja. A classe mais abastada da sociedade deixava à cargo da Igreja toda a incumbência de auxiliar os mais pobres e esta, por sua
vez, não protestava. A justiça social para auxiliar à população em situação de necessidade e
aliviar os sofrimentos dos mais diversos infortúnios, conforme mandamento bíblico, deveria ser
cumprida por todos e não somente pelos sacerdotes.
Buscava-se despertar no homem o real sentido da justiça social, de que o homem é um
servidor do bem comum. Surgiu, então, o conceito de solidariedade social. Uma solidariedade
que não está fundada exclusivamente no amor cristão, mas sim em um sentimento de afabilidade e sociabilidade inerente a todo o ser humano e baseada na dignidade da pessoa humana.
Temos, portanto, que a justiça e a solidariedade social são inerentes ao ser humano e
fazem parte da sua natureza (direito natural).
Na solidariedade social, o Estado não é um prolongamento da sociedade natural orgânica, como a família, mas sim uma construção convencional dos indivíduos que, ao saírem do
estado de natureza para uma vida organizada em sociedade, visam o bem-comum.
Na França, a Constituição monárquica aprovada em 03 de setembro de 1791 incluiu algumas referencias sutis de assistência aos desamparados e à educação pública:
Título I - Disposições fundamentais garantidas pela Constituição. Art.3
(...). Será organizado um estabelecimento geral de assistência pública para cuidar das crianças abandonadas, socorrer os pobres e doentes, e proporcionar trabalho para os pobres inválidos não o podem obter21.

De fato, o Estado não poderia limitar a sua atuação na tutela apenas dos interesses individuais, mas deveria ampliar o seu caráter social com a estruturação de leis que protegessem os
trabalhadores em situação de infortúnio com o fito de fazer com que as ações governamentais,
no exercício do poder político estatal, sejam consentâneas com as vontades do povo pelo fato
destas estarem fundadas em um mesmo sentimento de justiça social a ser conquistada através
da solidariedade.
Em uma visão sociológica do tema em estudo, Durkheim (1999) também estabeleceu as
bases de seu estudo no amor constante nas relações intersubjetivas vividas na sociedade. Segundo o autor, a principal base da solidariedade social é a repartição dos diferentes trabalhos
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humanos que acaba por contribuir para a coesão e expansão do corpo social. Ou seja, os cidadãos convivem em sociedade não pelos comandos religiosos ou por que uma lei assim determina, mas sim porque dentro do homem existe uma espécie de consciência (leia-se: moral) coletiva
de que viver em sociedade é mais proveitoso do que viver sozinho:
A solidariedade social, porém, é um fenômeno totalmente moral. [...] De fato,
onde existe a solidariedade social, apesar de seu caráter imaterial, ela não permanece no estado de pura potencialidade, mas manifesta a sua presença através de efeitos sensíveis. Onde é forte, inclina fortemente os homens uns para
os outros, coloca-os frequentemente em contato, multiplica as ocasiões que
têm de se relacionar. (...) Quanto mais os membros de uma sociedade são solidários, mais mantêm relações diversas seja uns com os outros, seja com o grupo tomado coletivamente, pois, se seus encontros fossem raros, só dependeriam uns dos outros de maneira intermitente e fraca. (DURKHEIM, 1999, p. 31).

Em 1793, a Constituição Jacobina promulgada com a nova República francesa continha os
princípios e valores que satisfaziam a população pois continha em seu preâmbulo uma garantia
social em que todos da sociedade eram iguais e participavam da formação da lei para que assim
cada um detivesse poderes de decisão e pudessem fruir de seus direitos. Referido texto constitucional trouxe a solidariedade social, ainda que de forma primitiva, pois consagrou a igualdade
de direitos entre os cidadãos22, a democracia, o dever do Estado de promover a subsistência dos
administrados mais vulneráveis23 e ainda, trouxe o direito-dever de insurreição caso houvesse a
violação de tais direito por parte do governo24.
Pode-se assim afirmar que a Previdência Social surgiu a partir do binômio homem-trabalho
no ambiente urbano pois as leis de seguro obrigatório de Bismarck foram resultado da grande
turbulência social-política enfrentada em terras germânicas pela recém-nascida classe trabalhadora.
Esta visão de um Estado protetor rapidamente se espalhou por toda a sociedade europeia
e para a América nos séculos seguintes. O seu conceito está totalmente interligado com o conceito dos direitos sociais trazidos pelo Estado de Bem-Estar (Well-fare State). Em simples palavras,
o Estado de Bem-Estar é a assistencial estatal prestada à sociedade enquanto nação democrática, independente do patamar social, mas garantidor de direitos para todos. Houve o abandono
No original: “Titre Premier – Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. Art.3˚ (…). Il sera créé
organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres
infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer”.
21
Art. 2: “Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété”. Tradução livre: “Esses direitos são a igualdade, a
liberdade, a segurança, a propriedade”.
22
Art. 21: “Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit
en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler”/. Tradução
livre : “Assistência pública é uma dívida sagrada. A sociedade deve a subsistência aos cidadãos infelizes, quer por
obtê-los trabalho, seja assegurando os meios de existência para aqueles que são incapazes de trabalhar”.
23
Art. 35: “Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion
du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”. Tradução livre: “Quando o governo viola os
direitos do povo, a insurreição é para as pessoas e para cada porção do povo o mais sagrado dos direitos e o mais
indispensável dos deveres”
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do individualismo clássico e o reconhecimento da figura do Estado como ente governante, que
interferia na sociedade promovendo amplos e diversificados programas em busca da justiça
social. Transformava-se em um Estado Paternal. Bobbio (1998, p. 416) assim assegura:
[...] na realidade, o que distingue o Estado assistencial de outros tipos de Estado não
é tanto a intervenção direta das estruturas públicas na melhoria do nível de vida da população quanto o fato de que tal ação é reivindicada pelos cidadãos como um direito.

Trilhando este caminho, pode-se afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tornou-se a pedra fundamental de uma nova geração de deveres e direitos fundamentais25,
que impôs uma reestruturação do Estado bem como de toda a estrutura de controle da sociedade globalizada tendo como princípio a dignidade da pessoa humana. Esta gênese criou um
vínculo seminal entre o Estado e o indivíduo, uma vez que somente poderia ser alcançada a
plena dignidade quando o objetivo-fim do Estado fosse a justiça e a ordem social. Assim, em
seu artigo XV estabeleceu:
1. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle.
No

ensinamento

de

Celso

Barroso

Leite,

a

proteção

social:

é o conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender a certas necessidades individuais, mais especificamente, às necessidades individuais
que, não atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e em última análise sobre a sociedade. É sobretudo nesse sentido que se pode afirmar, como
afirmei, que a proteção social é uma modalidade de proteção individual25.

Insta mencionar que foi a partir de 1934 que a histórica constitucional brasileira passou a
sofrer grandes influências do modelo germânico-constitucional. A Carta Magna de 1988 trouxe
normas constitucionais que buscam a construção de uma justiça social que garanta a evolução
permanente da concepção do mínimo existencial evitando-se, assim, o retrocesso social e estabeleceu que o Estado Democrático de Direito tem como fundamento a dignidade da pessoa
humana (artigo 1o inciso III) e o primado do trabalho (artigo 1o inciso IV). A própria Constituição
Federal tem uma significação extremamente elevada pois estabelece o conjunto de normas e
princípios, que se dizem fundamentais, e que são utilizados como base da organização política
da sociedade.
O princípio da dignidade da pessoa humana possui estreita correlação com os direitos fundamentais. A doutrina
alemã diferencia os direitos humanos dos direitos fundamentais uma vez que os direitos fundamentais se aplicam
“para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito
internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal,
para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um equívoco caráter supranacional (internacional)”. (SARLET, 2007, p. 36-37).
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A partir deste momento, o Estado passou a garantir à sociedade brasileira os direitos sociais, culturais e econômicos. Rabenhorst (2001, p. 15) define que: “o termo “dignidade” vem do
latim dignitas, que designa tudo aquilo que merece respeito, consideração, mérito ou estima). A
dignidade é, acima de tudo, uma categoria moral; significa a qualidade ou valor particular que atribuímos aos seres humanos em função da posição que ocupam na escala dos seres”) protegida
contra as arbitrariedades do Estado. Tendo em vista a enorme carga de abstração que o termo
carrega, a conceituação prática da “dignidade” não tem encontrado unanimidade entre os doutrinadores apesar do fato de que estas múltiplas definições acabam por complementar-se.
Larenz (1978) reconhece na “dignidade pessoal a prerrogativa de todo ser humano em ser
respeitado como pessoa, de não ser prejudicado em sua existência (a vida, o corpo e a saúde)
e de fruir de um âmbito existencial próprio”. Já Benda (1996) afirma que a “dignidade humana
como parâmetro valorativo, evoca, inicialmente, o condão de impedir a degradação do homem,
em decorrência de sua conversão em mero objeto da ação estatal”.
Dentro deste conceito de dignidade, não se pode esquecer os ensinamentos do filósofo
Immanuel Kant que define a pessoa humana como um fim em si mesmo e, portanto, não pode
ser utilizado como meio de cumprimento de vontades alheias. Assim, Kant afasta a idéia da instrumentalização e coisificação do ser humano que, em sua visão estritamente filosófica, merece
respeito e consideração por parte do Estado contra todo e qualquer ato que viole os seus direitos
fundamentais.
Buscando exatamente a proteção à dignidade do trabalhador contra infortúnios que pudessem ocorrer e exigissem o seu afastamento do mercado de trabalho (problemas de saúde,
acidentes de trabalho, ambientes insalubres, desemprego e morte) desenvolveu-se a ideia de
seguro social.
OS DIREITOS SOCIAIS E A SEGURIDADE SOCIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
A Constituição brasileira, na qualidade de inauguradora, sistematizadora e conservadora
da unidade jurídica e política do Estado, estipulou determinados cânones e valores sociais que
constituem a razão de ser do próprio Estado de Direito pois já estabeleceu os objetivos e critérios
que orientam os mecanismos jurídicos e políticos que compõe o Poder Público, lembrando que a
própria ideia de democracia não se resume apenas na participação da população na tomada de
decisões mas também a sua participação em direitos, liberdades e suprimento das necessidades
vitais.
A partir destes critérios, é certo concluir que os direitos sociais representam de fato direitos
fundamentais que tem como meta inerente o bem-estar dos membros daquela sociedade. Esta
é a leitura do caput do artigo 6o, geograficamente localizado no Título “Dos Direitos e Garantias
Fundamentais”, da Carta Magna:
25
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ao apresentar o catálogo de direitos sociais, o constituinte determinou que a sua proteção e promoção se daria na “na forma desta Constituição”, remetendo a leitura para o Título III
– “Da Ordem Social” que, além do rol já previsto no artigo 6o da Constituição, também alberga
outros direitos sociais como o direito à cultura (art.215) e direito ao desporto (art.217):
Os direitos sociais não têm a finalidade de dar ao brasileiro apenas o mínimo. Ao contrário, eles reclamam um horizonte eficacial progressivamente mais vasto – dependendo isso apenas do comprometimento da
sociedade e do governo e da riqueza do país. Aponta a Constituição, portanto, para a ideia de máximo, mas de máximo possível. (CLÉVE, 2006).

Neste contexto, buscou-se evidenciar a preocupação em contemplar todos os cidadãos
com uma série de direitos de modo a lhes garantir condições dignas de vivência e sobrevivência, participação nos processos democráticos e, sobretudo, determinou ao Estado que atuasse
concretamente na realidade social, fomentando, provendo e garantindo políticas públicas buscando o bem-estar social e o desenvolvimento nacional.
A Constituição Federal de 1988 trouxe um novo Estado Constitucional Democrático de
Direito como uma ferramenta jurídica e política que integra a estrutura do Estado Social contemporâneo ancorado na soberania popular e pautado na incessante busca da superação dos
déficits de inclusão social. Não se trata mais de um simples “Estado de Direito” proclamado na
Declaração francesa de 1789...na atualidade, temos um “Estado constitucional democrático de
Direito.
Mais do que um simples documento cartular, a Constituição Social brasileira constituiu
um verdadeiro império da lei ao traçar os contornos dos direitos e garantias fundamentais do
cidadão perante o poder do Estado, contemplando as suas liberdades civis, os direitos econômicos, sociais e culturais que integram o ordenamento jurídico bem como impondo tarefas
ao Estado de transformação e modernização das suas estruturas de forma a promover o valor
constitucional supremo da dignidade humana, em torno da qual gravitam todas as demais normas, bem como a progressividade dos direitos sociais sob uma ótica de solidariedade social.
Não por coincidência, tanto a ordem social como a ordem econômica possuem como
finalidade a justiça social. Nas palavras de Fiorillo (2013):
Tanto isso é verdade que a Constituição Federal determina que a ordem econômica, fundada na livre iniciativa (sistema de produção capitalista) e na
valorização do trabalho humano (limite ao capitalismo selvagem), deverá regrar-se pelos ditames e justiça social, respeitando o princípio da defesa do meio ambiente, contido no inciso VI do art. 170. Assim, caminham lado
a lado a livre concorrência e a defesa do meio ambiente, a fim de que a ordem econômica esteja voltada à justiça social. (FIORILLO, 2013, p. 30).
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Os direitos sociais devem ser vistos, portanto, como mecanismos de redistribuição de riquezas e, consequentemente, de redução das desigualdades sociais.
A pedra de toque da Seguridade Social está estampada no artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 em que “todo homem, como membro da sociedade, tem
direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional
e de acordo com a organização de recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade”.
Tendo em vista o compromisso assumido pela nação brasileira com a ratificação da Convenção n˚ 102, formou-se então a Seguridade Social com a feição atual e prevista no artigo 194
da Constituição Federal/88:
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.

Como já dito anteriormente, os três direitos sociais fundamentais que compõe a Seguridade Social (Saúde, Previdência e a Assistência Social) também integram o catálogo de direitos
fundamentais no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a
saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento,
à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos
de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

Esta é, inclusive, a definição adotada pela Associação Internacional de Seguridade Social
(ISSA – “International Social Security Association) de “Seguridade Social”:
O termo ‘segurança social’ designa qualquer regime ou programa estabelecido por legislação ou qualquer outro acordo obrigatório que assegure a proteção,
em dinheiro ou em outra espécie, em caso de acidente de trabalho, doença profissional, desemprego, maternidade, doença, invalidez, velhice, aposentadoria, sobrevivência ou morte, e abrange, entre outros, benefícios para crianças e outros
membros da família, benefícios de saúde, prevenção, reabilitação e cuidados prolongados. Pode incluir o seguro social, a assistência social, os regimes de prestações mútuas, os fundos de previdência e outros acordos que, segundo a legislação
ou a prática nacional, façam parte do sistema de segurança social de um país.26
Tradução livre. No original: “the term ‘social security’ means any scheme or programme established by legislation, or any
other mandatory arrangement, which provides protection, whether in cash or in kind, in the event of employment accidents,
occupational diseases, unemployment, maternity, sickness, invalidity, old age, retirement, survivorship, or death, and encompasses, among others, benefits for children and other family members, health care benefits, prevention, rehabilitation,
and long-term care. It can include social insurance, social assistance, mutual benefits schemes, provident funds, and other
arrangements, which, in accordance with national law or practice, form part of a country’s social security system.” in ISSA.
Constitution. Geneva, 2016. Disponível em: https://www.isa.int/en/details?uuid=da0af86b-b150-4313-938d-185ce2316fbb.
Acesso em 12 de fevereiro de 2017.
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a solidariedade social está nas raízes da Seguridade Social, impelindo todas as pessoas a conjugarem esforços para fazer face às contingências sociais, por motivos altruístas ou não, desde que os males que
afligem cada indivíduo podem vir a ser sofridos pelos demais e, de qualquer modo, atingem toda a comunidade”. (CORREIA, 2013, p. 113-114).

O direito fundamental à Seguridade Social se firmou como um ramo autônomo em comparação com os demais ramos da ciência jurídica, principalmente do Direito do Trabalho e o
Direito Previdenciário. Não se confunde com este último uma vez que também é constituída por
normas de Saúde e Assistência Social. O Direito do Trabalho, por sua vez, estrutura-se a partir
das relações de trabalho decorrentes do vínculo empregatício entre empregado e empregador.
A Seguridade Social, todavia, possui maior abrangência pois alberga todos os indivíduos e não
somente aqueles que mantem relações de trabalho.
Este interesse em garantir o mínimo de sustento a cada cidadão é, como sempre, de
interesse público. Todavia, a satisfação deste bem-estar, no pensamento indicado pelos princípios constitucionais, está diretamente ligada à proteção social do indivíduo que se encontra em
situação de vulnerabilidade, considerando ser este o instrumento de solidariedade e coesão
para que todos os membros daquela sociedade estejam em condições de gozar dos direitos
sociais, civis e políticos. Segundo Balera (2006, p. 29), “o bem-estar, que se traduz na promoção da pessoa humana, é a força motriz do sistema, apta a justificar o seu existir e a impulsionar seus movimentos sincrônicos”.
Todavia, esta proteção social da Seguridade Social implica custos ao Estado e à sociedade. Devemos rechaçar, de início, a crença popular de que somente aqueles que contribuem
para o sistema da Seguridade Social teriam direito à proteção social enquanto que os que não
contribuem deveriam aguardar, à margem da sociedade, por providências divinas.
O direito ao acesso à Assistência Social independe de contribuição e visa garantir um
padrão mínimo àqueles que não são protegidos pela Previdência. A Previdência Social, por sua
vez, exige que haja uma prévia contribuição para que os segurados tenham acesso à proteção
social garantindo, dessa forma, o padrão médio do trabalhador.
Conforme já estudado no Capítulo anterior, a solidariedade social reinante no Estado
Democrático de Direito exige que toda a sociedade, através de ações integradas com o Poder
Público, arque com o financiamento da Seguridade Social, estendendo assim o leque de proteção social a toda a população, independentemente de prévia contribuição ao sistema, com
exceção apenas da Previdência Social, nos termos do art. 195 da CF/88:
Art. 195.Aseguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: [...]

A forma como deve se dar o financiamento da Seguridade Social está disposta no inciso
V do artigo 194 e caput do art. 195 da CF/88 e, na legislação ordinária, está regulamentada na
Lei Federal n˚ 8.212/91.
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A expansão da malha protetiva veio acompanhada da diversificação das fontes de Custeio,
sendo as contribuições sociais o principal meio de arrecadação. Instituiu-se, então, que o sistema
da seguridade social é guiado pelo princípio da equidade na forma de participação do custeio (art.
194, inciso V) e da diversidade da base de financiamento (artigo 194, inciso VI) sobre a receita
deste sistema, adotando a forma direta ou indireta de custeio.
Com a maestria ímpar que lhe é peculiar, o Doutrinador Professor Balera (2006, p. 13)
define que “a Constituição de 1988 não apenas realizou essa opção política como foi além, apontando até mesmo os recursos financeiros capazes de dar suporte aos programas de proteção
social, ordenando que fossem configurados em favor da população”. O objetivo da Ordem Social
– justiça social – somente será concretizado através da universalização dos planos de proteção
social.
Conforme visto, a cada passo dado na história da humanidade desenvolveram-se técnicas
de proteção social sempre buscando a proteção da dignidade do ser humano, o bem estar social
e modos de superação de eventuais situações que pudessem privar o homem de uma vida com
o mínimo existencial.
Vivencia-se uma crescente insegurança na Previdência Social marcada pela concessão
cada vez maior de prestações sociais e um decréscimo na capacidade estatal de suprir esta demanda.
O valor da dignidade humana deve nortear a Administração Pública e toda a Sociedade
com o objetivo de que, nos próximos anos, não existem brasileiros sem a cobertura previdenciária.
A partir deste contexto, pode-se entender que o direito à Previdência Social é uma política
pública tão significativa quanto a educação e a saúde e é uma das formas de se garantir a dignidade humana pois permite a manutenção das necessidades do ser humano quando o mesmo se
encontra em situações de necessidade, com a sua capacidade laborativa reduzida ou suprimida,
nos termos do artigo 201 da CF/88:
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
II
–
proteção
à
maternidade,
especialmente
à
gestante.
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário.
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.
V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2o.

Em que pese o comando constitucional para que a Previdência Social seja regulamentada
através de uma legislação ordinária e, portanto, fora do texto constitucional, tal situação não retira
a fundamentabilidade deste direito social.
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A determinação genérica da necessidade de uma regulamentação infraconstitucional
deve ser interpretada como um dever do Poder Legislativo para com o Poder Constituinte, e
não como delimitador da fundamentabilidade dos direitos sociais. Neste sentido, foi editada a
Lei Federal 8.213/91, também conhecida como Lei de Benefícios, que traz todos os critérios e
requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários e a operacionalização administrativa da Previdência Social que existe sob o regime de uma repartição simples, ou seja, um único
fundo que atende aos benefícios dos segurados. Horvath Junior (2009, p. 151-152) afirma:
Os regimes de financiamento da previdência social são o de repartição, o de capitalização e o misto. No regime de capitalização, cada geração suporta seus próprios
riscos presentes e futuros. [...] No Regime de Repartição cada geração suporta
os seus riscos atuais e os das gerações passadas, enquanto seus riscos futuros
serão suportados pelas gerações futuras. Busca-se o equilíbrio financeiro entre
recursos e gastos. Baseia-se na solidariedade entre as gerações (pacto de gerações). Realiza-se a solidariedade financeira para recursos e encargos de todos
os segurados existentes numa época dada[...] No Regime Misto de Previdência,
temos uma combinação entre os regimes de repartição simples e de capitalização.

A tutela previdenciária ultrapassa o âmbito apenas do trabalho subordinado, para abranger-se todas as classes de trabalhadores (art. 11, Lei 8.213/91). Assim, tanto os empregados
como os empregadores gozam desta proteção social.
Eis, então, o grande desafio: se por um lado há certeza quanto à imprescindibilidade do
sistema previdenciário para uma sociedade, por outro lado existem grandes dúvidas dos caminhos para que se alcance tal propósito. Ao instituir o sistema brasileiro previdenciário, buscou-se coordenar as normas jurídicas para trazer cobertura às contingências e riscos sociais aos
quais o homem está exposto durante a sua vida e que não possui a capacidade individual de
enfrentá-los. Balera (2006, p. 13), assim leciona:
A normatividade ajusta o real (aquilo que é) ao ideal (o que deve ser). O direito atua para transformar as realidades encontradas na vida das comunidades. Tais realidade revelam, na órbita da seguridade social, situações
de necessidade nas quais se encontram sujeitos à espera de proteção.

E é este direito fundamental de acesso à Previdência Social que traz a noção medular
da proteção social como um compromisso do Estado em assegurar aos indivíduos condições
básicas de sobrevivência quando se encontrarem em contingências de necessidade, com base
nos princípios da solidariedade social e na dignidade da pessoa humana, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Convenções da OIT bem como na Constituição
Federal Brasileira de 1988.
O grande problema da Previdência Social no Brasil não está na infundada alegação do
“déficit” previdenciário, mas sim no desconhecimento da população brasileiro do que é a previdência social e quais são os seus direitos, o que acaba por trazer um descrédito para o Sistema
não somente da Previdência mas também da Seguridade Social como um todo.
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O Estado não pode deixar de acolher esta tendência de ter o ser humano como valor supremo, centro e fim das suas proposições e centro de todo o universo jurídico previdenciário a
ser constituído. O grande desafio da Previdência Social, sem dúvida, é garantir a aplicabilidade
deste direito fundamental à previdência social, que verdadeiramente assegure um Estado Democrático de Direito, buscando a construção de um Estado justo e solidário à todos:
Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os
direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. [...] Daí decorre que a ordem
econômica há de `ter por fim assegurar a todos uma existência digna, a ordem social
visará à realização da justiça social, a educação para o desenvolvimento da pessoa[...]

Diante das novas formas de organização da sociedade, a Previdência Social, tem se adequado às novas realidades sociais e econômicas, ao longo da história.
Ora, a preservação da dignidade da pessoa humana é dotado de universalidade e deve
ser protegido em nível internacional. Essa aproximação entre o Estado e a Sociedade, desde a
instituição do Welfare State garantiu à ele a figura de um agente provedor.
Conforme visto, a Previdência Social atual protege desde a concepção até a morte do
segurado, cumprindo então com o fundamento constante na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e na Carta Constitucional Brasileira de 1988. Vê-se o relevante papel da Previdência
Social com caráter universal para consolidar o processo de inclusão social e a conquista de índices satisfatórios de cidadania democrática e solidária, com a garantia estatal de concessão do
mínimo existencial para uma vida com dignidade.
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COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS AÇÕES REGRESSIVAS
ACIDENTÁRIAS PROPOSTAS PELO INSS

Sandro Lucena Rosa 26

RESUMO
O acidente do trabalho pode ensejar o pagamento de diversos benefícios previdenciários e
acontece com bastante recorrência no Brasil. A Lei nº 8.213/91 trouxe previsão, em seu art.
120, da proposição de ação regressiva pelo INSS para buscar o ressarcimento dos valores
expendidos com o pagamento desses benefícios. Várias discussões, tanto na doutrina como
na jurisprudência, foram suscitadas, dentre elas qual o juízo competente para julgar esse
tipo de demanda: se a Justiça Federal comum (art. 109, I da Constituição Federal) ou se
a Justiça do Trabalho (art. 114, VI da Constituição Federal). Sendo assim, investiga-se os
argumentos que sustentam cada posição, bem como posição da jurisprudência pátria sobre
o assunto.
Palavras-Chave: Ações regressivas acidentárias. INSS. Competência. Justiça do Trabalho.
Justiça Federal comum.

JURISDICTION TO JUDGE REGRESSIVE ACCIDENTARY ACTIONS PROPOSED BY
INSS
ABSTRACT
The labor accident can lead to the payment of many social security benefits and happens
with a lot of recurrence in Brazil. The law number 8.213/91 brought forecast, in his article
number 120, of the proposition of a regressive action by the INSS, to seek the refund of the
values expended with the payment of this benefits. Several discussions, both in doctrine
and in jurisprudence, were raised, among which is the competent court to judge this kind of
process: if is the common Federal Justice or the Labor Justice. Therefore, this article investigates the arguments that sustains each position, and the position of the jurisprudence of the
country about this subject.
Keywords: Actions regressives accident. INSS. Competence. Labor Justice. Common Federal Justice.

INTRODUÇÃO
O acidente do trabalho é conceituado no art. 19 da Lei nº 8.213/91 como aquele que
ocorre “pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou
permanente”. Para além desse conceito típico, o art. 20 do mesmo diploma equipara algumas
situações a acidente de trabalho, como a doença profissional e a doença do trabalho.
26
Advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário, vice-presidente do Instituto de Estudos
Avançados em Direito (IEAD), membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/GO.
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Não estão incluídas nesse conceito, todavia, as doenças degenerativas; inerentes a grupo
etário; que não produzam incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por segurado
habitante de região em que ela se desenvolva, salvo se comprovar que decorre do contato direto
determinado pela natureza do trabalho (art. 20, §1º da Lei nº 8.213/91).
O Brasil ocupa uma posição alarmante no que tange à quantidade de ocorrência desses
acidentes, ficando atrás apenas da China, Índia e Indonésia, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT)27. É importante ressaltar que esse número vem sendo reduzido: em 2013
foram registrados 725.664 acidentes; em 2014 foram registrados 712.302 e em 2015, 612.632,
segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho28. Dados mais recentes apontam que em
2017 ocorreram 574.053 infortúnios laborais29.
Essa redução se deve a diversos fatores, muitos deles de ordem estritamente pragmática. Porém, ao que interessa para o presente estudo, impende ressaltar que a legislação pátria
avançou no sentido de preservar a segurança no ambiente de trabalho, impondo mecanismos e
estipulando direitos expressamente na Constituição Federal.
O art. 6º da Carta Magna alçou ao patamar de direitos sociais à segurança e à saúde e no
artigo subsequente, em seu inciso XXII, “a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança”. No mesmo sentido, a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) dedicou um capítulo próprio, o capítulo V, para dispor sobre a segurança e a medicina do
trabalho.
Ainda nessa senda, o art. 37, §6º da Constituição Federal dispôs expressamente que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Por sua vez, a Lei nº 8.231/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social, trouxe em seu art. 120 a previsão legal para que o Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) proponha ações regressivas contra os responsáveis que ajam com negligência quanto às
“normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva”.
Embora a previsão30 exista desde 1991, observa-se que o ajuizamento desse tipo de demanda teve um aumento significativo no início da década passada, o que pode ser claramente
observado pela quantidade de precedentes que passaram a ser proferidos. Paulatinamente ao
número de ações regressivas que passaram a tramitar no Judiciário, instaurou-se uma celeuma
acerca de diversos pontos, ensejadores de debate tanto na doutrina quanto na jurisprudência.
27
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/brasil-e-quarto-do-mundo-em-acidentes-de-trabalho-alertam-juizes
28
Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/aeat15.pdf
29
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/acidentes-de-trabalho-custaram-r-26-bi-a-previdencia-entre-2012-e-2017.ghtml
30
Pelo menos uma das previsões, pois o Código Civil também dá azo ao direito de reingresso.
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A título de exemplo, houve grande discussão sobre o prazo prescricional aplicável ao
caso: o prazo trienal, previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil ou o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Muito se discutiu, também, sobre a possibilidade de
se exigir a constituição de capital para garantir o pagamento de prestações vincendas.
Houve igual controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 120 da Lei nº 8.213/91,
tendo em vista que o empregador já está obrigado a recolher o Seguro Acidente de Trabalho
(SAT), que tem sede constitucional no art. 7º, XXVIII e fundamento direto no art. 22 da Lei nº
8.212/91 e que tem por objetivo financiar o pagamento de benefícios previdenciários que estejam ligados à falta de segurança no ambiente de trabalho.
Um outro debate caloroso diz respeito à competência para se processar e julgar as
ações regressivas propostas pelo INSS: se a Justiça Federal comum ou a Justiça do Trabalho.
O presente estudo busca investigar qual a natureza da ação sob comento, os argumentos favoráveis de cada um dos lados e, por fim, qual a posição da jurisprudência pátria.
AÇÕES REGRESSIVAS ACIDENTÁRIAS: fundamento e natureza
Quando se ocorre um acidente do trabalho, há uma contingência social que deve ser coberta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em outros termos, haverão gastos para
cobrir o valor desses benefícios a serem concedidos aos segurados. A título informativo, entre
2012 e 2017 foram gastos mais de R$ 26 bilhões pela Previdência Social com o pagamento
de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. Só no
corrente ano de 2018, essas despesas já somam cerca de R$ 800 milhões31.
A ação regressiva acidentária assume importante papel no “resgate” desses valores
aos cofres públicos, sendo conceituada como “o instrumento pelo qual o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) busca o ressarcimento dos valores despendidos com prestações sociais
acidentárias, nos casos de culpa das empresas quanto ao cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho31”. MACIEL vai além do conceito puramente ressarcitório:
Dessa forma, entendemos que esse instituto deveria ser reconhecido e, por
consequência, definido, não apenas como uma ação de cobrança pela qual o
INSS visa ao ressarcimento dos gastos suportados por culpa dos empregadores, mas, principalmente, como um relevante instrumento punitivo-pedagógico
de concretização da política pública de prevenção dos acidentes do trabalho32.

Em verdade, a denominada “ação regressiva” encampa o direito de regresso. Esse direito de demandar em juízo a pessoa que provocou determinado dano, quando houver ressarcimento, é previsto no art. 934 do Código Civil, que prescreve: “aquele que ressarcir o dano
causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”. Pode-se acrescentar
também, como fundamentos, os arts. 186 e 927 do Código Civil.
Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2014/03/AGU_cartilhaacoesregressivasprevidenciarias2014.pdf
32
MACIEL, Fernando. Ações regressivas acidentárias. 3. ed. São Paulo: LTr, 2015. P. 78.
31
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Porém, em uma análise vertical e mais aprofundada, não é difícil concluir que o fundamento da ação regressiva típica, sob comento, frequentemente ajuizada pelo INSS, está lastreada no
art. 120 da Lei nº 8.213/91, bem como no art. 341 do Decreto 3.048/99, que traz idêntica redação.
Destaca-se que o legislador não deixou qualquer margem de discricionariedade ao agente público para avaliar o ajuizamento da ação, posto que foi claro ao escolher a palavra “proporá”.
Diante dessa obrigatoriedade, surge a questão fundamental que é objeto do presente estudo: onde propor a ação regressiva? Sabe-se que o art. 109, I da Constituição Federal atrai a
competência da Justiça Federal nas causas em que entidades autárquicas da União forem interessadas, inclusive figurando no polo ativo da demanda.
Noutro giro, critério norteador para a fixação da competência diz respeito à natureza jurídica da relação jurídica deduzida em juízo, que no em exame decorre de acidente ocorrido durante
a vigência de um contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho (art. 114,
VI da Constituição Federal). Calha investigar, agora, quais argumentos sustentam cada tese e
como a jurisprudência pátria vem se posicionando sobre o assunto.
COMPETÊNCIA: conceito e critérios de fixação
O conceito de competência está intimamente ligado à ideia de jurisdição, pois consiste no
limite, na extensão da jurisdição. É ela quem distribui a jurisdição entre os órgãos do Poder Judiciário. Nesse sentido, ensina Alvim (2016, p. 105):
A competência mantém o mais estreito relacionamento com a jurisdição, mesmo porque ela nada mais é do que “a medida da jurisdição”; e tanto assim é que autorizada doutrina faz coincidir a competência com “a quantidade de jurisdição assinalada pela lei ao exercício de cada órgão jurisdicional”.

O Código de Processo Civil adotou a teoria de Chiovenda para estipular os critérios norteadores para fixação da competência: objetivo; territorial e funcional. Pelo primeiro, considera-se o
valor da causa e a natureza da causa (matéria discutida); pelo segundo, a referência é o território
onde o órgão judicial exerce a sua atividade; e, por fim, o último diz respeito às exigências especiais das funções.
O primeiro critério merece maior atenção no presente trabalho, pois o sistema processual
brasileiro, além de analisar a matéria discutida, admite também que a competência seja fixada em
razão das pessoas envolvidas, que tenham interesse jurídico na demanda. Nas palavras de Alvim
(2016, p. 108):
A qualidade das pessoas não tem relevância na distribuição da competência, no sistema italiano, abolidas que foram as jurisdições privilegiadas, mas interfere no sistema
brasileiro, em que algumas pessoas jurídicas (União, autarquias, fundações públicas
e empresas públicas), por motivo de interesse público, gozam do privilégio de foro e de
juízo, quando se fala, então, em competência em razão das pessoas. (...) A Constituição
distribui a competência em consideração à qualidade das pessoas, quando estão em lide
pessoas jurídicas de direito público, nacionais ou estrangeiras, autoridades do Estado.
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Assim, criou-se conflito entre o que dispõe os arts. 114, VI e 109, I da Constituição Federal, que trazem a seguinte redação:
Art.
VI
ral

114.
ou

Compete à
as
ações
patrimonial,

Justiça do Trabalho processar e julgar:
de
indenização
por
dano
modecorrentes
da
relação
de
trabalho;

Art.
109.
Aos
juízes
federais
compete
processar
e
julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça doTrabalho;

Superados, brevemente, os critérios para fixação de competência, analisa-se agora
quais os argumentos militam em favor da competência da Justiça Federal comum e quais militam em favor da competência da Justiça do Trabalho.
Justiça Federal Comum
Aqueles que defendem a competência da Justiça Federal partem do retro citado art.
109, I da Constituição Federal, por ser uma lide que traz o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) no polo ativo da demanda. Comentando essa questão, CHAVES delimita duas premissas em que se assenta essa posição, que rechaça a competência da Justiça do Trabalho:
a) A ação regressiva não representa ação envolvendo acidente de trabalho, mas apenas uma pretensão ressarcitória da União em face do responsável pelo acidente e, por conseguinte, pelas despesas levadas a efeito pela Seguridade Social, pelo que estaria descartada a competência da
Justiça Comum, já que os segurado-acidentado não é o interessado na causa.
B) tratando-se de interesse direto da União e de uma de suas autarquias (o
Instituto Nacional do Seguro Social), prevalece a regra geral de competência
da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição da República33.

Aqueles que defendem a competência da Justiça Federal comum, partem do pressuposto de que a pretensão seria meramente ressarcitória, olvidando-se do fato de que a origem
da prestação previdenciária decorreu de um acidente de trabalho. A causa de pedir, portanto,
estaria limitada ao ressarcimento dos valores expendidos quando do pagamento do benefício
em si, estando afastada a vinculação ao fato causador do acidente, à contingência coberta pelo
INSS.
Argumenta-se, também, que não se discute na ação regressiva qualquer relação de
direito material trabalhista, uma vez que não figuram nem no polo ativo nem no polo passivo
empregado e empregador. A crise jurídica que enseja a demanda não envolve essas partes, o
que também concorre para afastar a competência da Justiça do Trabalho.
CHAVES. LUCIANO ATHAYDE. Sobre As Ações Regressivas Previdenciárias – A Competência da Justiça do
Trabalho. Revista LTR. V. 75. N 07. JULHO 2011. P. 819.

33
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Nesse sentido apontou o Parecer nº 09/2009 da Advocacia-Geral da União, órgão público
responsável por representar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em juízo. Provocada a
opinar sobre o assunto mediante ofício enviado pela ANAMATRA (Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas), concluiu-se pela competência da Justiça Federal comum sob o argumento
de que a demanda tem natura civil de ressarcimento e não natureza trabalhista.
Há, por fim, um argumento referente ao fato de que a ação regressiva, por ressarcir os
cofres públicos dos valores expendidos com os benefícios previdenciários, consistiria em fonte de
custeio, razão pela qual atrairia à competência da Justiça Federal comum para analisar a relação
jurídica atinente a política pública de financiamento previdenciário.
Justiça do Trabalho
O primeiro argumento que se defende em favor da competência da Justiça do Trabalho
para processar e julgar as ações regressivas diz respeito à própria forma de se fixar a competência em razão da matéria, o que já foi debatido em linhas anteriores. Como visto, analisa-se tanto a
natureza jurídica da relação controvertida como também o fato jurídico que ensejou a demanda.
No caso concreto, o fato jurídico é, indubitavelmente, um acidente do trabalho e para que
se chegue a esse fato que é singular e de conceito próprio, típico, necessariamente deve haver,
antes, uma relação de trabalho. Caso contrário, seria um acidente comum. Em suma, tem-se que
a causa de pedir está qualificada pela existência de um infortúnio laboral.
É bom rememorar que o texto do art. 120 da Lei nº 8.213/91 inicia-se com a expressão
“nos casos de negligência”, ou seja, necessariamente o magistrado deverá avaliar a existência
de culpa para que seja caracterizada a responsabilidade civil do empregador. Para chegar a essa
conclusão, inexoravelmente se analisará as circunstâncias do acidente do trabalho, não sendo
exagerado concluir que um juiz trabalhista está mais afeto a essas questões em seu mister do
que um juiz federal, que atua na vara comum.
Não se suscita isso de maneira leviana, pois não se remete aqui à sua capacidade intelectual. Em termos gerais, não é desarrazoado imaginar que um juiz do trabalho tem mais tato e
intimidade com a Consolidação das Leis do Trabalho, as legislações esparsas que dizem respeito
ao Direito do Trabalho, o entendimento da jurisprudência, suas súmulas pertinentes, bem como
os vários decretos, portarias e normas regulamentares que dizem respeito à saúde e à segurança
do trabalho.
Há ainda que se destacar outro argumento, relativo à ressalva feita pelo constituinte originário no final do art. 109, I da Constituição Federal, ao excluir da competência da Justiça Federal
as causas de “de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
O próprio legislador aparentou ter um cuidado especial quanto a esse assunto. Maciel (2015, p.
81), nesse sentido, ensina:
A natureza jurídica complexa da lide regressiva acidentária, qualificada por fatos jurídicos essencialmente ligados à Justiça do Trabalho, quais sejam, a
ocorrência de um “acidente de trabalho” e o descumprimento das “normas de
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saúde e segurança do trabalho”, atraem a aplicação da parte final da redação do art. 109, I da Constituição Federal de 1988, a qual exclui da competência da Justiça Federal comum as causas sujeitas à Justiça do Trabalho.
Robustece também os argumentos referentes a essa posição o princípio da unidade de convicção, segundo o qual não se pode deixar que sejam decididos por juízos diferentes causas que se
originam do mesmo fato histórico. Calha transcrever excerto irretocável do então ministro Cezar Peluzo
no Conflito de Competência nº 7.204-1-MG:
E tal posição, que teve modesta influência no teor do acórdão, baseou-se no princípio fundamental da chamada unidade de convicção, segundo o qual, por conta dos
graves riscos de decisões contraditórias, sempre ininteligíveis para os jurisdicionados e depreciativas para a Justiça, não convém que causas, com pedidos e qualificações jurídicos diversos, mas fundadas no mesmo fato histórico, sejam decididas
por juízos diferentes. O princípio, a meu ver, é irretocável e ainda é o que deve presidir
a solução da questão da competência neste caso. Mas parece-me que, conforme
propôs o eminente Ministro-Relator, deva ser outra a resposta que promana daquele princípio. É que a revisão do tema me convenceu de que tanto as ações acidentárias, evidentemente oriundas de relação de trabalho, como, sem exceção, todas
as demais ações resultantes de relação de trabalho, devam, em nome do mesmo
princípio, ser atribuídas à Justiça do Trabalho. A especialização e a universalidade
desta já recomendariam, quando menos em teoria, tal solução, por razões mais
que óbvias, como acabou de demonstrar o voto do eminente Ministro Carlos Britto.

Impende registrar, oportunamente, que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 736, que enuncia: “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde
dos trabalhadores”. Por fim, ainda há outro argumento merecedor de destaque.
Sabe-se que o intérprete possui vários métodos para extrair o real sentido da norma,
sendo a atividade interpretativa uma atividade dinâmica. Para além da análise literal do art.
109, I, da Constituição Federal, argumenta-se também por uma interpretação sistemática entre
esse dispositivo e o art. 114, VI da Carta Magna. A razão consiste no fato de que o art. 109 traz
uma regra e uma exceção e o caso sob comento enquadraria-se, portanto, nas excepcionalidades.
JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência pátria oscilou, inicialmente, entre a Justiça do Trabalho e a Justiça
Federal comum, até o julgamento do Conflito de Competência nº 59970, instaurado entre o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(TRT4), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 13/09/2006.
O Relator, Ministro Castro Filho, consignou em seu voto que “o litígio não tem por objeto
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a relação de trabalho em si, mas sim o direito regressivo do INSS, que é regido pela legislação civil, devendo ser afastada, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, em observância ao disposto na primeira parte do art. 109, I da Constituição Federal”.
Depois do julgamento desse Conflito de Competência, os Tribunais Regionais Federais reafirmaram a competência da Justiça Federal comum, conforme se extrai da ementa de
alguns precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS CONTRA O EMPREGADOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DA CORTE. 1. A competência para processar e julgar a ação regressiva ajuizada pelo INSS contra o
empregador visando ao ressarcimento de gastos com o pagamento de benefício
previdenciário em decorrência de acidente do trabalho é da Justiça Federal. 2. Agravo improvido. (TRF-4 - AI: 50246598220134040000 5024659-82.2013.404.0000,
Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento:
13/11/2013, TERCEIRATURMA, Data de Publicação: D.E. 14/11/2013) – grifo nosso.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE
COBRANÇA AJUIZADA PELO INSS EM FACE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. O litígio não tem por objeto a
relação de trabalho em si, mas o direito regressivo do INSS, que é regido
pela legislação civil, mais precisamente pelo art. 120 da Lei nº 8.213/91,
devendo ser afastada, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, em
observância ao disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Agravo
de Instrumento provido no sentido de determinar o prosseguimento do feito perante a 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. (TRF-2 - AG: 201102010074897
RJ 2011.02.01.007489-7, Relator: Juiz Federal Convocado RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 17/07/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: E-DJF2R - Data::15/08/2012 - Página::354) – grifo nosso.

Recentemente, em decisão monocrática, o Ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luiz Fux, em decisão monocrática prolatada em 28 de setembro de 2016, no RE nº
729.811, assentou a premissa de que “é da Justiça Federal comum a competência para processar e julgar as ações em que a autarquia previdenciária figurar como parte ou tiver interesse na matéria, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal”.
Ele citou em seu voto outra decisão monocrática, dessa vez de lavra do Ministro Edson
Fachin, prolatada em 24 de junho de 2016 no julgamento do RE nº 666.333, em que a mesma
inteligência é adotada: “as ações regressivas interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social em face empregadores, a fim de ver ressarcidas as despesas suportadas com o pagamento de benefícios previdenciários, causadas por atos ilícitos dos empregadores, devem
ser julgadas pela Justiça Federal, porquanto o debate não diz respeito à relação de trabalho,
mas à responsabilização civil do empregador, a ensejar a aplicação da regra geral contida no
art. 109, I, da Constituição Federal”.
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É possível concluir, portanto, que apesar dos argumentos existentes em favor da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações regressivas acidentárias, a jurisprudência pátria, formada pela maioria dos Tribunais Regionais Federais, pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem como competente a Justiça
Federal comum.
CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, pode-se concluir que o legislador ordinário, em consonância
com a Constituição Federal de 1988, previu mecanismo de ressarcimento aos cofres públicos,
consistente no direito de regresso da autarquia previdenciária contra empresas que tiverem sido
negligentes em sua atividade e tiverem causado dispêndio aos cofres do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) por conta do pagamento de benefícios envolvendo acidentes do trabalho.
Esse mecanismo, consubstanciado em termos concretos no ajuizamento de ação regressiva, tem evidente caráter ressarcitório mas também conta com um caráter punitivo, posto que
visa inibir o acontecimento de novos acidentes. Embora não se possa estabelecer uma relação
causa-efeito entre os ajuizamentos e a redução dos acidentes de trabalho, esses números coincidem. É certo que o Brasil está longe do cenário ideal, porém houve uma redução sensível no
número de acidentes e as ações podem ter contribuído, ainda que indiretamente.
Muitas questões foram suscitadas e levantaram bastante discussão, tanto na doutrina
como na jurisprudência: prazo prescricional, suposto “bis in idem” diante da existência do Seguro
Acidente do Trabalho (SAT), dentre outras questões que transbordam os limites dessa investigação. A competência para julgamento dessas ações, contudo, balizaram este artigo.
Sabe-se que o texto constitucional não deixa tão claro qual o juízo competente: se a Justiça Federal comum ou se a Justiça do Trabalho, posto que, aparentemente, ambas poderiam
processar e julgar esse tipo de demanda.
Os argumentos que sustentam a tese de que a Justiça Federal comum seria competente
partem da premissa de que a demanda tem natureza estritamente ressarcitória, civil, portanto.
Além disso, há uma autarquia previdenciária federal em litígio. Ademais, não há qualquer relação
de trabalho discutida na lide e também serve a demanda para ressarcir cofres públicos, o que de
certa forma traria matéria atinente ao próprio custeio previdenciário.
Esse entendimento é adotado pela Advocacia-Geral da União, de acordo com o teor do
Parecer nº 09/2009, como também pela jurisprudência pátria, que firmou seu entendimento nesse
sentido, em precedentes reiterados tanto pelos Tribunais Regionais Federais como pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Com a devida vênia, em que pese essa discussão, pelo menos nos Tribunais, demonstrar
estar pacificada, os argumentos atinentes à competência da Justiça do Trabalho mereciam precedência, afigurando-se que as razões que levaram a esse entendimento “consolidado” serem
outras, que não jurídicas. Ao que indica, tratando a lide em termos exclusivamente ressarcitórios,
de maneira fria e estanque, ignora-se os meandros do acidente do trabalho.
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Como já salientado em tópico anterior, não há como negar que o fato originário, que ensejou o pagamento do benefício previdenciário decorre de um acidente de trabalho. O art. 120 da
Lei nº 8.213/91, por sua vez, é claro ao estabelecer que “nos casos de negligência” é que serão
propostas ações regressivas contra os responsáveis – ou seja, será analisado na demanda a
existência de culpa no evento danoso (acidente do trabalho), sendo razoável concluir que o juiz
do trabalho tem mais perícia para analisar a existência desse requisito do que o juiz federal comum. Não houvesse qualquer distinção, não haveria a separação das competências.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 736, instituindo a
competência da justiça laboral para julgar as ações “que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. Ora,
de que decorre o acidente do trabalho senão de um descumprimento frontal dessas normas? Os
casos de negligência mencionados pelo art. 120 citam inclusive os mesmos termos.
Conclui-se, portanto, que embora a jurisprudência pátria aponte no sentido de que a Justiça Federal comum como competente para processar e julgar as demandas relativas às ações
regressivas acidentárias ajuizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existem robustos argumentos em sentido contrário, que mereciam ter precedência, para que se concluísse
pela competência da Justiça do Trabalho.
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RABALHADORES RURAIS BRASILEIROS E PREVIDÊNCIA
SOCIAL ESPECIAL RURAL NA NATUREZA HABITADA
Thais Giselle Diniz Santos34

RESUMO
O trabalho rural brasileiro foi historicamente marcado por um processo excludente em relação à terra e aos povos. A fim de compreender criticamente tal realidade, a partir da categoria “trabalho”, este artigo analisa o atual contexto da Seguridade Social Rural brasileira,
marcado pela PEC n. 287/2016, a fim de vislumbrar o papel do trabalho rural na construção
de um metabolismo ser-humano-natureza equilibrado.
Palavras-chave: Trabalhador rural brasileiro. Ruralidade. Lutas sociais. Previdência social
Especial rural. PEC n. 287/2016.
BRASILIAN RURAL WORKERS AND SPECIAL RURAL SOCIAL SCEURITY IN THE
OCUPIED NATURE

ABSTRACT
Brazilian rural work was historically marked by an exclusionary process in relation to land
and peoples. In order to critically understand such a process, through the category “work”,
this article analyze the present context of Rural Social Security in Brazil, in order to glimpse
the role of rural work in the construction of a balanced metabolism between human being
and nature.
Key-words: Brazilian rural worker. Rurality. Social struggles. Special rural social security.
Proposal of constitutional amendment n. 287/2016.

INTRODUÇÃO
O ser-humano existe objetivamente enquanto corpo e devido a esta existência está
submetido a trocas energéticas que exigem o metabolismo entre si e a natureza, o que se dá
a partir de movimentos recíprocos entre si e o meio. Existe, portanto, um “pressuposto de si
mesmo” para o ser-humano (MARX, 2011, p. 403), uma “necessidade natural de mediação do
metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”. (MARX, 2013, p. 120).
Diante das simples necessidades físico-químicas lançadas pela vida, o ser-humano precisa agir sobre a natureza para suprir necessidades, por isso a história da natureza e a história
do ser-humano, embora contraditórias, estão reciprocamente conectadas, e modificam-se incessantemente. A natureza exige o agir do ser-humano, o ser-humano se transforma constantemente nesse agir e novamente a natureza acaba modificada, em um movimento dialético. A
forma como seres humanos produzem sua vida depende dos meios de vida já encontrados e
Mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR (PPGMADE-UFPR), com pesquisa no Núcleo EKOA: direito, natureza e movimentos sociais.
Advogada. Bacharel em Direito pela UFPR, habilitação em Teoria do Direito e Direitos Humanos. Especialista em
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que precisam reproduzir, depende da natureza que encontra e das relações sociais existentes,
porém como ser-humano é teleológico pode também agir sobre a mudança, de forma que consciência é determinada pela vida, da mesma forma que, dialeticamente, a vida pode ser transformada pela consciência.
Estes pressupostos metabólicos foram trabalhados por Karl Marx ao longo de seus estudos, a fim de possibilitar a compreensão do capitalismo enquanto sistema de poder e dominação.
Entende-se que a ideia de metabolismo constitui uma ideia aplicável universalmente, visto que
explica a conexão entre ser-humano e natureza pelo trabalho vivo. Em momentos de retrocessos
de direitos sociais baseados na perda de identidade do “trabalhador”, sustenta-se a necessidade
de retomar conceitos básicos inerentes ao sistema capitalista de produção e sociedade, a fim de
analisar possíveis permanências na dominação do trabalho e da natureza.
A história brasileira demonstra um processo de ocultamento da categoria “trabalhador”, primordialmente em relação ao “trabalhador rural” tratado geralmente enquanto produtor ou agricultor. Recentemente, diante de nova onda neoliberal, o trabalhador urbano é tratado como sujeito
em vias de desaparecimento, o que se expressa pela reforma trabalhista. Nesse viés, os sujeitos
que trabalham no campo também não escaparam de ataques e mediante a PEC n. 287/2016
foram, de início buscou-se excluí-los de acesso ao direito humano mais básico e primordial do
trabalhador: o acesso à previdência social.
Diante disso, este trabalho busca retomar os conceitos-chave que ligam o trabalho e a natureza no capitalismo a fim de demonstrar que os chamados no sistema previdenciário brasileiro
de “Segurados Especiais” são trabalhadores e que seu reconhecimento como tal decorre de lutas
históricas pela efetivação de um Estado Social no Brasil. Mediante tal teorização buscar-se-á
problematizar a PEC n. 287/2016.
A RUPTURA DA RELAÇÃO TRABALHO-NATUREZA NO CAPITALISMO
Para além de sua constituição objetiva, o ser-humano, enquanto sujeito, também possui
natureza inorgânica, visto que, já que não se cria sozinho, as condições originais de produção encontram-se prontas no momento de seu nascimento, seja na família, clã ou outra formação social
em que se encontre, sendo pressuposta, desta forma, a relação com uma natureza determinada,
um território, como sendo sua própria existência inorgânica, como condição de sua própria reprodução”. (MARX, 2011, p. 403).
Diante destas premissas da existência humana, é possível abstrair um conteúdo de “necessidade”, enquanto algo que o ser-humano não satisfaz naturalmente e que pode ter origem
física e biológica, como a satisfação de uma inevitável perda de energia pela corporalidade humana através da natureza (direta ou indiretamente), ou subjetiva, social, imaginária (MARX, 2013, p.
113).
Devido a estas necessidades fundamentais, o ser-humano precisa produzir, o que significa
extrair da terra as riquezas materiais por meio de seu trabalho (MARX, 2013, p. 120 – 121). Pela
compreensão da ideia de “necessidade” chega-se à categoria “trabalho” tal como uma “determinação universal”.
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Em decorrência tanto de sua necessidade fundamental do ser-humano em relação à
natureza, quanto desta capacidade de trabalhar conscientemente orientado rumo a um fim,
as sociedades humanas chegam a um modo de produzir a vida, o qual conduz o processo de
trabalho e somente é compreendido a partir das contradições que constituem as etapas de
produção e de acesso aos produtos do trabalho. Este é o terceiro pressuposto da metodologia
dialética materialista histórica. (MARX, 2013, p. 262).
Enquanto um agir vivo e presente, o trabalho consiste num “complexo [Inbegriff] das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade viva
de um ser-humano e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo” (2013, p. 242). Certo é que naturalmente o trabalho responde a uma necessidade
e por isso produz na medida da necessidade humana, de forma que os produtos do trabalho
possuem significado na medida em que são úteis. Karl Marx esclarece esta categoria na obra
“O Capital” (grifos da autora):
O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural
como com uma potencia natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as
forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo sua própria natureza. (p. 255).

A reciprocidade entre ser-humano e natureza se evidencia pelo conteúdo mais primordial do trabalho humano, de forma a denotar o sentido mais universal de “terra”, enquanto fonte
originária de provisão para a humanidade, que “preexiste, independentemente de sua interferência, como objeto universal do trabalho humano. Todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão imediata com a totalidade da terra, são, por natureza, objetos de trabalho
pré-existentes.” (MARX, 2013, p. 256). Assim, levando em consideração a existência objetiva
e subjetiva do ser-humano, o sentido de terra consiste em resultado mais evidente da conexão
entre ser-humano e natureza, assumindo sentido de meios de satisfação de necessidades,
incluindo aquelas decorrentes de um contexto social.
No entanto, não é essa unidade ativa e viva entre ser-humano e natureza que precisa
ser explicada, a qual parece tão essencial e natural, mas sim a ocorrência que parece romper
com tal aspecto fundamental da vida, isto é, a separação da existência viva em reciprocidade
com a natureza e a existência inorgânica, subjetiva, a qual, ao que tudo indica, só se completa
na relação entre trabalho assalariado e capital.35 (MARX, 2011, p. 403).
O capital é um processo, que utiliza “trabalho vivo” (trabalho presente, capacidade de
trabalho) para criar valor adicional ao trabalho necessário à reprodução do trabalhador, isto é,
o mais-valor apropriado pelo dono dos meios de produção, visto que o trabalhador para que
produza capital não deve possuir tais meios (integralmente), de forma que não venda mercadorias, mas apenas sua força de trabalho. (MARX, 2013, p. 241-242).
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Portanto, baseado nas condições da circulação capitalista, o trabalho é completamente
transformado, na medida em que é objetivado na forma de valor autônomo que se transforma
em capital. Para gerar mais-valor o trabalho vivo é objetivado como algo que não pertence ao
trabalhador, algo estranho a ele, que se constitui por três naturezas de valor: um valor autônomo
da capacidade de trabalho viva que se desdobra em trabalho necessário à reprodução do trabalhador, representada pelo salário; um valor autônomo da capacidade de trabalho (valor regulado
por condições externas à capacidade de trabalho); e um valor de mais trabalho, para além do trabalho necessário, isso é, um excesso que origina produto excedente e se valoriza como capital,
que é dado como um valor autônomo capacidade de trabalho, mas que na verdade é a soma de
trabalho vivo objetivado. (MARX, 2011, p. 376).
Tanto o trabalho necessário, quanto o excedente são objetivados na forma de um valor que
não pertence ao trabalhador, mas sim àquele que é possuidor da condição de trabalho subjetivo,
enquanto força de trabalho no mercado, bem como da condição de trabalho objetivo, constituídos
pelos instrumentos e materiais do trabalho. (MARX, 2011, p. 374). Lembra-se que o valor no capital possui uma parte constante – condições objetivas do trabalho e instrumentos - e uma parte
variável - que decorre da força de trabalho e que é a responsável por modificar esse valor mediante a produção de mais-valor. O capital surge e varia a partir desse último elemento, portanto
da força de trabalho. (MARX, 2011, p. 286).
Diante deste processo, as condições de efetivação da produção não são mais inerentes
à capacidade de trabalho viva. Essas condições se tornam coisas, “personificações estranhas e
dominantes”, externas e separadas do trabalhador. E o que é totalmente inovador nessa forma
de produção e circulação é que o trabalho produz o valor, mas de forma dissociada da capacidade de trabalho e da utilidade do trabalho, que por ser separada não pertence ao trabalhador e
objetiva-se na forma de capital, na medida em que há a separação absoluta entre propriedade e
condições materiais da capacidade de trabalho viva. (MARX, 2011, p. 375).
Entender esta especificidade do trabalho no capital é essencial para revelar as contradições ao redor do trabalhador em uma produção capitalista. A partir dai é possível constatar o
conteúdo do capitalismo enquanto um modo de produção em que trabalhadores, despossuídos
de meios de produção e juridicamente livres, produzem mais-valia e produtos transformados em
capital de propriedade privada que se destina à ampliação de um valor, e não utilidade, destinada
ao mercado. Nesta produção há total submissão ao capital, assim a base técnica deve permitir
extração de mais-valia relativa no processo e embora seja construído de forma social e coletiva,
a apropriação é privada.
Este conteúdo vale também para a agricultura, o que exige avançar na compreensão do
papel da “terra” e da natureza nesse processo. De início, esclarece-se que a propriedade sobre
os bens surge quando existe a apropriação individual, voltada à satisfação de necessidades ou
interesses individuais, isso ocorre tanto com bens, quanto com a natureza, sendo essencial a
No decorrer da obra citada Marx explica que nas relações de servidão e de escravidão não se opera tal separação, pois nestas uma parte da sociedade é tratada como condição inorgânica e natural de sua própria reprodução.
O trabalho do servo e do escravo é apropriado parte em si por ele e o restante como parte necessária ao todo e
não apenas as partes objetivas desse trabalho, que é representado pelo salário.
35
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essa apropriação a expropriação de alguns. A propriedade é portanto um poder acima do poder
de outros e é esse poder adicional sobre os bens que explica a existência de classes, seja a
partir da propriedade ou não. Portanto, existem “classes” onde existe diferença de poder, isto
é, onde uns possuem mais poder que outros e por isso podem submeter esses outros a sua
dominação.
O monopólio excludente da propriedade fundiária é um pressuposto histórico fundante
do modo de produção capitalista e dos modos de produção baseados na exploração das massas, na medida em que expropria o trabalhador do seu meio de produção mais fundamental, a
terra, e o submete à necessidade de trabalhar para outro sujeito. A partir dessa lógica expropriatória, é estabelecida uma forma de subordinar a agricultura ao capital, transformando-a em
procedimento meramente empírico. Assim, a terra muda completamente, deixa para trás seus
amálgamas políticos, sociais e tradicionais, para ter uma forma puramente econômica, isso é,
geradora de renda unicamente. (MARX, 1985, p. 123 – 124).
Enquanto processo que fez parte da instituição do Brasil enquanto Estado nacional e
capitalista, o avanço sobre a terra, pela sua transformação em propriedade, e sobre os povos,
pela criação do mercado de trabalho, impactou profundamente os sujeitos do campo brasileiro.
Percebe-se que ao longo da história brasileira, cresce o ímpeto de retirar as pessoas das terras
que ocupavam, a fim de possibilitar o desenvolvimento capitalista pela disponibilização de mão
de obra despossuída de meios de produção, bem como para liberar mais terras para a grande
produção agrícola exportadora.
Entretanto, ao invés de desaparecer estes sujeitos do campo em sua resistência se
transformam, por esse motivo pelo sujeito “trabalhador rural” entende-se grande diversidade
que inclui proprietários e posseiros de terras em regime familiar ou comunitário de trabalho,
povos das florestas, agroextrativistas, pescadores artesanais, arrendatários não capitalistas,
quilombolas, povos indígenas, assentados da reforma agrária, pequenos e médios produtores
de alimentos, entre outros povos da terra com modo de vida marcado pela relação direta com
a natureza, a fim de se reproduzir material e socialmente, com organização baseada em laços
familiares e comunitários.
Ainda que na realidade brasileira o trabalhador rural em regra não desenvolva suas
capacidades totalmente enquanto não-capital, este elemento constitui sua luta diária, já que
é ameaçado pela proletarização, perda de suas terras e comercialização de seus produtos
dominada pelo capital agrário. Quando o trabalho rural se identifica com o capital torna-se na
maioria das vezes exploratório em proporções muito elevadas, o que se comprova com a miséria do empregado rural, especialmente o temporário.
Devido às condições de constante ameaça da proletarização, perda de terras, apropriação de mais trabalho mediante esquemas de comercialização de produtos agrícolas e pela
exploração direta de seu mais trabalho, conclui-se que o trabalho rural no Brasil consiste em
trabalho no capital. As condições do trabalhador rural informal são especialmente preocupantes, já que nesta informalidade escondem-se práticas desumanas como as de trabalho análogo
ao escravo.
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No modelo da proletarização rural entende-se que o capital e o trabalho se relacionam de
forma a criar um processo de troca, no qual o trabalhador vende a força de trabalho mediante
pagamento de salário (um valor de troca que compra o valor de uso do trabalhador) e o capitalista, ao comprar a força de trabalho, recebe o produto desse trabalho objetivado, o qual contém a
subjetividade do trabalhador, mediante seu trabalho vivo, e, assim, contém valor. (MARX, 2011,
p. 338).
Embora não constitua o mesmo fenômeno, no trabalho do agricultor familiar esse processo de troca também ocorre, porém por apropriações disfarçadas pelo capital, que se evidenciam
em diversos contratos rurais que escondem relações de trabalho praticadas por esse agricultor,
bem como pela intervenção do capital agrário sobre a comercialização de seus produtos, a qual
impõe rendimento mais baixo à produção familiar, isto quando consegue sobreviver sem precisar
recorrer ao trabalho informal.
Por isso, em sua essência, e também na ruralidade brasileira, trabalho e natureza são inseparáveis, tendo como paradigma a percepção e existência humana; que trabalho é a essência
de qualquer sistema produtivo de existência humana e que, dessa forma, ante ao enorme predomínio da ação humana sobre a natureza global, não há se falar de “proteção do meio ambiente”
sem se tratar da transformação do trabalho de forma tangente ao modelo produtivo.
A história demonstra, especialmente a brasileira, que o capitalismo inicia-se pelo campo,
materialização humana da natureza, e que sobre o campo e a natureza ele avança quando precisa de novos ciclos de exploração, na medida em que se encontra em crise. Assim, ao lado da espoliação da natureza está a do ser-humano, já que é basilar na circulação capitalista que ambos
sejam vistos apenas pela perspectiva de geração de mais capital. Dessa maneira, quanto mais o
capitalismo avança, mais pressiona a natureza e para isso precisa fazer o mesmo com o trabalhador rural, apoiando-se neste sujeito apenas na medida de sua utilidade para o desenvolvimento
capitalista, a qual é muito reduzida. Nesse contexto, seguirá a análise da Reforma Previdenciária
brasileira de 2016, no que atine ao trabalhador rural.
REFORMULAÇÕES DO TRABALHADOR RURAL BRASILEIRO E CAPITALISMO
No Brasil, não bastou a abolição da escravidão para surgir um capitalismo no campo.
Jacob Gorender, apoiado em outros historiadores brasileiros, indica que a plantation brasileira
baseava-se em produtos não tão lucrativos em comparação aos demais presentes na época,
como, por exemplo, era o ouro. Igualmente, esse sistema não empregava técnicas eficientes, de
forma que o latifundiário não possuía acumulação suficiente para monetizar o trabalhador rural.
(GORENDER, 2013, p. 31).
Desenvolveu-se o que Gorender chamou de “formas camponesas dependentes” (GORENDER, 2013, p. 30). Também tratando do trabalhador rural após a abolição da escravidão. Wanferley esclarece que (WANDERLEY, 1985, p. 59, grifos da autora):
Quanto à força de trabalho, após a abolição da escravidão, o escravo fora substituído
por um trabalhador livre juridicamente, que no entanto, não era completamente desvinculado de um trabalho familiar, exercido em uma pequena parcela de terra. Sob formas
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variadas, o morador, o colono, o parceiro, o arrendatário, trabalham em terras pertencentes aos grandes proprietários e transferem para estes, viabilizam a grande
propriedade, na medida em que, através do trabalho familiar, assumem total ou
parcialmente, o custo de sua própria reprodução, ou os riscos da atividade agrícola.
Seria cansativo citar exemplo, pois esta situação da exploração familiar reproduziu-se praticamente sem exceção, em qualquer região e em qualquer atividade onde existia a grande propriedade.

Desse processo decorreu proletarização do trabalhador rural, na medida em que quando não podia direcionar-se para localidades mais afastadas, onde poderia manter sua independência de trabalho na terra, o trabalhador se incorporava ao latifúndio de forma submissa.
Ao lado disso, importante rememorar que a extinção da mão-de-obra escrava no Brasil
deu-se de forma lenta e gradual, desde as primeiras importações de mão-de-obra europeia em
1950, até a formação do trabalho livre no Brasil.
Os primeiros imigrantes, ainda enquanto vigente o trabalho escravo, assinavam contratos de parceria com empresas importadoras em geral que adiantavam as despesas de transporte desde a Europa até as colônias e os fundos suficientes à subsistência inicial, com juros
de 6% ao ano. (MACHADO, 2003, p. 155).
Estas experiências iniciais de trabalho livre do colono no Brasil foram marcadas por
conflitos, denúncias de cobrança de taxas abusivas dos colonos, o que trazia insegurança também aos fazendeiros e demandou maior regulamentação da locação de trabalho. (MACHADO,
2003, p. 156).
Em 1979, foi editado o Decreto n. 2.820, de 22.03.1979, disciplinando a locação de
serviços e as modalidades de parcerias agrícolas e pecuárias. Elucida Sidnei Machado que
(MACHADO, 2003, p. 156):
Conhecida como a Lei Sinimbu, a lei contemplava além das obrigações contratuais entre trabalhadores e fazendeiros, disposições antigreves e contra
quaisquer resistências coletivas ao trabalho. Continha, ainda, um capítulo dedicado à matéria penal e outro a competências e procedimentos processuais.

A lei supracitada permitiu a lenta transição do trabalho escravo ao trabalho livre, mantendo grande proximidade com o primeiro. Este longo período de transição permitiu que a efetivação do mercado de trabalho livre ocorresse de forma pouco abrupta para o empregador rural
e atrelou-se à naturalização de práticas de trabalho muito próximas ao escravo na realidade
rural brasileira até os dias de hoje.
Desde tal contexto, o grande proprietário rural, a partir dos aparatos legitimados pelo
Estado brasileiro, avançou sobre terras ocupadas e se utilizou dos trabalhadores rurais permitindo o acesso a pequenas extensões de terras sem titularidade.
A maior parte da receita desses trabalhadores vinha da terra e não do salário, de forma
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que a exploração de seu trabalho não poderia ser máxima, reservado o tempo de produção de
subsistência. Nesses casos, havia “baixa produtividade do trabalho, técnica atrasada, fraca divisão do trabalho e baixa proporção da acumulação do capital”, entretanto esta é a linha de exploração que posteriormente se transforma em empresa capitalista (GORENDER, 2013, p. 37).
Devido ao exposto, alguns teóricos sustentam que as formas camponesas impediam o
avanço do capitalismo. Entretanto, percebe-se que o capital se acumula com a renda da terra.
Gorender fala, por exemplo, da geração de uma “renda-trabalho cristalizada” a partir desse trabalho campesino, o que teria ocorrido, por exemplo, com o colono na produção de café. Embora,
nesse momento, a renda da terra ainda não fosse totalmente capitalista, a aproximação era grande, porém, considerando que, em termos de ruralidade brasileira, os processos de transformação
capitalista foram variadíssimos, com mesmo trabalhador assumindo a forma de assalariado e
parceiro; independente e proletário. (GORENDER, 2013, p. 37).
O capital nascente ia, desde este período, relocando o espaço do trabalhador rural conforme seus interesses, mantendo pontos de sua independência de produção quando lhe era útil,
sem excluir medidas de proletarização, aumentando o assalariamento, até a imposição de maior
precariedade, como é o atual trabalho análogo ao escravo, o qual possui maior incidência rural
que urbana.
Diante disso, sustenta-se, com base no pensamento de Gorender, que o desenvolvimento
do capitalismo na agricultura brasileira decorreu de mudanças de modos de produção através da
espontânea acumulação de capital e natural formação de mão de obra assalariada e não assalariada submetida aos interesses do capital, visto que o horizonte inicial da ocupação e produção
em território brasileiro, desde a chegada dos europeus, sempre foi o desenvolvimento capitalista.
(GORENDER, 2013, p. 41).
Esse movimento que fortalecia o proprietário e expropriava o trabalhador da terra se acentuou no fluxo da história brasileira. Em 1916, passou a viger o regime de propriedade regulado
pelo Código Civil, o qual, com inspiração napoleônica, acentuou o caráter individualista e excludente da propriedade. Apenas na Constituição de 1934 apareceu o conceito de “função social”,
sendo a Constituição de 1946 a primeira a vincular as regras de propriedade ao bem-estar social.
Mesmo assim, por longo período as interpretações dadas ao termo não foram satisfatórias, sendo
até mesmo contraditórias com o seu próprio sentido. (PRESSBURGUER, 1986, p. 19).
ESTADO SOCIAL NO BRASIL
Segundo ora traçado, no capitalismo o trabalho adquire traços muito específicos, constitui-se dentro da estrutura de mercado e assume natureza de mercadoria, sendo incentivada sua
crescente exploração. O capital, devido a sua lógica interna, age orientado por um movimento de
valorização do dinheiro investido. Fundado neste viés, em sua etapa concorrencial, marcada pela
industrialização e pelo Estado liberal, caracteriza-se pela extração de mais-valia principalmente
pelo alongamento da jornada de trabalho (FALEIROS, 2000, p. 93). Diante disso, destarte Vicente de P. Faleiros, com referência em Karl Marx, ressalta: “o capital age, portanto, sem nenhum
cuidado contra a saúde e a duração da vida do trabalhador, onde ele não é obrigado a tomar o
cuidado pela sociedade”. (FALEIROS, 2000, p. 59).

64
Do ponto de vista teórico, a sustentação do capitalismo decorre da suposição de que na
estrutura de mercado todo o indivíduo pode ser incorporado por meio do trabalho no capital,
mediante o qual recebe um salário que o permitiria satisfazer todas as suas necessidades (dentro do mercado) e, assim, alcançar bem-estar. Nesse modelo, aqueles que não conseguem se
incorporar ao trabalho são tidos como incapazes, únicos responsáveis pelo seu insucesso, e,
por isso, sustentados através de beneficência ou caridade e não de uma política social. (CASTRO; LAZZARI, 2016, p. 50).
Para tal visão, própria da teoria liberal, o mercado espontaneamente ocasionaria o equilíbrio entre os indivíduos. Todavia, a história demonstrou que o mercado mantém a desigualdade de condições, o que a teoria liberal chama de “falhas do mercado”, as quais precisam ser
corrigidas com ações fora do mercado (FALEIROS, 2000, p. 27). Ocorre que num cenário de
tendências liberais, na medida em que o capitalismo se estabelece e demonstra as mazelas
atreladas ao seu funcionamento, a figura do Estado assume papel mais relevante, adquire contornos próprios e passa a possuir como função a proteção social dos indivíduos.
Percebe-se que há um sentido de antagonismo entre capitalismo e proteção da sociedade, pois a proteção social não constitui o sentido do movimento capitalista, já que tal sistema
não é concebido para tal, mas sim para o aumento do valor. Somente quando a hegemonia do
capitalismo é colocada em risco em razão do seu não cuidado pela sociedade é necessário que
esta proteção social seja oferecida de alguma maneira.
Num cenário de fortes embates sociais e lutas decorrentes da estrutura do mercado capitalista foi essencial, para a permanência do sistema, vislumbrar um ente supostamente neutro e acima das classes e dos grupos sociais, a fim de forçar um consenso e impedir mudanças
estruturais na sociedade e da divisão do poder.
Assim, a ideia de um Estado de Bem-estar Social não nasce a partir de uma construção
sistemática de Estado voltada à implantação de políticas sociais em prol do bem dos cidadãos
(figura esta criada pelo Estado Liberal pautada no viés individualista), mas sim na buscar por
uma estrutura que imponha o consenso social. Nesse sentido, a intervenção sobre as chamadas “falhas do mercado” depende de uma espécie de ente neutro capaz de legitimamente
intervir sobre as lutas sociais presentes no modelo produtivo da sociedade.
Como bem aponta Faleiros sobre o tema, o Estado não consiste em um “árbitro neutro,
nem um instrumento nas mãos das classes dominantes”, mas sim de uma relação social. Neste
sentido (FALEIROS, 2000, p. 52):
o Estado é um campo de batalha, onde as diferentes frações da burguesia e certos
interesses do grupo no poder se defrontam e se conciliam com certos interesses
das classes dominadas. Situando o Estado num contexto global da sociedade temos que é ao mesmo tempo poder político, um aparelho coercitivo e de integração,
uma organização burocrática, uma instância de mediação para a práxis social capaz de organizar o que aparece num determinado território como o interesse geral.
(...) O aparelho estatal não está somente em função dos interesses da classe dos
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interesses da classe dominante, ele pode integrar, dominar, aceitar, transformar, estimular certos interesses das classes dominadas. O Estado é hegemonia e dominação.

Seguindo a citação acima, nota-se que no capitalismo, as políticas sociais realizadas pelo
Estado resultam de uma relação contraditória entre luta de classes e a reprodução da desigualdade. Algumas ideologias humanistas dissimulam tal contradição, indicando tais medidas como
causadoras tão somente da igualdade social. Na realidade não parece se tratar disso.
Políticas sociais surgem em diferentes conjunturas, porém todas marcadas pelo confronto
entre os interesses das classes dominadas e das dominantes, assumindo contornos específicos
que decorrem do desenvolvimento das forças produtivas e também da relação entre as forças
políticas. A fim de manter a estrutura econômica pautada na acumulação do capital, o Estado age
em prol da legitimação destas estruturas capitalistas junto à população. Para tal adequa o movimento do capital ao movimento social, que luta pela melhoria das condições de vida.
Dessa maneira, considera-se que o Estado responde aos “interesses gerais do capital” e
não aos capitalistas individuais, o que inclusive obriga-o a lidar com os interesses de parcelas da
burguesia. Este interesse geral consiste em uma função do Estado e não o coloca nas mãos dos
capitalistas particularmente, mas o define enquanto um campo de lutas concretas entre classes
sociais, assim influenciando as políticas sociais.
A partir disso, tais políticas respondem às necessidades do mercado, mas também, sem
dúvidas, aos movimentos políticos presentes em certa realidade social. Por isso, diversos exemplos de introdução de políticas sociais na história ocorreram em momentos de forte conflito e
movimento social. A título de ilustração cita-se o paradigmático caso do seguro-saúde criado por
Bismarck em 1883 na Alemanha, quando pairava forte movimentação socialista. (FALEIROS,
2000, p. 55).
É justamente nas contradições do modo de produção ao lado das lutas sociais que se possibilita compreender as políticas sociais do Estado, bem como a passagem de um Estado Social
para um Estado de contenção de direitos sociais. As forças políticas e os interesses das classes
definem uma realidade instável na qual se acirram os conflitos, de forma que cada vez mais a
manutenção da economia capitalista exige maior intervenção do Estado.
Ainda sobre o tema, destaca-se que o Estado constitui-se dialeticamente em interação
recíproca com as bases materiais do capital, sendo assim, não é simplesmente moldado por fundações econômicas, mas também atua na realidade complexa nas transformações históricas do
capital. Assim, é inescapável admitir que no século XX o Estado assume importância no encaminhamento dos problemas sociais e neste viés pode ser ocupado pelos propósitos democráticos
sociais, o que se constata pela sucessão de movimentos constitucionais.
A partir da compreensão destes aspectos do Estado é possível aprofundar, do ponto de
vista histórico, o surgimento da Previdência Social. Devido à industrialização, a exploração do
trabalho se intensificou de tal maneira que para a perpetuação da forma de produção vigente foi
necessário substituir políticas sociais baseadas apenas na assistência e na repressão por formas
apoiadas em seguros sociais.
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No entanto, para além da intervenção do Estado, cabe ressaltar que a ajuda social voltada às necessidades individuais foi uma constante histórica. A ideia de caridade individual em
relação às pessoas que se encontram em situação de fragilidade, seja em razão de doença, de
idade ou de outros possíveis acontecimentos que a impedem de auferir seu sustento, existiu
em diferentes sociedades. No medievo europeu, por exemplo, havia a ideia de beneficência
nas organizações de artesões (FALEIROS, 2000, p 59/60), a caridade individual e a mútua assistência quanto aos convalidos, também na dimensão religiosa (CASTRO e LAZZARI, 2016,
p. 59). Todavia, a lógica capitalista colide com essa noção de mútua assistência. A criação da
classe proletária baseia-se justamente em princípio contrário à solidariedade, o qual consiste
no individualismo e na capacidade dos indivíduos por si e sozinhos garantirem a si mesmos.
Historicamente, enfraquecidas as estruturas de solidariedade social, em decorrência da
exploração própria da etapa da industrialização, foram marcantes as condições de precariedade e de vulnerabilidade dos trabalhadores, o que, conforme já abordado, assumiu visibilidade
especialmente no período pós-Primeira Guerra Mundial.
Sem a solidariedade própria dos laços comunitários e em condições precárias, a classe
proletária entrou em situação de barbárie, com grande número de trabalhadores acidentados,
doentes e idosos sem possibilidades de auferir salário. Situação análoga ocorreu com viúvas e
crianças. Nesse quadro, a ideia de política social assumiu seus primeiros contornos.
Na etapa chamada “concorrencial” do capitalismo a proteção social seguia o modelo de
beneficência e caridade particular. O Estado preocupava-se com a livre concorrência e não
com as políticas sociais, o que impulsionou o surgimento das primeiras manifestações de intervenção social, marcadas pela ideia de assistência aos pobres e pelo caráter de mutualidade e
não de seguro.
A assistência social diferencia-se da noção de seguro. Enquanto na primeira o socorro ocorre depois que a situação de indigência e privação se instalou, na segunda, antecede
aos danos, instalando as prestações reparadoras a fim de evitar a situação de privação, até
que o indivíduo retorne à condição “normal” de trabalho se for o caso. Quanto a tal ideia de
“normalidade” é importante destacar o caráter ideológico que o trabalho adquire na sociedade
capitalista, transformando-se em critério da vida regular e trazendo o paradigma de sucesso
pessoal restritivamente para o nível econômico. As políticas sociais afirmam a anormalidade
daqueles que não podem trabalhar, dando a eles o título de “desadaptados” para o trabalho e
sem utilidade para o processo produtivo.
Sendo assim, ainda que a política social tenha raízes no paradigma de solidariedade
comunitária, sua função ideológica de reafirmar o trabalho no mercado capitalista, enquanto
medida de inclusão social, é inegável, na medida em que destaca a inaptidão do trabalhador
em razão de suas condições individuais (saúde, velhice, maternidade). (FALEIROS, 2000, p.
63/64).
A ideia de seguro social começa a se elaborar ao lado da modificação da citada ideia
inicial de assistência. O Seguro contra acidentes de trabalho consistiu na primeira espécie de
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seguro coletivo obrigatória, criado com base no princípio do risco profissional, porém com o fim
de reduzir os procedimentos legais, estando os primeiros fundos sob o controle do patrão (FALEIROS, 2000, p. 93/95).
A aposentadoria surgiu no contexto de forte movimento operário nas grandes empresas e
voltou-se inicialmente a um regime de capitalização e não de redistribuição de renda. Em condições políticas similares foi implantado o seguro saúde. (FALEIROS, 2000, p. 96/101).
A implantação destas políticas sociais, destarte demonstrado por Faleiros, respondeu à
conjuntura e às relações de força. De início, conforme indica o autor, caso a pressão popular tenha colocado em risco a dominação econômica das classes dominantes os governos buscaram
manter a “paz social”, isto é, a aparência de consenso, para tal o Estado surge como uma figura
neutra que age em prol do bem comum. (2000, p. 88/92).
Quanto maior a força popular, mais relevante é a expansão de políticas sociais. O autor
acima referenciado indica, esparsamente em sua obra, que ao longo da história verificou-se que
o mercado tende a adentrar no funcionamento das políticas sociais a partir de uma lógica de
mercado, ou seja, visando possibilitar produção de capital dentro do fornecimento de garantias
sociais, bem como menor dispêndio econômico. Já os movimentos sociais tendem a ir contra
essa tendência, buscando, por exemplo, o controle de caixas de assistência, a não contribuição
da classe operária, entre outras lutas favoráveis à classe. Portanto, nas primeiras manifestações
de proteção social predominou o caráter horizontal das políticas sociais, no sentido de que eram
os próprios trabalhadores que se organizavam e contribuíam para manter as caixas em prol de
sua classe. (FALEIROS, 2000, p. 89).
Com a formação do conceito de “bem-estar social”, enquanto direito subjetivo a todos
assegurado, surge outro modelo de proteção social, isto é, a previdência social de fato. Com o
avançar das ideias ao redor de Estado Social, a previdência assume o caráter público, gerido
pelo Estado e com a participação de toda a sociedade. Nas diferentes sociedades, a previdência
social parece ter expressado o meio pelo qual o Estado adquiriu o controle da classe operária,
porém, contraditoriamente, também resultou de lutas sociais.
Esquematizando as formas de proteção social do trabalhador, acima explicadas, Jean Touchard diferenciou quatro fases evolutivas, sendo elas: 1ª) Experimental - marcada pelas primeiras
normas nos países europeus relacionadas aos acidentes de trabalho e à invalidez; 2ª) Consolidação - caracterizada pela constitucionalização dos direitos sociais, pelo modelo de capitalização
em modelos de poupança compulsória e pela experiência norte americana do New Deal; 3ª)
Expansão - distinta pelo período pós-Segunda Guerra Mundial, pela disseminação das ideias de
Keynes e pelo aprofundamento das propostas de Beveridge; 4ª) Redefinição - definida pelo avanço neoliberal e pela contenção de direitos sociais. (CASTRO e LAZZARI, 2016, p. 63).
Quanto aos Direitos Sociais, relembra-se que no Brasil a economia de mercado foi introduzida pelo colonizador e baseou-se na extração das riquezas da terra e na destruição dos sistemas
de vida coletiva indígena, visando o lucro comercial com base na monocultura, no latifúndio, no
mercado internacional e na submissão da classe não capitalista a uma condição subalterna, isto
é, excluída da condução do processo produtivo. Esse modelo de exploração seguiu-se por longo
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período da história brasileira, perpetuando-se a exclusão dos trabalhadores da terra, a exploração da natureza e o modelo agrocomercial de economia.
Foi com a crise de 1930 que mudanças mais paradigmáticas se passaram no cenário
brasileiro de políticas sociais, quando ocorreu a crise da oligarquia agrocomercial, formou-se
um proletariado industrial majoritariamente constituído por imigrantes, fortaleceu-se uma burguesia industrial e as massas passaram a se concentrar em cidades. Tais mudanças demandaram o desenvolvimento interno a partir de ação estatal mais efetiva, a fim de desenvolver
o comércio e a indústria (FALEIROS, 2000, p. 116/117). Do contexto de crise nos anos 1930,
decorreu forte luta social, às quais os seguros sociais visaram apresentar uma resposta.
Nesse contexto brasileiro, os seguros sociais foram implantados muito aos poucos, de
cima para baixo, baseados na repressão, com o objetivo precípuo de reduzir os conflitos sociais, exercendo assim função organizativa da classe operária, sem permitir melhorias quanto
à exploração do trabalho, mas garantindo apenas sua guarda, para, baseado no princípio do
risco, permitir o controle da classe operária insatisfeita, tal qual a melhoria de seu poder aquisitivo (FALEIROS, 2000, p. 122/123).
Os movimentos sociais dos trabalhadores do campo foram importante elemento de pressão na abrangência de políticas sociais para os trabalhadores rurais. O Estatuto do Trabalhador Rural, Lei n. 4.214 de 02 de março de 1963, consistiu em marco no alcance de garantias
fundamentais do trabalhador rural. Mediante este regramento (DELGADO, 2016, p. 431):
além de estender parte importante da legislação trabalhista ao campo, com certas adequações (...), ainda criou vantagem jurídica exponencial para os rurícolas: a imprescritibilidade de suas pretensões durante o período de vigência do respectivo contrato de trabalho.

Isto posto, a doutrina previdenciária afirma existir um regime ao trabalhador rural anterior ao ETR e outro posterior. Ainda que seja considerada a relevância da abrangência das
garantias trabalhistas ao empregado rural no plano legislativo, um problema fático que se apresentou, e tende a se acentuar, é que a maior parte do trabalho rural no Brasil não possui as
características aptas a caracterizá-lo enquanto “emprego”.
A minoria dos trabalhadores rurais condiz com a figura do “emprego formal”. Por isso,
diz-se que o âmbito do ETR em que se deparou maior impacto social foi na Previdência Social,
isso porque permitiu a inclusão do trabalhador rural, em uma visão ampla de sua caracterização, ou seja, considerando a diversidade das formas de trabalho, para além da figura do emprego formal.
A inclusão de agricultores não assalariados ao sistema de direitos sociais, como uma
categoria especial, independente de contribuição, é parte de antiga luta pela definição de “trabalhador rural”. (BARBOSA, 2007, p. 259). Nesse conceito foram incluídos todos os que trabalham na terra, mesmo que não assalariados, pela figura do “Segurado Especial”.

69
No que atine à Previdência Social, o ETR apenas foi regulamentado em 1972, com a Lei
Complementar n. 11, de 25.05.1971, que criou o Plano de Assistência ao Trabalhador Rural –
Prorural, também com o Decreto n. 69.919, de 11.01.1972, e com o FUNRURAL. A partir disso,
passou a existir concretamente proteção mais ampla da dignidade dos trabalhadores rurais em
sua diversidade, não limitada apenas à relação de emprego, isto é, incluindo parceiros, arrendatários, posseiros e pequenos proprietários rurais, desde que não fossem essencialmente empregadores.
De início, apenas um membro da família tinha direito de acessar o Prorural. Assim, esse
era um direito do “chefe da família”, geralmente o homem. Neste momento, às mulheres trabalhadoras rurais era garantida apenas a qualidade de dependente, o que lhes proporcionava o
direito à pensão, quando do falecimento do esposo trabalhador rural. Além de as mulheres serem
excluídas do benefício, pairava disparidade em relação ao trabalhador urbano, já que o valor dos
benefícios correspondia a apenas 50% do salário mínimo e 30% no caso de pensão (CUNHA,
2009, recurso eletrônico).
Com a Constituição Federal de 1988 houve maior concretização do acesso à Previdência
Social por parte dos trabalhadores rurais, já que estendeu a esta categoria a garantia de benefício previdenciário no valor do salário mínimo e de acesso às mulheres. Mesmo assim, sua
implantação dependeu, de início, de ações judiciais individuais e apenas em 1991 pautou-se em
legislação ordinária (Lei n. 8.213/1991) e decretos regulamentadores.
A vinculação do piso previdenciário ao salário mínimo, ocorrido com a Constituição Federal de 1988, consistiu em importante passo no combate às desigualdades de renda e à pobreza
no Brasil. No que atine à população rural, o impacto foi relevantíssimo, já que, à época, a média
da renda dos trabalhadores rurais era bastante inferior a dos trabalhadores urbanos, segundo
esboçado no capítulo um. Dados do Índice de Gini indicam, nesta via, que o aumento do salário
mínimo no Brasil foi indiretamente proporcional à desigualdade de renda36 (CONTAG, 2016, p.
26).
PEC N. 287/2016
A proposta de emenda constitucional (PEC) n. 287/2016 surgiu num cenário político, instalado no Brasil principalmente a partir do ano de 2016, depois de ondas de retrocessos anteriores
principalmente no Poder Legislativo, marcado por propostas tendentes à reduzir o papel do Estado de bem-estar social brasileiro, ao lado de uma política de mercado mais incisiva.
A PEC n. 287 foi apresentada, formalmente, em 07.12.2016 pelo então Presidente da República (Poder Executivo), Michel Temer, a fim de alterar os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201
e 203 da CRFB. Em seguida foi submetida à apreciação do Congresso Nacional para publicação
e posterior encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)37,
O índice de Gini mede a desigualdade de renda no mercado de trabalho, quanto mais próximo de 0 menor a
diferença entre os menores e maiores salários. A valorização do salário mínimo ocorrida no Brasil nas últimas
décadas ocorreu ao lado da redução em 70% no coeficiente de Gini.
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responsável por averiguar a admissibilidade constitucional formal. Ainda que a CCJC tenha rechaçado
o mérito da PEC n. 287, concluiu pela admissibilidade dos requisitos constitucionais.
A referida PEC passou pela Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de Emenda Constitucional n. 287-A de 2016. Em voto proferido em 10 de maio de 2017, percebe-se ausência de
sugestões quanto a mudanças substanciais no texto, o qual deve, a seguir, ser submetido ao Plenário
da Câmara dos Deputados para discussão e votação em dois turnos, passando, logo após, para discussão e votação, também em dois turnos no Senado Federal. Para que se efetive a proposta deve ser
aprovada por três quintos dos deputados (308) e dos senadores (49).
De início, este projeto de emenda constitucional ambicionava instituir um regime previdenciário
único para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, extinguindo a categoria “Segurado Especial” nos termos hoje concebidos para o trabalhador rural.
Os principais pontos tocados pela reforma, no que atine à previdência social do trabalhador
rural, consistem na alteração da idade mínima de aposentadoria rural dos termos vigentes de 60 anos
para homens e 55 para mulheres, para 65 anos, sem a distinção entre homens e mulheres e alteração
do requisito de acesso à condição de segurado social apenas mediante a cobrança de uma contribuição
fixa, periódica e obrigatória, paga individualmente por cada trabalhador, com prazo mínimo de 25 anos.
Mesmo diante de recentes alterações à PEC n. 287/2016, a seguir o projeto será analisado ponto a ponto, a fim de demonstrar os possíveis impactos sobre a realidade dos trabalhadores rurais e o
desenvolvimento rural brasileiro de medidas restritivas da Previdência Social Especial Rural.
O risco de retrocessos socioambientais é constante em sociedades capitalistas, visto que nestas o capital, por natureza, contrário ao bem-estar social, visa prevalecer sobre garantias fundamentais
consideradas custosas. Assim, é importante aprofundar toda tendência retrógrada surgida, revelando
nitidamente suas consequências, a fim de evitar a regressão em termos de proteção socioambiental.
A exposição de motivos da referida PEC informa, de início, que as alterações do sistema previdenciário seriam necessárias para manter a sua sustentabilidade, supostamente o referido projeto
apresentaria saídas nesse sentido.
Reconhecimento da condição de segurado especial e judicialização
Dispõe a exposição de motivos da referida PEC que a maneira flexível de reconhecimento do desempenho de atividade agrícola pelo trabalhador rural, à título de comprovação dos requisitos para acesso
à condição de segurado especial, vêm resultando em número muito elevado de concessões de aposentadorias rurais, bem como exagerada judicialização das demandas por benefícios previdenciários
rurais. (MEIRELLES, 2016, p. 09).
O Poder Legislativo brasileiro em âmbito federal é bicameral, isto é, composto por duas casas: a Câmara dos
Deputados (representantes do povo) e o Senado Federal (representantes dos Estados-membros e Distrito Federal).
A Câmara e o Senado são compostos por órgãos internos, incluindo as comissões parlamentares. Estas comissões
existem para discutir e fiscalizar projetos de lei. Uma das comissões parlamentares mais importantes consiste na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), a qual possui como uma de suas principais atribuições apreciar
todas as propostas parlamentares, realizando uma averiguação prévia de constitucionalidade formal (Respeito às
cláusulas pétreas e à adequada técnica legislativa, tal como quadro de normalidade institucional).
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Como solução para o suposto problema, a PEC propõe a imposição de contribuições diretas, fixas
e individuais ao trabalhador rural, a qual, já que realizada com direito à alíquota reduzida (5% sobre o salário mínimo), não prescindirá de reconhecimento de desempenho de trabalho rural.
Ainda que a taxa de judicialização dos pedidos de reconhecimento da condição de segurado especial, e de concessão especialmente do benefício de aposentadoria nesse caso, seja expressiva no Brasil,
reconhece-se que a legislação nacional buscou facilitar o reconhecimento mediante processo administrativo junto ao INSS, o que é denotado por meio do longo rol meramente exemplificativo de documentos
passíveis de comprovar a situação de segurado social.
Considerando que a judicialização tem representado caminho necessário para o reconhecimento
da condição de segurado especial, necessário é perguntar-se quais as falhas do processo administrativo
no INSS que fazem necessária tal intervenção do poder jurisdicional. Tudo indica que o problema da judicialização está relacionado à dificuldade no reconhecimento administrativo da atividade agrícola, de forma
que o problema da judicialização excessiva será solucionado apenas mediante a melhoria em termos de
eficiência e uniformidade no processo administrativo de reconhecimento da atividade rural pelo INSS.
Por isso, o problema da judicialização não poderia ser resolvido através da cobrança contributiva
fixa e individualizada do trabalhador rural, já que os critérios para comprovação da atividade agrícola permaneceriam necessários. Isto é, não há correlação entre o principal problema a gerar a alta incidência da
necessidade de se levar o reconhecimento da condição de segurado especial ao poder jurisdicional com
a instituição de contribuição direta pelo segurado especial.
A perspectiva presente na PEC 287 não leva em consideração, em momento algum, a relevância
de uma política pública, como a Previdência Social Especial Rural, que garantiu a quase total proteção
do idoso rural no Brasil, nem que, conforme dados apresentados pelo IPEA (IPEA, 2015, p. 95/95), o ritmo das concessões nessa política social tem se mostrado constante e regular ao longo dos anos, sem
indicativos de outras causas, além das demográficas (elevação da população idosa, por exemplo), para
aumento de sua incidência na população rural.
Pela proposta de emenda, cada membro da família teria de contribuir regularmente, em dinheiro,
com o INSS, em valor referente à 5% do salário mínimo, para ter acesso à Seguridade Social (benefícios
de aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e etc.). Acontece que na realidade da produção
em regime familiar o trabalho não é individualizado na forma de salários. Ademais, os rendimentos neste
regime de produção são sazonais, isto é, não paira regularidade no percebimento de renda, de forma que
tal contribuição particularizada, em relação a cada trabalhador rural integrante da família, é totalmente
incompatível com este regime de trabalho.
Dessa forma, levando em consideração os dados sobre a renda deste eixo populacional aprofundados no capítulo 1, sustenta-se que mediante tal modificação no modelo contributivo da PSER grande
parte dos trabalhadores rurais brasileiros deixará de acessar a previdência social38, já que não terão capacidade de pagamento suficiente às exigências de uma contribuição monetária periódica.
Por exemplo, conforme dados do IBGE ora tratados nesta dissertação quase a metade da população rural brasileira
em 2014 vivia abaixo da linha da pobreza.
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Estudos sobre o tema sustentam que na prática esse contingente populacional deixaria
de perceber benefícios previdenciários, passando a se enquadrar nas condições de incidência
de assistência social. (IPEA, 2017, p. 98). Nesse sentido, uma das propostas do projeto de
emenda analisado consistia inicialmente em reduzir o valor dos benefícios assistenciais, para
valor ao redor de 45% do salário mínimo.
Felizmente tal alteração foi suprimida, pois seu efeito concreto seria de pauperização
maior do trabalhador rural e sua consequente exclusão definitiva do projeto de desenvolvimento rural brasileiro, historicamente já tão dominado pela hegemonia das oligarquias e do agronegócio.
O texto inicial da referida proposta de reforma da previdência, deve ser compreendido
com referência às diferenças de classe presentes na sociedade brasileira, considerando aspectos históricos da luta de classes nesse país.
O Brasil, enquanto nação construída na exploração e opressão da terra, incluindo seus
povos, historicamente foi marcado pela usurpação de direitos sociais de trabalhadores rurais
(incluindo todos os povos da terra subalternos no Brasil). A PEC 287, principalmente com base
na razões e estratégias que evocou em seu texto inicial, consiste em tentativa de continuidade
desse viés de desenvolvimento, profundamente desigual e violento, incompatível com as garantias sociais já consolidadas na Constituição Federal de 1988.
Principais críticas à PEC 287/2016
As atuais regras de comprovação de tempo de trabalho rural, a qual é constitutiva da
condição de segurado especial, resultou de uma longa luta dos trabalhadores rurais em busca
do reconhecimento da especificidade de suas condições de labor, ao lado da necessidade de
igualdade em termos de proteção social.
No regime previdenciário atual, ainda que, à título de reconhecimento da condição de
segurado especial, imponha-se, ao trabalhador rural, a contribuição indireta sobre a comercialização de sua produção, este requisito é dispensável, bastando a demonstração, nos termos
já esboçados, de ao menos quinze anos de trabalho em atividade rural. Como abordado, ainda
que haja tal flexibilização do reconhecimento do trabalho rural prevista na legislação, na prática
não ocorre de forma simples, por isso, muitas vezes exige o encaminhamento ao judiciário.
Ainda que na exposição de motivos da PEC esteja presente a alegação de que o número de concessões de aposentadorias rurais é muito elevado MEIRELLES, 2016, p. 09), não é
apresentado nenhum dado que corrobore a afirmação. Muito pelo contrário, nada indica que
houve um crescimento descontrolado de aposentadorias rurais no Brasil, isto é, um aumento
não compatível com o envelhecimento da população rural.
Desde os anos 2000, passou-se a aplicar, ainda que timidamente, um conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural com base na agricultura familiar. Especialmente, desde o censo agropecuário de 2006, o qual demonstrou a relevância da agricultura familiar
para a produção nacional de alimentos, houve um acréscimo no interesse governamental no
incentivo à agricultura familiar.
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Ademais, políticas sociais mais amplas, voltadas ao combate à pobreza e à fome, por
exemplo, os programas Fome Zero e Bolsa Família, foram fundamentais na redução da taxa de
pobreza da população rural brasileira, propiciando inclusive aumento de sua expectativa de vida.
Enquanto política que engendra a melhoria de renda e a qualidade de vida da população abarcada, a Previdência Social Especial Rural concretiza o mesmo sentido de mudanças sociais.
Esse conjunto de políticas sociais voltado à população rural foi responsável por mudanças
concretas na realidade social, as quais impactaram inclusive nos dados demográficos. Assim,
em grande parte, o aumento das concessões de aposentadorias rurais acompanhou a elevação
demográfica da população no campo, de forma que esteve ao lado de melhorias nas condições
de vida dessa parcela populacional.
Isto é, o aumento das concessões de aposentadorias rurais não consiste em um fato preocupante e negativo, mas exprime sim o resultado de uma política social bem sucedida, a qual
conforme dantes tratado, trouxe diversos reflexos positivos individualmente à qualidade de vida
do trabalhador rural, bem como para as economias locais e nacional, sem contar os aspectos
socioambientais relacionados ao incentivo de modelo inclusivo e equilibrado de desenvolvimento
rural.
Ressalta-se que a realidade de trabalho na agricultura familiar exige condições diferenciadas de acesso à Previdência Social, já que não se adequa aos parâmetros comuns do trabalho no
capitalismo, o qual possui seus requisitos expressos legalmente na figura do “emprego formal”,
isto é, pautado nos elementos de subordinação, onerosidade, não eventualidade/continuidade e
pessoalidade. Muito pelo contrário, a atividade agrícola familiar é marcada pela informalidade,
não assalariamento direto, não subordinação e sazonalidade.
Já no início da exposição de motivos da PEC 287/2016 é destacado o envelhecimento da
população brasileira, informando que: “a expectativa de sobrevida da população com 65 anos,
que era de 12 anos em 1980, aumentou para 18,4 anos em 2015”. (MEIRELLES, 2016, p. 01).
Considerando tais dados, no futuro o Sistema Previdenciário brasileiro contaria com maior
número de beneficiários do que de contribuintes. Como solução para tal problema, a PEC indica a
necessidade de atingir concessões de benefícios previdenciários e assistenciais, criando normas
mais duras de acesso e de contribuição, bem como valores mais baixos às contribuições assistenciais, isto é, inferior ao salário mínimo nacional.
Uma das primeiras questões a ser levantada consiste na instituição de uma idade mínima
obrigatória para aposentadoria voluntária, de forma que pessoas que não tenham completado
certa idade não poderiam se aposentar, ainda que já tenha contribuído o tempo mínimo de carência para concessão do benefício. No caso da presente proposta, em sua escrita inicial, a idade
mínima seria de 65 anos para trabalhadores rurais e urbanos comuns.
Outra proposta apresentada consiste em igualar os requisitos de idade e tempo de contribuição entre homens e mulheres. Enquanto razões para tal, na exposição de motivos, são apresentados os seguintes argumentos: “a expectativa de vida ao nascer das mulheres é cerca de 7
anos superior à dos homens” (MEIRELLES, 2016, p. 06). Mais adiante o projeto sustenta que a
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mulher ainda concentra maior carga de trabalho nos cuidados com a família e lar, entretanto
que a situação já não é tão ruim quanto no passado, de forma que a mulher já poderia ter requisitos de aposentadoria igualados em relação aos homens, considerando que a tendência, provavelmente, é que esta situação desigual se modifique. Nos termos da exposição de motivos:
(…) as mesmas ainda têm o direito de se aposentar com cinco anos a menos, tanto na aposentadoria por idade, quanto na por tempo de contribuição, combinação
essa que resulta na maior duração dos seus benefícios.
36. A justificativa de tal diferenciação no passado era a concentração da responsabilidade pelos afazeres domésticos nas mulheres (“dupla jornada”), e ainda a
maior responsabilidade com os cuidados da família, de modo particular, em relação aos filhos.
37. Ocorre que, ao longo dos anos, a mulher vem conquistando espaço importante na sociedade, ocupando postos de trabalho antes destinados apenas aos
homens. Hoje, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda que permaneça desigual, é expressiva e com forte tendência de estar no mesmo patamar do
homem em um futuro próximo.

Ou seja, a situação de desigualdade é reconhecida na exposição de motivos, mesmo
assim a compatibilização de requisitos de idade e tempo de contribuição é defendida, com
base em hipotética melhoria futura.
Ora, sob esses argumentos claramente sustenta-se o agravamento de uma situação
presente de desigualdade e injustiça, supondo que um dia essa situação melhorará, sem estabelecer políticas tendentes a corrigir essa disparidade enfrentada no mercado de trabalho
entre homens e mulheres.
A diferença nos critérios de idade na previdência da mulher visa trazer maior igualdade
material, não se justifica aceitar que a partir de um critério formal de igualdade tenha que ser
suportada a desigualdade concreta e atual, no aguardo passivo de que a situação melhore.
São diversas as razões pelas quais a doutrina previdenciária considera a necessidade
de redução da idade mínima da aposentadoria da mulher. Em primeiro lugar, repisa-se a fundamentação cultural, haja vista a dupla jornada de trabalho realizada pelas mulheres brasileiras
em seus lares, dedicando em média, conforme dados do PNAD 2014, cerca de 25,3 horas
semanais nos trabalhos domésticos. (CONTAG, 2016, p. 20).
Atrelada a esta fundamentação cultural e alicerçada no fundo econômico, as mulheres
inserem-se no mercado de trabalho em condições díspares aos homens, com menor remuneração (percebem cerca entre 22,1% e 40% a menos que os homens desempenhando mesmas
funções).
Não fosse o bastante, o trabalho produtivo das mulheres frequentemente é subestimado, por exemplo, cerca de 80% das mulheres ocupadas no meio rural exercem atividades
não-remuneradas na agricultura familiar. (CONTAG, 2016, p. 21).
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Quanto à uniformização da idade mínima de aposentadoria da mulher, deve ser levantada
a questão da diversidade de expectativa de vida em subgrupos populacionais. Estudiosos indicam que a expectativa de vida é variável conforme mudanças regionais e que os estudos sobre
a expectativa de vida do brasileiro não consideram, por exemplo, as diferenças também entre a
população urbana e rural.
Recente publicação do CONTAG, com referência em dados publicados no Anuário Estatístico da Previdência Social, destaca que (CONTAG, 2016, p. 29, grifos da autora):
Resultados obtidos a partir das estatísticas publicadas no Anuário Estatístico da
Previdência Social, pertinente à duração do benefício da “aposentadoria por idade”,
cujo principal motivo para a cessação é a morte do beneficiário(a), sugerem que os
trabalhadores rurais aposentados estão vivendo menos que os trabalhadores aposentados urbanos, mas, principalmente, que as mulheres rurais aposentadas estão
vivendo 05 (cinco) anos a menos que os homens rurais aposentados, e 6,5 anos a
menos que as mulheres aposentadas urbanas.

O caso da menor expectativa de vida das trabalhadoras rurais, grupo marcado pela baixa
renda quando comparados ao trabalhador urbano, segundo já tratado, colide com as estatísticas demográficas nacionais que indicam a maior expectativa de vida feminina, evidenciando
que quando se consideram as diferenças regionais e socioeconômicas a expectativa de vida
da mulher nos subgrupos populacionais mais vulneráveis é menor que a do homem. Portanto,
denota-se que nos grupos populacionais mais pobres a dupla jornada feminina tende a ser tão
extenuante que sua expectativa de vida é menor que a do homem.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, as mulheres (44,5%
possuem tais doenças) são mais atingidas por doenças crônicas do que os homens (33,4% são
acometidos por tais doenças). Diante desse dado, mais um fator é acrescentado à análise da
longevidade, levando a crer que não é necessariamente porque a expectativa de vida de uma
população aumenta que o tempo de sua capacidade laboral aumentará, pois esta consequência
depende de questões relacionadas a condições de saúde.
As doenças crônicas que acometem mais as mulheres do que os homens corroboram
essa conclusão, visto consistirem no principal fator de inaptidão para o trabalho e ocorrerem majoritariamente em subgrupo que supostamente possuem vida mais longa. Ou seja, ainda que as
mulheres vivam mais, não necessariamente possuirão mais tempo de vida apta ao trabalho. Os
dados de saúde indicam justamente o contrário. (CONTAG, 2016, p. 22).
Os diversos aspectos e dados ora analisados demonstram claramente que a situação da
diferença de idade mínima para fins previdenciários merece maior aprofundamento. Conclusões
apressadas conduzem à ignorância (em seu sentido literal) quanto a aspectos importantíssimos
da realidade da desigualdade de gênero, os quais envolvem cultura, medicina, história e realidade social atual, e conduz ao retrocesso social.
Sobre o suposto déficit da Previdência Social no Brasil, estudos da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) demonstram que o sistema de Segu-
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ridade Social brasileiro é autossustentável e possui saldo positivo, considerando que, nos termos já explicados, as fontes de custeio da previdência social são diversas, baseadas num
sistema tripartite de financiamento.
No estudo acima mencionado foram elencados o conjunto de receitas e as despesas
atinentes à Seguridade Social, chegando-se à conclusão de que no período entre 2008 e 2015
esta se manteve superavitária. (CONTAG, 2016, p. 09/10).
O mesmo estudo destaca que ainda que superavitária, os recursos da Seguridade Social no Brasil vêm decaindo. Por mais que nos últimos anos a economia brasileira tenha sido
marcada por baixo crescimento e aumento do desemprego, é relevante o fato de mesmo em
contextos de crise, como no ano de 2008, a Seguridade ter mantido um alto orçamento superavitário.
Por outro lado, desde 2014, a queda do orçamento da Seguridade Social foi mais acentuada, o que ocorreu ao lado de um importante agravante que vem deteriorando o orçamento
da Seguridade. Este agravante consiste nas retiradas de recursos mediante desonerações da
folha de pagamentos e da Desvinculação de Recursos da União (DRU).
Tais retiradas representaram um montante de R$ 136,5 bilhões a menos no orçamento
da Seguridade no ano de 2014, decorrentes de R$ 21,6 bilhões com desonerações da folha
de salários, mais R$ 63,2 bilhões em desvinculações via DRU, utilizados inclusive para pagar
os altos juros da dívida pública, dentre outros valores, por exemplo, desonerações ao setor do
agronegócio exportador (CONTAG, 2016, p. 09/12).
Ainda que tais desonerações tenham tido sua relevância econômica, por exemplo, no
sentido de manter competitivo o valor dos produtos brasileiros no mercado internacional, os
impactos negativos que geram para o orçamento não podem ser ignorados, devendo num
possível cenário de crise no orçamento previdenciário ter responsabilidade sopesada. Especialmente o grande setor empresarial, o qual é bastante superavitário, deve contribuir para os
problemas financeiros do sistema e não o beneficiário e trabalhador brasileiro, considerando
sua capacidade e grande contribuição laboral.
Pesquisadores da questão previdenciária no Brasil demonstram que existem muitas variáveis importantes para o custeio da seguridade social (GENTIL, 2017, p. 138). Em contraponto,
percebe-se que o atual governo brasileiro não leva em consideração outras variáveis no custeio
da previdência para além da contribuição dos trabalhadores. Esse quadro incentiva a percepção
pessimista sobre o envelhecimento da população e enfatiza “a redução do número de benefícios
como a única medida capaz de resolver os problemas de déficits e a crise anunciada da previdência” (GENTIL, 2017, p. 139).
Ocorre, no entanto, que estudos, como o realizado por John Eatwel, evidenciam que o envelhecimento da população pode ser sustentado por diferentes políticas para além da redução do
valor dos benefícios, as quais envolvem três eixos: 1- incrementos na produtividade; 2- aumento
da poupança e dos impostos; 3- aumento na taxa de crescimento do emprego formal (número de
contribuintes). (EATWELL, 2002, p. 189/190).
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Segundo anteriormente esboçado, a Constituição de 1988 criou um sistema integrado de
seguridade social, o qual abrange saúde, assistência social e previdência. Esse sistema é custeado com receitas próprias, contando com sólidas e diversificadas bases de arrecadação. Tal diversificação das fontes de arrecadação da seguridade social significou uma grande conquista em
termos de equilíbrio financeiro, alcançada nos anos 1980, “quando a economia brasileira entrou
em recessão e o emprego desabou”. (GENTIL, 2006, p. 35).
Por isso, os números largamente divulgados na mídia sobre a situação da previdência normalmente são enganosos. Chama-se de “déficit da previdência” o saldo previdenciário negativo,
o qual significa. (GENTIL, 2006, p. 36):
A soma (parcial) de receitas provenientes das contribuições ao INSS sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho
Portanto, este cálculo de déficit previdenciário, adotado pela equipe econômica do atual
governo brasileiro, não considera a totalidade das receitas alocadas para a previdência social,
diferente do que consigna o artigo 195 da Constituição Federal, como resultado disso fala-se de
um déficit inverídico.
Destarte bem elucida Denise Lobato Gentil (2006, p. 32):
Se for computada a totalidade das fontes de recursos da previdência e deduzida a
despesa total, inclusive os gastos administrativos com pessoal, custeio e dívida do
setor, bem como outros gastos não-previdenciários, o resultado apurado será um
superávit de R$ 8,26 bilhões em 2004 e de R$ 921 milhões em 2005, conforme pode
ser visualizado através das Tabelas 1 e 2 que contêm o Fluxo de Caixa do INSS.
Esse superávit, denominado superávit operacional, que é uma informação favorável
– e que pode ser apurada pelas mesmas estatísticas oficiais –, não é divulgado para
a população como sendo o resultado da previdência social. Constata-se, portanto,
que há recursos financeiros excedentes no RGPS e que tais recursos poderiam ser
utilizados para melhorar este sistema, em benefício de uma parcela considerável da
população de baixa renda.

Ou seja, é preciso desmistificar o suposto déficit da previdência social no Brasil. Na realidade a seguridade social é superavitária no país, além disso, muitas outras medidas eficientes
devem ser tomadas para incrementar a arrecadação da seguridade social antes da redução dos
valores dos benefícios. Destaca-se que tal redução é causadora de efeitos socioeconômicos muito nocivos, tais como a miséria, a fome e a perda de dinamização de economias locais. A título de
exemplo cita-se: a “revisão de desonerações tributárias”, a “redução da desvinculação das receitas da seguridade social”, a “recuperação de créditos da Previdência de forma mais eficiente”, a
“redução do saldo da conta única do Tesouro Nacional do Banco Central”, o “crescimento econômico, emprego e formalização” e o aumento da produtividade, medidas estas que impactam
Arrecadação Bancária e Arrecadação com o SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte). O SIMPLES consiste no pagamento unificado do
IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, INSS Patronal e IPI. Poderá incluir o ICMS e/ou o ISS. A inscrição no Simples dispensa do
pagamento de contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, e seus congêneres, bem como
as relativas ao salário educação e a Contribuição Sindical Patronal.

39

78
diretamente no aumento das receitas da previdência social. (GENTIL, 2017, p. 147/151).
Diante de todo o exposto, sobre vários aspectos relativos à PEC n. 287/2016 trazidos
neste trabalho, ainda que em razão de sua amplitude e complexidade estejamos muito distantes do esgotamento do tema, já é possível vislumbrar a larga relevância da Seguridade Social
Especial Rural para o desenvolvimento nacional.
O tema tratado demonstra que, no âmbito das políticas sociais, mudanças irresponsáveis, pouco planejadas e descuidadas com o bem-estar da população tendem a levar a um
cenário preocupante de desproteção social, com impactos principalmente sobre as mulheres e
jovens, ensejando diversos efeitos nocivos ao desenvolvimento equitativo e ao meio ambiente
como um todo.
À título de ilustração, cita-se o risco de incremento de êxodo rural; crescimento desordenado das cidades; empobrecimento de pequenos municípios; efeitos nocivos sobre o abastecimento de alimentos, e consequente esvaziamento de uma natureza atualmente habitada
por sujeitos que evidenciam caminhos para o equilíbrio do metabolismo entre ser-humano e
natureza.
Emenda aglutinada global à PEC N. 287
Destarte tratado, a proposta inicial da reforma previdenciária previa alterações de grandes impactos, aptas a afetar grande parte dos brasileiros e, especialmente, os trabalhadores
rurais. Por esse motivo, havia relevante mobilização contra as alterações defendidas.
A rigorosidade em propostas iniciais de reforma é largamente utilizada como estratégia para acelerar o consenso sobre mudanças mais brandas. Ao que tudo indica, o governo
brasileiro adotou tal modo de ação com a reforma previdenciária de 2016. Na noite de 22 de
novembro de 2017, o Poder Executivo apresentou uma reformulação da PEC n. 287/2016, a
qual retirou algumas das alterações que trariam grande prejuízo à população economicamente
mais desprivilegiada do país.
Sem dúvidas, a adjacente possível mudança de governo, assim como a dispersão de
argumentos desfavoráveis à referida PEC pelos estudiosos, dos mais variados campos e posicionamentos políticos, foram impactantes para o abrandamento do texto de projeto. A recente
emenda à PEC n. 287 busca acelerar as discussões sobre a reforma previdenciária, tal qual
apaziguar os ânimos.
Felizmente, a constatação sobre os evidentes efeitos nocivos das alterações relativas
aos “segurados especiais” não passou em branco. As movimentações dos trabalhadores rurais
ganharam destaque nacional, como exemplo cita-se a “marcha dos 100 mil” ocorrida em diversas cidades do país no início do ano de 2017.
Ademais, se inicialmente as implicações das alterações propostas pela PEC n. 287 não
restavam tão claras, após um tempo de reflexão diversos centros de estudos e ONGs passaram a tratar de suas consequências danosas à equidade nacional, como exemplo faz-se refe-
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referência aos estudos utilizados nesta dissertação.
Ao lado disso, muitos parlamentares mudaram de opinião, conforme ficou claro na simulação dos votos do projeto, ocorrida em 12 de maio de 2017. Na ocasião, o jornalista Fábio
Wronski, da coluna “cotidiano”, do canal de notícias Uol, relatou que os deputados Goulart (PSD-CE) e Joaquim Passarinho (PSD-PA) “revelaram que o texto-base aprovado na comissão não
contemplou pleitos de muitos parlamentares, como alterações na regra para a idade mínima e na
aposentadoria rural.”.
Portanto, a fim de conciliar as bases e dar seguimento à consolidação da reforma da previdência em tempo hábil optou-se por alterar os pontos mais polêmicos. Nesse viés é que mediante
a recente Emenda Aglutinativa as alterações que diziam respeito ao segurado especial foram
abrandadas na PEC n. 287.
O texto da referida Emenda Aglutinativa indica que (CONGRESSO NACIONAL, 2017, p.
22, grifos da autora):
Art. 11. Ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo e nos §§ 1º e 2º do art.
15, será assegurada contagem fictícia de tempo de contribuição decorrente de situações descritas na legislação em vigor na data de publicação desta Emenda, para
efeito de aposentadoria, até que lei discipline a matéria, observando-se, a partir de
então, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição.
Parágrafo único. O tempo de atividade rural exercido até a data de publicação desta
Emenda, desde que comprovado na forma da legislação vigente na época do exercício da atividade, será reconhecido para a concessão de aposentadoria a que se
refere o § 7º do art. 201 da Constituição, garantindo acesso a benefício de valor igual
a um salário mínimo.

Ao mesmo tempo, tal Emenda Aglutinativa propõe a inserção do §14 ao artigo 201 da
CRFB, referido no artigo supracitado, nos seguintes termos (CONGRESSO NACIONAL, 2017,
art. 1º, p.13): “É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão
dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”.
Atualmente, conforme ora tratado vige o critério de comprovação de tempo de exercício na
atividade rural e não de contribuição para o trabalhador rural. Neste sentido, o art. 10, §1º e 3º
dispõe que:
§ 1º A redução do limite de idade previsto no inciso I do caput somente se aplica ao
segurado que cumprir o requisito referido no inciso II do caput integralmente em atividade rural, ainda que de forma descontínua, cabendo-lhe comprovar esse tempo na
forma da legislação vigente à época do exercício da atividade.
§ 3º A utilização de tempo de atividade sem recolhimento da contribuição prevista
no inciso II do art. 195 limitará o benefício ao valor de um salário mínimo e somente
garantirá a redução do limite de idade previsto no inciso I do caput àquele que comprovar pelo menos três anos de todo o tempo de atividade rural exigido no § 1° cum-
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Por isso, a partir da emenda, os trabalhadores rurais permanecem aposentando-se com
60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, mediante 15 anos de contribuição,
a qual permanece com base no percentual de comercialização e na comprovação da atividade
de fato desenvolvida. Além disso, os benefícios assistenciais permaneceram no valor de um
salário mínimo.
Entretanto há de se atentar para a referência “até que lei discipline a matéria, observando-se, a partir de então, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição” presente no art. 11 da
Proposta de Emenda. Tal redação indica que ainda que para o momento a diferença de sistema
de comprovação do trabalho seja aplicada aos rurais, no futuro tal diferenciação tende a ser
excluída mediante legislação própria regulando a vedação da “contagem fictícia” do tempo de
trabalho, isto é, a tendência é que a comprovação mediante “exercício de atividade rural” seja
substituída pelo “tempo de contribuição”. Neste ponto, relembra-se que a ideia de contribuição
direta por parte do segurado especial levaria a uma verdadeira exclusão desta parcela da população no acesso à Previdência Social.
Outro detalhe é que o parágrafo único do art. 11, da emenda acima citada, limita o acesso aos benefícios previdenciários pelo segurado especial apenas à aposentadoria, excluindo
os demais benefícios previdenciários, como o salário maternidade, o salário-família, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a pensão por morte. Ou seja, ainda está apresente viés prejudicial ao trabalhador rural.
Embora seja um grande alívio o afastamento das alterações aptas a liquidar os direitos
previdenciários dos trabalhadores rurais no momento, é importante compreender que se trata
apenas de uma circunstância e não como uma real alteração na compreensão do papel de
políticas públicas inclusivas para os trabalhadores rurais. A PEC 287/2016 apresenta ainda
elementos muito prejudiciais ao trabalhador rural, principalmente na medida em que dispõe
sobre uma transição para o sistema contributivo para esses trabalhadores no futuro.
As movimentações sociais foram primordiais na influência da opinião pública sobre a
reforma da previdência e os trabalhadores rurais, mais uma vez na história, tiveram destaque.
O discurso oficial do governo brasileiro reconheceu que as mudanças previdenciárias propostas quanto aos trabalhadores rurais em 2016 ocasionariam uma supressão de direitos e esta
mudança de discurso decorreu da organização dos trabalhadores ao demonstrar sua insatisfação. Ainda que se trate de uma conquista contra o retrocesso, é necessário mais do que nunca
manter-se vigilante, afirmando e reafirmando a importância de políticas inclusivas.
Ideias em prol do retrocesso social na previdência social rural estão sendo lançadas
por meio da PEC 287/2016 e dependendo dos rumos políticos do Brasil podem ganhar espaço
novamente. O equilíbrio socioambiental do metabolismo ser-humano-natureza é colocado em
risco quando populações e povos que habitam de fato a natureza, e não apenas utilizam seus
recursos, são excluídos de políticas sociais voltadas à perpetuação de sua vida, com ao menos
o mínimo de dignidade. Garantir condições de desenvolvimento desses sujeitos é permitir que
formas mais equilibradas de vida na terra sobrevivam e sejam perpetuadas, o que é essencial
para a construção de outros paradigmas de meio ambiente.
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A natureza não apenas dispensa ser intocada para ser protegida, como deve ser habitada
para alcançar tal objetivo, porém, habitada por gentes que possuem na terra sua morada em um
metabolismo equilibrado com o meio. A principal ameaça da natureza atualmente é a produção de
mercadoria e de renda fundiária. Sem a crítica do sistema de produção e trabalho das sociedades
humanas em prol do equilíbrio metabólico socioambiental não é possível enxergar no horizonte
um cenário de dignidade para os seres que habitam a terra, inclusive do ser-humano.
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
A Previdência Social Especial Rural embora possua caráter de medida reformista do Estado na perpetuação de um modo de vida em crise, também constitui resultado de lutas sociais
pela permanência de formas de existência historicamente suprimidas e excluídas pelo sistema
hegemônico. Por isso, consideradas suas limitações quanto à transformação da realidade, é
necessário levar em conta os efeitos dessa política ao viabilizar a resistência de grupos historicamente subalternizados e a esperança em movimentos democráticos de luta.
A construção de um metabolismo ser-humano-natureza equilibrado dependerá de ações
estruturantes pautadas no verdadeiro sentido de democracia e a luta por políticas inclusivas dos
trabalhadores rurais, como a PSER, indica um passo à frente rumo a este cenário democrático,
tal qual uma condição essencial à efetivação da dignidade em muitas vidas. A garantia de vida
digna da população deve ter relevância de destaque, os meios materiais de existência são necessários no momento presente e sendo estes garantidos é possível incentivar certos modos de
vida e de relação com o meio ambiente.
A PSER reconhece a importância da atividade desenvolvida pelos diversos trabalhadores
rurais brasileiros, e, nesse sentido, assume caráter de política pública que permite a existência
digna de sujeitos que vivem na terra e são responsáveis por formas produtivas e de vida socioambientalmente equilibradas, bem como pela produção de alimentos adequados à população.
Portanto, a PSER destaca a condição de trabalhador do agricultor em regime familiar ou
comunitário, permitindo a identificação da relevância social de suas atividades. O trabalho constitui uma categoria simples e tão antiga quanto o ser-humano, válida para todas as formas de
sociedade e amparada na utilidade para a vida humana. Esta capacidade de trabalho é a naturalmente desenvolvida pelo ser-humano sobre a natureza, ainda que na sociedade moderna tenha
ocorrido ruptura entre trabalho e natureza. Notadamente, este constitui o sentido básico do trabalho rural no Brasil, para além disso, a importância social na geração de renda no campo e produção de alimentos e fármacos por tais sujeitos é inegável. Tratar os sujeitos do campo enquanto
não trabalhadores, como se faz a partir de categorias como “agricultor familiar” visa esconder a
contradição inerente entre esta população oprimida e as elites que se beneficiam desta opressão.
Mediante o caso dos trabalhadores rurais brasileiros, percebe-se que é considerando a
natureza como meio ambiente integrado de forma complexa pela flora, fauna (incluindo ser-humano), águas, atmosfera e relações sociais que se construirá um metabolismo equilibrado. A
natureza há tempos é expressivamente antropomorfizada e não necessariamente qualquer forma
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complexa pela flora, fauna (incluindo ser-humano), águas, atmosfera e relações sociais que
se construirá um metabolismo equilibrado. A natureza há tempos é expressivamente antropomorfizada e não necessariamente qualquer forma de vida humana é degradadora da natureza,
muito pelo contrário, vários povos da terra são inclusive responsáveis pela guarda do meio
ambiente.
Assim, não é apenas pela limitação do ser-humano que se constrói o equilíbrio socioambiental, mas principalmente pela reformulação do trabalho na sociedade, entendendo trabalho
em seu sentido amplo, como uma atividade que envolve a educação emancipatória entre iguais
e que conjuga teoria e práxis. A fim de ser adequadamente regulado, o metabolismo precisa ser
trabalhado em união pelas gentes em um esforço mútuo de autoeducação contra as exclusões
e opressões.
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ABONO DE PERMANÊNCIA RETROATIVO
Diego Wellington Leonel 40

RESUMO
O presente estudo visa analisar o abono de permanência, que foi criado com a Emenda
Constitucional 20/98 como forma de incentivar o servidor que tivesse completado as exigências para a aposentadoria a continuar no serviço público obtendo uma isenção da contribuição previdenciária. Traça-se uma análise crítica sobre a natureza jurídica do abono,
bem como em qual momento deve ser pago. Para tanto, fez-se uso do método de investigação exploratório através de pesquisa bibliográfica, em dissertações, artigos especializados,
levantamento legislativo e jurisprudencial, havendo a análise da recente decisão do STF
sobre a temática. Por fim, concluiu-se pelo entendimento de que o abono de permanência
deve ser pago assim que o servidor implementar as condições para a aposentadoria voluntária, caso continue em serviço.
Palavras-Chave: Abono de permanência retroativo. Aposentadoria voluntária. Preenchimento de requisitos. RPPS.

RETROATIVE PERMANENCE FUND
ABSTRACT
This study aims to analyze the permanence allowance, which was created with Constitutional Amendment 20/98 as a way to encourage the server that had completed the requirements for retirement to continue in the public service obtaining an exemption from the social
security contribution. A critical analysis is presented on the legal nature of the credit as well
as at what time it should be paid. To do so, the exploratory research method was used through bibliographic research, dissertations, specialized articles, legislative and jurisprudential
surveys, and the analysis of the recent STF decision on the subject. Finally, it was concluded
by the understanding that the permanence allowance must be paid as soon as the server
implements the conditions for voluntary retirement if it continues in service.
Keywords: Retroactive stay allowance. Voluntary retirement. Fulfillment of requirements.
RPPS.

INTRODUÇÃO
O abono de permanência foi criado com a Emenda Constitucional nº 20/1998 (arts.
3º, §1, e 8º, §5) como forma de incentivar o servidor que tivesse completado as exigências
para aposentadoria a continuar no serviço público mediante isenção previdenciária. (CAMPOS,
2015).
Advogado, Palestrante, Parecerista, Diretor do Instituto de Estudos Previdenciários-IEPREV, Assessor Jurídico
de Institutos de Previdência de Servidores Públicos, Mestrando em Direito nas Relações Econômicas e Sociais
pela Faculdade Milton Campos, Especialista em Direito Previdenciário, Pós-Graduado em Direito Previdenciário
pela Escola Superior da Magistratura Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Pós-Graduado em Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos pelo Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV, Membro da Comissão
de Direito Previdenciário da OAB Estadual, Membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção
Contagem, Conselheiro Científico do IPEDIS – Instituto de Pesquisa, Estudos e Defesa de Direitos Sociais, Professor de Pós-Graduação em Direito Previdenciário.
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O intuito era desestimular o intento dos servidores em se aposentar, contudo, a isenção
da contribuição previdenciária restou infrutífera para sua finalidade, uma vez que culminou na
redução da receita dos Regimes Próprios, comprometendo as finanças dos Institutos e, por conseguinte, dos Entes Federados.
Com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 o abono de permanência deixou de ser uma isenção da contribuição previdenciária e ficou caracterizado por ser
equivalente ao valor da contribuição previdenciária do servidor. Consiste em uma gratificação
concedida ao servidor que tendo alcançado os requisitos para se aposentar, opte por permanecer
em atividade. (AGOSTINHO; MARTINS, 2016).
O direcionamento constitucional sobre a matéria está previsto nos artigos 2º, §5, 3º, §1 da
EC 41/2003 e 40, §19 da Constituição Federal, vejamos:
Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal,
àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher; II - tiver cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria; III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e b) um
período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data
de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da
alínea a deste inciso. § 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado
as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses
benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. § 1º O servidor de
que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as
exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco
anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus
a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §
1º, II, da Constituição Federal.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
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respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

A norma constitucional acima citada traz dois requisitos genéricos para concessão do
abono de permanência, quais sejam:
- Ter o servidor completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecida no §1, III, a;
- Opção do servidor em permanecer em atividade.
Quanto ao primeiro requisito, nota-se que em regra, o preenchimento dos requisitos
para aposentadoria por idade prevista no artigo 40, §1, III, b não garante ao servidor público o
direito ao recebimento do abono de permanência. A Constituição Federal traz, em regra geral,
ressalvadas as regras de transição, desde que haja o cumprimento das seguintes exigências:
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98).
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta
e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Embora não esteja expresso a concessão do abono de permanência para aqueles que
completaram as exigências para a inativação pela regra instituída pelo art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/05, o Tribunal de Contas da União ratificou sua possibilidade no acórdão
1.482/2012. No mesmo sentido o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais através do
recurso administrativo 896.447.
Assim, cumpridos os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, o servidor que optar em permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência.
Entretanto, quanto ao termo inicial do abono de permanência existem correntes diversas
sobre o tema.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Embora a legislação constitucional e infraconstitucional em análise, não exija requerimento
administrativo para obtenção do abono de permanência, há uma celeuma sobre o tema.
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A primeira corrente afirma que o abono de permanência não pode retroagir à data em que
o servidor preencheu os requisitos da aposentadoria, devendo ser pago apenas a partir do seu
requerimento à administração pública.
A segunda corrente por sua vez, entende que, preenchido os requisitos para o recebimento
do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência, como,
por exemplo, prévio requerimento administrativo, motivo pelo qual o termo inicial do abono de
permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária independentemente do prévio requerimento.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema em mais de uma ocasião, ARE 825334 e recentemente no julgamento do RE 648.727, adotando a segunda corrente
acima mencionada, conforme se infere da ementa transcrita a seguir:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para
o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a
outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 648727 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Nesse ínterim, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Informativo de Jurisprudência, nº 66 divulgou consulta análoga sobre o tema, conformes e depreende
do entendimento do Pleno:
A segunda indagação diz respeito à possibilidade de concessão do abono de permanência definido no parágrafo 19 do art. 40 da Constituição da República aos policiais
legislativos que façam jus à aposentadoria especial. Sobre o tema, o relator mencionou que o aludido abono foi incluído no texto constitucional por intermédio da EC
41/03. Aduziu tratar-se de gratificação concedida a servidor que, tendo preenchido
todos os requisitos para se aposentar voluntariamente, opte por permanecer em atividade até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Explicou que, na hipótese da aposentadoria especial, os requisitos a serem preenchidos para a aposentação voluntária serão aqueles estabelecidos na Lei Complementar que regulamenta
os critérios de concessão. Assentou que, reunidos os requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária especial, o servidor que opte por permanecer em atividade
fará jus ao abono permanência. Nesses termos, concluiu que, uma vez implementados os requisitos necessários para a aposentação especial estabelecida na LC
84/05, o policial legislativo que permanecer em atividade terá direito à percepção do
abono permanência, frisando que, conforme já explicitado no item antecedente, para
fazer jus à aposentadoria especial e, consequentemente, ao abono permanência, a
atividade desempenhada pelo agente deverá ser de natureza estritamente policial.41
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Embora no caso analisado pelo Tribunal de Contas tratar-se de abono de permanência
na hipótese de aposentadoria especial, extraímos para a análise desse parecer uma informação importante, qual seja, o marco inicial do abono de permanência após reunidos os requisitos.
Observe-se que os dispositivos constitucionais de regência não exigem como requisito
para implementação do direito ao abono de permanência, o requerimento do servidor. Assim,
em razão da finalidade do abono de permanência e da ausência de exigência do requerimento
como condição para fazer jus ao benefício, ainda que o pedido ocorra depois, entende-se que
o servidor tem direito de receber os valores pecuniários correspondentes desde a data em que
implementou as condições para a aposentadoria exigidos pelas normas constitucionais aplicáveis. (CAMPOS, 2015).
Desta forma o termo inicial para concessão do abono de permanência deverá ser a partir
do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, desde que o servidor opte em
permanecer em atividade.
OPÇÃO TÁCITA X EXPRESSA
Sobre o tema também existem controvérsias, a celeuma se resume ao questionamento
sobre a necessidade da opção do servidor em permanecer em atividade ser expressa, ou poderia ser tácita.
Essa controvérsia nasce em razão do disposto na Orientação Normativa nº 02/2009,
vejamos o que dispõe:
Art. 86 (...)
§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo
ente federativo e será devido a partir do cumprimento do s requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa do
servidor pela permanência em atividade.

A permanência do servidor na atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária já é, contudo, suficiente para suprir o requisito de opção do servidor em
permanecer em atividade, haja vista que ele continuou em atividade mesmo após cumprir os
requisitos da aposentadoria voluntária.

Não seria razoável, tampouco eficiente, exigir do servidor como condição sine qua non
a expressa manifestação por meio de formulários de sua opção em permanecer em atividade,
haja vista a permanência de fato.
O direito ao recebimento do abono de permanência decorre de normas constitucionais
de eficácia plena, ou seja, que possuem aplicabilidade direta, imediata, não dependendo de
MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Normas e Jurisprudência. Informativo de Jurisprudência nº 66. Belo Horizonte, 15 maio 2012. Disponível em: <http://www.tce.mg.gov.br/Imprimir.asp?codPagina=1111620211#1>. Acesso em: 14 abr. 2018.
41
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regulamentação por norma infraconstitucional, sendo necessário, tão-somente, que o servidor
preenchia os requisitos impostos pela Constituição Federal.42
Não obstante todas as considerações acima expendidas, a administração pública tem a
discricionariedade de adotar outro entendimento, baseando-se no preceito contido na Orientação
Normativa n. 02, de 31 de março de 2009, expedida pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, cujo parágrafo quarto do art. 86 estabelece que, para o pagamento do abono de permanência,
deve existir opção expressa do servidor pela permanência em atividade.
Trata-se de previsão que não tem sido acatada pelo Poder Judiciário, mas é importante ressaltar que muitos entes federados têm adotado esse entendimento (como também se verifica em
relação ao posicionamento anteriormente exposto) por se tratar de norma expressa expedida pelo
órgão da administração pública federal competente para estabelecer normas para todos os RPPS,
inclusive no âmbito municipal.
É preciso, porém, vislumbrar, caso a administração pública adote essa regra de exigência da
manifestação expressa do servidor para a percepção do abono, que poderão ser propostas ações
judiciais em face do ente federado para questionar essa exigência.
CONCLUSÃO
Uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse
direito não pode estar condicionado a outra exigência, como, por exemplo, o prévio requerimento
administrativo. Configurados os requisitos para obtenção ao abono de permanência anterior à aposentadoria, não obstante o servidor ter realizado o requerimento após a jubilação, direito assiste ao
servidor público ao recebimento da verba pecuniária, respeitado as normas da prescrição e decadência.
Ressalte-se, porém, que a administração pública, caso entenda pertinente, poderá seguir o
preceito da Orientação Normativa nº 2/MPS que exige a manifestação expressa do servidor para o
recebimento do abono de permanência. Nesse sentido, deverá informar em seus sítios eletrônicos
(e demais veículos institucionais de comunicação) todos os procedimentos, formulários e medidas
a serem adotadas pelo servidor público, conferindo ampla publicidade a esse respeito. Essa última
opção, ressalte-se, poderá gerar questionamentos por parte dos servidores públicos que se sintam
lesados a buscar o Poder Judiciário.

42
Apelação e Reexame Necessário n. 70052740164, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 07/05/2014.
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A MÁXIMA EFICIÊNCIA DO ESTADO MALFEITOR NA REVI-

SÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA
LOAS: a novel notificação “na boca do caixa” ou pelo caixa
eletrônico
Ana Maria Isquierdo 43
Juliana Toralles Braga 44

RESUMO
Este artigo busca analisar os requisitos de deficiência ou incapacidade duradoura e da condição de necessidade/pobreza, utilizados como parâmetro para a concessão do BPC assistencial, bem como o procedimento trazido pelo Decreto n. 9462, de 8 de agosto de 2018, que
instituiu uma nova e estranha modalidade de intimação dos segurados: por via bancária ou
eletrônica, quando do recebimento dos benefícios. Pela importância que este benefício possui
na rede de proteção social, especialmente porque destina-se ao provimento dos denominados
“mínimos sociais”, aponta-se pela infelicidade da utilização deste novel critério, o que trará,
sobremaneira, prejuízos de grande monta aos usuários do sistema assistencial.
Palavras-Chave: Assistência social. Necessidade. Deficiência. Direitos sociais.
THE MAXIMUM EFFICIENCY OF THE MALFEITOR STATE IN THE REVIEW OF THE CONTINUED
LOAS BENEFITS: the novel notification “in the box of the box” or by the electronic box
ABSTRACT
This article seeks to analyze the requirements of disability or durable disability and the condition of need / poverty, used as parameters for the granting of BPC assistance, as well as the
procedure brought by Decree no. 9462 of August 8, 2018, which instituted a new and strange
form of summons of the insured: by bank or electronic, when the benefits are received. Due to
the importance that this benefit has in the social protection network, especially since it is intended to provide so-called “social minimums”, it is pointed out by the unhappiness of the use of
this novel criterion, which will greatly damage the users of the care system.
Key Words: Social assistance. Need. Deficiency. Social rights.

INTRODUÇÃO
A começar, deve-se observar que a Assistência Social, como parte integrante da Seguridade Social no Brasil, tal como fora desenhada pela Constituição Federal de 1988, foi a última das
searas a ser regulamentada.
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Como se não bastasse, o único benefício de prestação continuada que traz em seu
interior, de caráter pecuniário, não foi de plano implementado. Somente no começo de 1997
passou a ser pago de forma extremamente precária: atendendo a uma população idosa de 70
anos ou mais (o que foi reduzido paulatinamente para 67, até chegar aos 65 anos para homens
e mulheres atualmente vigente), trouxe consigo o critério nefasto da renda mensal per capita
inferior a ¼ do salário mínimo, critério este que até hoje perdura na definição do critério de extrema miséria para que se possa fazer jus ao programa.
Pretende-se enfocar, além da questão da renda, a evolução do critério da deficiência, o
que inicialmente foi concedido pela Lei n. 8742/93 como somente para os inválidos para o trabalho e para os atos da vida civil (AVC), em total restrição à população potencialmente usuária
do programa.
Por fim, pretende-se analisar o “modus operandi” trazido pelo Decreto n. 9462/18, justamente por ter-se, do outro lado, uma população absolutamente hipossuficiente, econômica e
culturalmente.
A EXISTÊNCIA CONTRADITÓRIA DOS DIREITOS ASSISTENCIAIS NO BRASIL
A partir da redação dada ao artigo 6º, da Carta Magda de 1988, a assistência social
passou a integrar o núcleo dos direitos sociais fundamentais. Vejamos: “São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.”
A inclusão, no rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, da Assistência Social como política integrante da Seguridade Social, parecia romper com a histórica
concepção reducionista da assistência, já que a Carta Magna ao tempo em que reconhecia a
existência de desigualdades sociais no Brasil, atribuía ao Estado e à sociedade a responsabilidade para solucioná-las, cujo avanço que mais se aproximou deste objetivo consta no seu
artigo 194, que cristalizava o sistema de seguridade social como “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”.
Por outro lado, o simples fato deste direito estar consagrado na CF/88 não garante sua
efetivação: Como observa Adalgiza Sposati, no Brasil, verifica-se “a distância histórica entre o
proposto e o posto, somada à omissão da cobrança da responsabilidade pública, leva à cultura
do descrédito no disposto legal. O formal se distancia do senso comum como mundo desconexos.”45
Para que compreendamos este cenário, é mister que não esqueçamos que foi no começo da década de 1990, com o governo de Fernando Collor de Melo, que se passou a deflagrar
um processo denominado neoliberal, ainda em curso, no qual o Brasil adotou as orientações
constantes na cartilha do FMI e no Consenso de Washington.46 De forma imediata, foram
(como sempre) os direitos sociais relacionados à Seguridade Social os primeiros a sofrer os
maiores
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cortes, sempre sob o recorrente argumento do ajuste fiscal.47
Nesse contexto, pouco auspicioso à concretização dos direitos sociais, foi promulgada a
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8742/93, a qual, muito embora contenha alguns
avanços em relação à concepção da Assistência enquanto um direito de cidadania, o critério de
baixa seletividade proposto a partir da fixação dos requisitos para o alcance de seu único benefício
de prestação continuada, repousa ainda no tradicional entendimento de que a Assistência deve ter
como percipientes os miseráveis. (SERAU Jr.; COSTA, 2015).
Talvez isso explique a contradição e tensão existente neste direito: se por um lado é reconhecido como Direito Social Fundamental a partir da CF/88, por outro desencadeia-se um processo
histórico de resistência no reconhecimento fático deste direito. Prova maior disso é a substituição
gradual, a começar pelo Judiciário quando da interpretação à Constituição, do termo necessidade
pelo vulnerabilidade ou miserabilidade. Diz-se isto porque, a princípio, a taquigrafia do artigo 203,
inc. V, não deixa dúvidas de que a assistência social deve ser prestada a quem dela necessitar.
No campo da facticidade, é necessário que se diga que o critério da miserabilidade põe por
terra a efetividade da concretização do direito social assistencial, especialmente no que respeita ao
único benefício pecuniário da LOAS.
Trata-se de uma concepção estreita do que seja a pobreza. Ao eleger um critério estritamente econômico, representado pela baixíssima renda do programa, retira do conceito de “pobreza”
toda a riqueza – perdoe-nos o trocadilho, que esta representa.
Nesse sentido, compartilhamos do entendimento de Maria Ozanira da Silva, acerca da definição de pobreza:
A concepção adotada é, portanto, de que a pobreza é um processo histórico, econômico, social, cultural e político, complexo e multidimensional, devendo ser destacada
a sua natureza estrutural, sendo, por conseguinte, mais que insuficiência de renda.
Considerada produto da exploração do trabalho; desigualdade na forma de apropriação e redistribuição da riqueza socialmente produzida; não acesso a serviços
sociais básicos; à informação; ao trabalho e à renda digna; é não participação social
e política.48

Não temos dúvidas de que a pobreza é algo produzido pela sociedade e modo de produção capitalista. Por isso podemos afirmar que “a pobreza é decorrência de um modo de produção
que engendra a exclusão e a desigualdade”.49
SPOSATI, Aldaíza. “Mínimos Sociais e Seguridade Social: uma revolução da consciência da cidadania.” In: Serviço
Social e Sociedade, n. 55, ano XVIII – novembro/1997, p.9/37.
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COUTO, Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: uma equação possível?
4ed. São Paulo: Cortez, 2010.
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Conferir, neste sentido, as obras: COSTA, José Ricardo Caetano. Previdência e Neoliberalismo. Porto Alegre :
Livraria do Advogado, 2000 e Os Direitos Sociais Previdenciários no Cenário Neoliberal. Curitiba : Juruá, 2010, do
mesmo autor.
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EDUFMA, 2014, p. 17.
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Vejamos que o objetivo, quando apontamos pela necessidade como critério para a concessão do BPC assistencial, é totalmente distinto de quando firmamos o entendimento e a
compreensão de que deve ser uma “ajuda”, “auxilio” ou “amparo”, como se fosse uma bengala
ou esmola. No primeiro caso busca-se atender à dignidade do cidadão, enquanto no segundo
o socorre quando já perdeu esta. Aliás, a perda da dignidade é condição fundamental para que
tenha reconhecido este direito. Dito de outra forma, para fazer jus ao direito assistencial do
BPC é necessário que tenha abdicado ou perdido todos os demais direitos.
Paul Streeten, ao referir que a compreensão da pobreza não deve pautar-se por apenas
um indicador, como renda e consumo, mas deve incluir a maneira como os pobres percebem a
sua própria situação, elenca uma lista de bens não-materiais que para muitos são mais valiosos que qualquer modificação na sua renda, tais como:
boas condições de trabalho; a liberdade de escolher o seu trabalho e as maneiras
de sustentar-se; autodeterminação; segurança e respeito de si; não ser perseguido, não ser humilhado, não ser oprimido, não ter medo da violência e não ser explorado; a afirmação de valores religiosos e culturais tradicionais (frequentemente
a única coisa que o pobre consegue afirmar); empoderamento; reconhecimento;
ter tempo adequado para o lazer e formas satisfatórias de utilizá-lo; um sentimento de que sua vida e seu trabalho tem um sentido; a oportunidade de participar
ativamente em grupos voluntários e em atividades sociais em uma sociedade civil
pluralista. (...) Nenhum legislador pode garantir que todas essas aspirações (ou
até uma maioria delas) sejam satisfeitas, mas políticas públicas podem criar as
oportunidades para a sua realização.50

Não pode-se admitir que, para a elegibilidade dos pretendentes ao beneficio assistencial da LOAS não basta ter a idade dos 65 anos ou apresentar uma incapacidade duradoura
de dois anos ou mais, mas além disso tenha que ser miseráveis. E, caso ousem superar essa
condição e passem a integrar a larga faixa da pobreza, perdem o benefício assistencial. Estamos diante de uma situação, no mínimo, bizarra, pois se o Estado fornece condições, através
do BPC, para que determinado “cidadão”, não custa repisar, idoso ou deficiente, possa sair da
miséria e ter uma vida mais digna como pobre e não mais miserável, retira-lhe o benefício e o
recoloca na condição inicial.
Então, qual o resultado dessa “engrenagem” articulada para a questão da assistência no
Brasil? Aqueles que conseguem obter o benefício assistencial empreendem todos os esforços
não no sentido de dele livrar-se, mas de nele manter-se. Ou seja, no lugar de galgar alguma
melhoria financeira, os beneficiários, justamente pelo medo que têm de perder a renda oriunda
do BPC, acabam por manter-se nessa condição de miserabilidade que, de todos os males, ao
menos lhes garante o pão de cada dia. E aí está o problema: não é permitido ao beneficiário
de BPC que melhore suas condições de vida, que adquira qualquer item de conforto sob pena
de perder o benefício que caridosamente lhe foi concedido.
SPOSATI, Aldaiza; FALCÃO, Maria do Carmo; FLEURY, Sônia Maria Teixeira. Os Direitos (dos Desassistidos) Sociais. 5. ed. São Paulo : Cortez, p. 117.
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REGO, Walquíria Leão; PINZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania. 2. ed. São
Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 160.
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É o que alguns autores vêm denominando de “armadilha da pobreza”, o que vale dizer que o
cidadão deve permanecer nas mesmas e idênticas condições de miséria e vulnerabilidades que
ensejaram a concessão do benefício inicial, sob pena de perder o benefício na próxima revisão
administrativa.
A REVISÃO ABRUPTA (INCONSTITUCIONAL) TRAZIDA PELO DECRETO N. 9.462/18
Após o denominado “pente-fino” nos benefícios por incapacidade, ainda em operacionalização, o Governo atual ataca frontalmente os benefícios assistenciais gestionados pelo INSS.
Segundo o site G151, a ideia trazida pelo Decreto supra é acelerar o cancelamento de 151
mil benefícios de BPC assistenciais que, segundo aponta o Ministério do Desenvolvimento Social, estaria eivado de vícios e fraudes. De forma sensacionalista, aparece alguns casos ensejadores desta medida: um empregador que possui uma frota de caminhões, outra pensionista com
pensão beirando os trinta mil reais, ambos recebendo o BPC assistencial.
Segundo os dados do próprio Ministério, são beneficiárias do programa cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre idosos (65 anos ou mais, homens e mulheres) e deficientes, com um
investimento (entendemos não ser “custo”, como consta dos dados oficiais e mediáticos), de 52
bilhões anuais.
A metodologia trazida pelo Decreto 9.462/18, de notificar os usuários do programa mediante informação do próprio caixa do Banco em que estes recebem o benefício, benefício, ou,
de forma mais surreal, pelo próprio extrato retirado da máquina constante no Banco, é sem precedentes em nosso sistema jurídico. O prazo dado ao cidadão, de dez dias para apresentar a
defesa, atente tão somente o critério da eficiência administrativa para cessar o benefício, e não
averiguar cada caso concreto.
Com efeito, a julgar pela compreensão de que somente os miseráveis possuem direito
ao benefício, é de se imaginar que grande parte destes 151 mil beneficiários estão dentro desta
perspectiva de uma renda que extrapola o único critério da miserabilidade traduzida pelo valor
inferior a ¼ do SM ou, em hipótese que pouca avança, do meio salário mínimo per capta utilizada
nos demais programas de transferência de renda.
Veja-se que o Estado brasileiro está totalmente equipado, informacionalmente, para cruzar
os dados e identificar, além dos dois casos surreais apresentados pela mídia, que são absolutamente exceções e sempre existiram remédios jurídicos para apurar estas fraudes, tal como fez
o TCU recentemente. O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou “auditoria de natureza operacional (art. 238, incisos I e II, RITCU) com a finalidade de averiguar se os recursos distribuídos
pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) estão alcançando os objetivos previstos pelo arcabouço normativo que o rege”. No entanto, como se verifica do próprio relatório, o objetivo era
encontrar possíveis situações de fraude, ou de pessoas
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que ultrapassaram a linha da miséria e, no lugar de (sobre)viverem com ¼ do salário-mínimo
mensal per capita, o que justificaria, do ponto de vista legal, a concessão do BPC, estariam (sobre)vivendo com um pouco mais e, portanto, deveriam passar por um processo de revisão de seu
benefício a fim de cancelá-lo por descumprimento dos requisitos legais de renda (1/4 do salário-mínimo per capita) e, consequentemente”, voltar à condição inicial de plena miséria.
Por outro lado, quando se tratar da deficiência, que deve ser lida como “incapacidade temporária duradoura”, dois anos ou mais, à luz da Convenção de Nova Iorque (2008) e do Estatuto
do Deficiente (Lei n. 13.146/15), como poderá em dez dias estes cidadãos buscarem no SUS a
realização dos exames para que demonstrem a manutenção das patologias. Essa questão agrava-se no caso das doenças psíquicas, sabendo-se que existem listas de espera nos CAPs, de
Norte a Sul do Brasil, diante do alto adoecimento dos mais vulneráveis e hipossuficientes.
Afora isso, passa ao largo o que entendemos ser a principal questão neste processo de
extrema vulnerabilização do direito social assistencial: o perfil de hipossuficiência global que
envolvem os usuários do sistema assistencial no Brasil. São pessoas, na quase totalidade, desprovidas de informação, não tendo acesso aos próprios dados que hoje passam pelo processo
digital52 . A hipossuficiência é também, e especialmente, informacional, e não somente econômica.
Parece-nos totalmente surreal a realização da intimação deste universo de cidadãos hipossuficientes e vulneráveis, como se disse, por um meio totalmente inadequado, tal como o (im)
posto pelo Decreto referido.
Além disso, há de se considerar que cabe justamente aos caixas dos bancos, que estão
em franco adoecimento psíquico-mental devido às metas inatingíveis que os bancos vêm contumazmente imposto, o comunicado da malfadada citação. É de se imaginar o aumento das filas,
que já são enormes em dias de recebimento, além do diálogo nada fácil que haverá entre os
usuários do sistema e o trabalhador bancário. Por certo que os caixas dos bancos e demais trabalhadores não poderão substituir as funções que incumbem aos servidores do INSS, mormente
quando é necessário dar explicações, ás vezes quase que impossíveis, para pessoas com parco
poder informacional.
Entendemos, salvo melhor juízo, que resta ferido dois princípios constitucionais elementares, a saber: a) o PRINCIPIO DA AMPLA DEFEDA E CONTRADITÓRIO, previsto no art. 5º, inc.
LV da CF/88 e, b) o PRINCIPIO DA INFORMAÇÃO, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, regulamentado pela Lei n. 12.527/11.
Veja-se que, se conjugarmos estes dois princípios, mesmo oportunizando os dez dias iniciais para a apresentação da defesa, diante do parco poder informacional que estes segurados
possuem, como vimos, resta configurado o descumprimento destes dois princípios.
À exemplo do INSS digital ora implantado, cuja própria carta concessória (geralmente na versão de indeferimento),
sequer é impressa ao segurado do sistema, tendo que ser obtida por meio eletrônico.
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CONCLUSÕES
De todo o exposto, parece totalmente inadequado, para sermos elegante, o meio instrumental bancário ou eletrônico via caixas operadoras, eleitos pelo Decreto n. 9462/18. Não somente pela
forma eleita como pelo exíguo prazo de 10 dias apenas concedido para que estes cidadãos possam
manejar os documentos necessários à prova dos seus direitos.
Por outro lado, cai por terra, nesta dinâmica, a possibilidade do questionamento administrativo do critério da necessidade, diante da eleição (administrativa e também judicial), do critério único
da renda familiar per capta como única forma de acesso ao BPC assistencial.
Facilmente se antevê que grande parcela, talvez a majoritária, destes benefícios ora cortados de forma rápida, à bem de um corte que traga uma economia aos cofres da União, apontará
como motivo fundante somente o nefasto critério da baixíssima renda econômica dos cidadãos.
Há de se ponderar que não haverá, neste “pente-fino afiado” agora realizado no BPC assistencial, nenhuma possibilidade de avaliar o caso concreto de cada um dos benefícios supostamente
fora dos parâmetros legais-administrativos.
Mais uma vez, o preceito da necessidade cunhado pelo legislador quando da confecção do
artigo 203, V, da Carta Cidadã de 1988, tomba por terra gravemente ferida.
Caberá ao Judiciário, mais uma derradeira vez, a tarefa de alargar a compreensão do critério
nefasto da renda per capita adotada, analisando detidamente cada caso concreto. Não há de se
crer que haverá neste rol de 150 mil pessoas vulneráveis muitos empresários e pensionistas que
recebem trinta mil reais por mês em suas pensões.
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