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1º paiNeL

Fgts e os reFLeXos Na aposeNtadoria por 
iNVaLideZ aCideNtÁria

Diego Franco Gonçalves
Advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do 

escritório Francisco Rafael Gonçalves Associados

1. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Criado pela Lei n. 5.107/66 (hoje regido 
pela Lei n. 8.036/90), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço alterou a sistemática justraba-
lhista extinguindo o sistema estabilitário vigente 
até a carta de 1988 e a adequou aos novos rumos 
do direito do trabalho, certamente uma afronta 
aos direitos sociais.

Portanto, o Fundo de Garantia é um di-
reito trabalhista que o empregador deverá pagar 
mensalmente a todo trabalhador empregado, 
seja urbano ou rural(1), o importe de 8% (oito 
por cento) de sua remuneração (art. 15 da Lei  
n. 8.036/90) a ser depositado na conta vincula-
da do obreiro.

O que importa dizer com o presente estudo 
são os efeitos do FGTS na Aposentadoria por In-
validez Acidentária (espécie 92). Popularmente, 
se diz que o depósito do FGTS é devido tão so-
mente na hipótese em que o obreiro encontra-se 
recebendo o benefício de Auxílio-Doença Aci-
dentário (espécie 91). Ledo engano!

2. Interrupção versus suspensão

Sabe-se que as figuras da interrupção e sus-
pensão do contrato de trabalho sustam de modo 
restrito ou amplo, mas provisoriamente, os efei-
tos do respectivo contrato.

Na lição de Mauricio Godinho Delgado(2), 
a interrupção do contrato de trabalho caracteri-
za-se pela sustação temporária da cláusula de 

(1) Com exceção dos domésticos, pois o depósito do FGTS 
para estes trabalhadores é opção do Empregador.

(2) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso De Direito Do 
Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 1.058.

prestação de serviços e disponibilidade obreira 
no contrato empregatício. Ou seja, o contrato 
continua em execução, exceto pela prestação 
e disponibilidade dos serviços, caso típico do 
descanso semanal remunerado, o afastamento 
do trabalho por motivo de doença ou acidente, 
até 15 (quinze) dias, entre outros.

O mesmo Autor defende que suspensão é a 
ampla sustação das recíprocas obrigações con-
tratuais durante o período suspensivo. No en-
tanto, ressalva que tal sustação é não tão ampla 
como parece, pois algumas obrigações contra-
tuais permanecem, como por exemplo, o dever 
contratual do obreiro de manter sigilo sobre se-
gredo da empresa (art. 482, “g”, CLT), dever de 
lealdade contratual, etc.

E continua: “É o que se passa com os casos 
de suspensão por acidente de trabalho ou prestação 
de serviço militar (em que se preservam efeitos com 
relação ao FGTS)”. g. n.

A doutrina civilista, em atenção ao pos-
tulado da boa-fé objetiva apontaria como dever 
contratual lateral do empregador de depositar o 
FGTS durante o período de afastamento por aci-
dente de trabalho, por exemplo.

3. Da suspensão do contrato de trabalho em 
razão do acidente do trabalho

Estabelecido o conceito de interrupção e 
suspensão, necessário transcrever o art. 475 da 
CLT que trata dos efeitos da aposentadoria por 
invalidez no contrato de trabalho, verbis:

Art. 475 — O empregado que for aposenta-
do por invalidez terá suspenso o seu contrato de 
trabalho durante o prazo fixado pelas leis de pre-
vidência social para a efetivação do benefício. g.n.
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Conforme já dito acima, a suspensão do 
contrato de trabalho não implica em sustação 
total das obrigações recíprocas entre empregado 
e empregador, pelo contrário.

Embora se esteja diante de uma situação de 
suspensão, “a lei atenua os efeitos drásticos da fi-
gura suspensiva neste caso pela sensibilidade so-
cial envolvida e pelo tipo de causa do afastamento 
(...). Nessa linha, a lei atenuou as repercussões da 
figura suspensiva, mantendo alguns poucos e li-
mitados efeitos contratuais em favor do obreiro”(3).

Neste diapasão, tem-se que, ocorrendo o 
evento infortunístico, deverá o Empregador:

1) Computar o período de afastamento para 
efeito de indenização e estabilidade celetistas (art. 
4º, parágrafo único, CLT);

2) Realizar os depósitos de FGTS durante 
todo período de afastamento (art. 15, § 5º da Lei 
n. 8.036/90);

3) Computar o período de afastamento infe-
rior a 6 meses no período aquisitivo de férias do 
empregado (art. 131, III, CLT);

Diante destas obrigações econômicas do 
Empregador, parte da doutrina classificou tal 
hipótese de afastamento como sendo uma inter-
rupção do contrato de trabalho, descartando o 
que estabelece o art. 475, CLT, supratranscrito.

Contudo, tal discussão não é objeto des-
ta reflexão, seja interrupção ou suspensão do 
contrato, a verdade incontroversa é que o em-
pregado acidentado possui o direito de receber 
determinadas parcelas como forma de reparação 
e proteção social.

4. Dos depósitos do FGTS

Dispõe o art. 15, § 5º da Lei do FGTS 
n. 8.036/90, verbis:

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, to-
dos os empregadores ficam obrigados a depositar, 
até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária 
vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) 
por cento da remuneração paga ou devida, no mês 
anterior, a cada trabalhador, incluídas na remune-
ração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 
da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a 

(3) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do 
trabalho. 6. ed. São Paulo : LTr, 2007, p. 1.073.

Lei n. 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modi-
ficações da Lei n. 4.749, de 12 de agosto de 1965.

§ 5º O depósito de que trata o caput deste 
artigo é obrigatório nos casos de afastamento para 
prestação do serviço militar obrigatório e licença 
por acidente do trabalho.

O artigo acima deixa claro que na hipóte-
se de afastamento por acidente do trabalho per-
manece íntegro o direito do obreiro em receber 
mensalmente os depósitos do FGTS.

No entanto, a classe empresarial juntamen-
te com seus defensores distorceram e deturpa-
ram a interpretação do referido dispositivo li-
mitando o pagamento do FGTS ao período em 
que o obreiro esteja recebendo auxílio-doença 
acidentário (91), tão somente.

Pergunta-se, onde está a autorização legal 
para esta conduta?

Não existe! A Lei n. 8.036/90 em seu § 5º do 
art. 15, foi direta e não deixou margem para dú-
vidas, o vocábulo “Licença por Acidente do Tra-
balho” compreende tanto o período em gozo de 
auxílio-doença acidentário (91) como o período 
de aposentadoria por invalidez acidentária (92).

Importante lembrar que a aposentadoria 
por invalidez também é um benefício provisó-
rio e o segurado está obrigado a se submeter 
a perícias médicas periódicas. Senão veja-se o 
que dispõem os arts. 42, 47 e 101, todos da Lei 
n. 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 
vez cumprida, quando for o caso, a carência exigi-
da, será devida ao segurado que, estando ou não em 
gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-
á paga enquanto permanecer nesta condição. g.n.

Art. 47. Verificada a recuperação da capaci-
dade de trabalho do aposentado por invalidez, será 
observado o seguinte procedimento:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-do-
ença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 
benefício, a submeter-se a exame médico a cargo 
da Previdência Social, processo de reabilitação pro-
fissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que são facultativos.” g.n
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O termo “aposentadoria” sempre foi critica-
do pela doutrina previdenciária, uma vez que tal 
modalidade de jubilamento é provisória confor-
me legislação acima e, portanto, não garante ao 
segurado o recebimento da prestação ad eternum.

A injustiça aqui narrada possui respaldo le-
gal e jurisprudencial. A propósito, segue abaixo 
o recente julgado proferido pelo Colendo Tribu-
nal Superior do Trabalho, verbis:

Depósito do FGTS. Aposentadoria por in-
validez. Em que pese o art. 475 da CLT utilizar 
a expressão suspensão do contrato de trabalho, 
obriga a contagem do tempo de afastamento 
para efeito de indenização (nos termos do art. 
477 e 478 da CLT), na hipótese de dispensa, por 
ocasião do retorno do Obreiro. É o que se extrai 
da análise do § 1º do mencionado dispositivo. 
Assim, se a indenização relativa ao período de 
afastamento é devida ao empregado, motivo não 
há para não se reconhecer, por similitude, que 
também é devido o recolhimento compulsório 
dos depósitos do FGTS enquanto perdurar a 
situação provisória ( aposentadoria por invali-
dez). g.n.

TST, RR 239/2005-043-15-00.9, 2ª Turma, 
Rel. Min. José Simpliciano Fontes de Faria Fer-
nandes, DJU 18.3.08

O julgado acima importa destacar que o 
Tribunal de origem, in casu o Eg. TRT da 15ª 
Região também perfilhou o mesmo entendimen-
to, senão veja-se no trecho do relatório do voto 
acima prolatado:

“A Turma do Regional emitiu entendi-
mento no sentido de que são devidos depósitos 
de FGTS mesmo após a concessão da aposentado-
ria por invalidez. Nos fundamentos do acórdão, 
consignou o seguinte: O julgado de origem, con-
siderou que seriam devidas diferenças de FGTS, 
inclusive após a concessão da aposentadoria por 
invalidez.”g.n

No mérito ainda destaca:

“O art.475 dispõe que o empregado (...) 
Portanto, entendo ser plenamente aplicável o 
entendimento de Eduardo Gabriel SAAD, na 
obra Comentários à Lei do FGTS — Ed. LTr: 
‘Em suma: trata-se de um caso de interrupção 
do contrato de trabalho que não se desfigura 
ainda que o acidentado se aposente por invali-
dez’ (p. 246) (...)”. g.n.

“(...) Em que pese o referido dispositivo 
utilizar a expressão suspensão do contrato de 
trabalho, obriga a contagem do tempo de afasta-
mento para efeito de indenização (nos termos do 
art. 477 e 478 da CLT), na hipótese de dispensa, 
por ocasião do retorno do obreiro. É o que se 
extrai da análise do § 1º do art. 475 da CLT. As-
sim, se a indenização relativa ao período de afas-
tamento é devida ao empregado, motivo não há 
para não se reconhecer, por similitude, que tam-
bém é devido o recolhimento compulsório dos 
depósitos do FGTS enquanto perdurar a situa-
ção provisória (aposentadoria por invalidez). A 
mesma disciplina legal é aplicável ao empregado 
em gozo de benefício por acidente de trabalho, 
por força do princípio contido no parágrafo úni-
co do art. 4º da CLT. E, nessa hipótese, obrigado 
é o empregador aos recolhimentos do FGTS, nos 
termos do disposto no § 5º do art. 15 da Lei n. 
8.036/90, razão pela qual entendo aplicável ana-
logicamente tal dispositivo à espécie.” g.n.

Portanto, inexiste razão para que os depó-
sitos na conta do FGTS se limitem até a cessação 
do auxílio-doença acidentário. É uma praxe uti-
lizada em detrimento dos direitos do obreiro no 
momento em que ele mais precisa de proteção, 
seja do Estado por meio do benefício previden-
ciário, seja do Empregador que na maioria das 
vezes deu causa ao acidente.

Vale destacar que o art. 15, § 5º da Lei 
n. 8.036/90 acima transcrito, trouxe duas hi-
póteses de depósito obrigatório na conta vin-
culada do FGTS, quais sejam o serviço militar 
obrigatório e o afastamento por acidente do 
trabalho.

Ou seja, o legislador ordinário elencou 
duas situações de extrema importância na vida 
do trabalhador, sendo a primeira o serviço pres-
tado à nação e o seu reconhecimento pecuniário 
por tal razão. Já o acidente de trabalho, o bem da 
vida protegido foi a incolumidade física do tra-
balhador tendo em vista que não retornará para 
sua residência do mesmo modo como saiu. As-
sim, a Lei pretendeu amenizar seu prejuízo obri-
gando o empregador a depositar mensalmente 
seu FGTS.

Portanto, dentre as diversas situações que 
o trabalhador pode vivenciar durante o contrato 
de trabalho, não foi sem razão que o Legislador 
não elegeu as duas acima, mas sim pelo seu des-
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taque e relevância social protegidos constitucio-
nalmente (Arts. 1º, III e 7º, III, XXII, XXVIII, 
CR/88).

4.1) Do Regulamento do FGTS — Dec. n. 
99.684/90

Reforçando a presente tese, dispõe o art. 28 
do Decreto regulamentador do FGTS n. 99.684/90, 
verbis:

Art. 28. O depósito na conta vinculada do 
FGTS é obrigatório também nos casos de interrup-
ção do contrato de trabalho prevista em lei, tais 
como:

I — prestação de serviço militar;

II — licença para tratamento de saúde de até 
quinze dias;

III — licença por acidente de trabalho;

Estabelece o art. 84, IV da CR/88, verbis:

Art. 84. Compete privativamente ao Presi-
dente da República:

IV — sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução; g.n

Nota-se, portanto, que o referido decre-
to poderia fazer a distinção entre depósitos na 
conta do FGTS seja no período em gozo de au-
xílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.

Contudo não o fez, deixando mais uma vez 
clara a intenção do legislador: os depósitos na 
conta do FGTS são obrigatórios enquanto o obreiro 
estiver afastado do trabalho, leia-se, esteja ele em 
gozo de auxílio-doença acidentário ou aposentado-
ria por invalidez acidentária.

Por fim, caberá aos advogados promove-
rem as ações em face dos empregadores na inten-
ção de pleitear os depósitos de FGTS durante o 
período em gozo de aposentadoria por invalidez 
acidentária, lembrando que a prescrição neste 
caso é trintenária (art. 23, § 5º da Lei n. 8.03/90 
e Súmula n. 326, TST).
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a desaposeNtaÇÃo e o eMBate da restitUiÇÃo.

Ana Carolina Ramos Marinho
Graduanda do 5º ano do curso de Direito pela 

Fundação de Ensino Eurípedes Soares 
da Rocha de Marília.

Como apontam as pesquisas realizadas 
pelo Instituto Brasileiro Geográfico Estatísti-
co (IBGE), o índice do tempo de sobrevida da 
população brasileira tem aumentado gradativa-
mente.

Atualmente a população de idosos repre-
senta um contingente de quase 15 milhões de 
pessoas com 60 anos ou mais de idade, de acor-
do com as referidas pesquisas.

Uma das características dos segurados apo-
sentados, talvez por conta do baixo valor do sa-
lário benefício, é retorno ao mercado de traba-
lho, já que o valor que recebem de aposentadoria 
é insuficiente para atender as suas necessidades 
básicas, bem como, as de sua família. Além dis-
so, o retorno ao trabalho tem como motivação a 
falta de adaptação à ociosidade e bem assim ao 
distanciamento do círculo de amizades. Isto sem 
falar daqueles que dependem do plano de saú-
de fornecido pelo seu empregador, que oferece 
melhores condições que aquelas fornecidas pela 
Saúde Pública.

O retorno de aposentados ao mercado de 
trabalho não encontra óbice em nosso ordena-
mento jurídico, visto inexistir vedação legal que 
impeça de dedicar-se ao exercício da atividade la-
borativa. Ao contrário, a Constituição Federal em 
seu art. 5º inciso XIII, autoriza o livre exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida as 
qualificações profissionais que a Lei estabelecer.

A Lei orgânica da Seguridade Social de n. 
8.212, não faz qualquer objeção, proibição e 
tampouco trata da matéria. Desta forma, o apo-
sentado pode livremente retornar ao trabalho.

Ao retornar ao mercado de trabalho, a pes-
soa que se aposentou por idade ou por tempo de 
serviço pelo Regime Geral de Previdência Social, 
torna-se segurado obrigatório em relação à ativi-
dade laborativa.

Desta forma, ficam sujeitos às contri-
buições previstas na Lei n. 8.212, para fins de 
custeio da Seguridade Social, conforme expõe 
o parágrafo 4º art. 12 do mesmo dispositivo le-
gal e, assim, consequentemente o seu tempo de 
contribuição aos cofres do INSS seria cada vez 
maior, de acordo com o tempo em que permane-
cer em atividade.

A desaposentação é considerada como 
fruto de criação doutrinária e jurisprudencial, 
sendo invocadas normas dispositivas genéricas, 
pois não existem fontes formais federais que tra-
tem especificamente da obtenção de referido be-
nefício, porém, para obtê-lo, o aposentado deve 
renunciar à sua aposentadoria ao retornar a sua 
atividade laborativa, contribuindo para a previ-
dência social com incidência de descontos em 
folha de salário.

Para ser específico quanto à definição da 
desaposentação, o doutrinador Hamilton An-
tonio Coelho (1998, p. 179), ensina que este 
instituto refere-se à contagem do tempo de ser-
viço vinculado à antiga aposentadoria para fins 
de averbação em outra atividade profissional ou 
mesmo para dar suporte a uma nova e mais be-
néfica jubilação. Veja-se:

(...) o escopo último do fenômeno jurídico 
desaposentação é, exatamente, o de outorgar ao 
jubilado a prerrogativa de unificar os seus tem-
pos de serviços numa nova aposentadoria’, evi-
dentemente também considerando um enfoque 
limitado do direito (Desaposentação: um novo 
instituto?’, (p. 228, ano).

Para obter o direito à desaposentação, é 
necessário que o aposentado renuncie a sua 
aposentadoria. Isso, todavia, não implicaria na 
perda do direito à aposentadoria, e tampouco à 
renúncia do tempo de serviço, mas tão somente 
à percepção de suas mensalidades.
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Nesse contexto, o professor Fábio de Souza 
Silva assim esclarece:

A renúncia aos proventos não implica a 
perda do direito à aposentadoria, pois esse já foi 
adquirido, passou a integrar o patrimônio do se-
gurado. Apenas parcelas que seriam devidas caso 
o segurado estivesse aposentado são renuncia-
das’ (2005, p.99).

Desta feita, o instituto da renúncia não põe 
fim ao direito à aposentadoria, apenas suspende 
temporariamente a percepção de suas mensali-
dades.

A discussão central deste trabalho trata jus-
tamente deste momento, ou seja, havendo a re-
núncia às parcelas da aposentadoria para fins de 
desaposentação, deverão ser restituídas as men-
salidades ou prestações percebidas ao longo da 
aposentadoria.

Existem autores contrários à obrigação de 
devolução sob o argumento de que a devolução 
acarretará prejuízo que tornará inóxia e inviável 
a desaposentação.

Além disso, entendem não ser cabível o 
ônus de restituir, haja vista que o período de 
percepção do benefício em manutenção será 
compensado com a menor expectativa de vida 
do segurado.

Quanto aos que militam pela restituição, 
estes se apóiam, conforme MARTINEZ (2010, 
p. 114), apenas na indicação de um suposto 
“elevadíssimo custo de alguém que deseje se 
desaposentar com 80 anos, 25 anos depois de 
aposentado e que se sabe, segundo o IBGE, rece-
berá a nova aposentaria por uns 4,4 anos”.

Importa mencionar que este trabalho coa-
duna-se com a linha que afirma não ser devido 
qualquer restituição para a Previdência Social. 
Primeiro, porque ao longo de sua atividade la-
borativa o segurado já fez suas contribuições 
cumprindo com as obrigações decorrentes das 

relações previdenciárias para adquirir o direito 
à aposentação.

Segundo, porque, ao renunciar à aposenta-
doria, não haverá qualquer prejuízo de ordem fi-
nanceira para a seguridade social, para terceiros, 
e tampouco para o aposentado.

Se o aposentado tivesse que restituir as 
parcelas recebidas ao longo de sua aposentado-
ria, iria suportar um grande prejuízo, haja vista 
a desproporcionalidade entre o tempo e valores 
contribuídos para adquirir a aposentadoria, e a 
restituição da parcelas recebidas para obter uma 
nova aposentadoria.

Por fim, cumpre apontar o tempo de sobre-
vida do aposentado de forma que se este tiver que 
restituir o período que já contribuiu, o novo tem-
po contribuição, considerando sua expectativa de 
vida, lhe proporcionará uma aposentadoria me-
nor o que lhe trará prejuízos e acarretará, via de 
consequência, ganho indevido ao Estado.
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A previdência social tem sido debatida, 
com maior intensidade, nos últimos anos, tanto 
no Brasil como alhures. A preocupação com a 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial é 
tema de primeira ordem, assim como a jusfun-
damentalidade dos direitos sociais(1).

Como se sabe, os direitos humanos não são 
preexistentes, mas sim construídos pela socie-
dade. Ao longo dos anos, novas conquistas vão 
se agregando ao rol de garantias, tendo sido as 
últimas voltadas justamente para a redução das 
desigualdades, relacionadas ao tema da fraterni-
dade, usualmente chamadas de 3ª geração.

A previdência social é tradicionalmente 
fixada como um direito humano de 2ª geração 
ou dimensão, devido à proteção individual que 
proporciona aos beneficiários, atendendo a con-
dições mínimas de dignidade. Não obstante, os 
riscos sociais são um problema de toda a socie-
dade e não somente do particular. Isso já é um 
indicativo da precariedade desta classificação. 
Ademais, para os que admitem a divisão entre 
gerações ou dimensões, a seguridade social, com 
seu espectro mais amplo de ações, com viés cla-
ramente solidarista, somente poderia muito bem 
ser enquadrada como direito de 3ª geração(2).

(1) Sobre o tema, ver o meu O direito fundamental à 
previdência social. In: Sarmento, Daniel; Souza Neto, 
Cláudio Pereira de. (Org.). Direitos sociais: Fundamentos, 
judicialização e direitos sociais em espécie. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

(2) Nunca é demais lembrar que os direitos humanos são 
indivisíveis, construídos historicamente, sendo indevida e 
indesejada a subdivisão, seja em gerações, seja em direitos 
positivos e negativos. Nas palavras de Cançado Trindade, 
Entre as distintas “categorias” de direitos individuais, sociais 
e coletivos — só pode haver complementaridade e não 
antinomia, o que revela a artificialidade da noção simplista da 
chamada “terceira geração” de direitos humanos: os chamados 
direitos de solidariedade; historicamente mais recentes, 

Tais direitos humanos, com sua respectiva 
internacionalização, foram dimensionados, em 
um primeiro momento, como resposta ao ho-
locausto nazista, impondo respeito e ações con-
cretas em prol da humanidade, dentro de uma 
perspectiva caracterizada pela universalidade e 
indivisibilidade dos direitos humanos.(3) Daí a 
também necessária revisão da concepção clássi-
ca de soberania dos Estados, limitada pela atua-
ção internacional em prol dos direitos humanos. 
Ademais, com o desenvolvimento destes, adicio-
nalmente, abandona-se a visão ex parte principe, 
fundada nos deveres dos súditos com relação ao 
Estado para uma visão ex parte populi, fundada 
na promoção da noção de direitos do cidadão(4).

Os direitos sociais, incluindo aí a seguri-
dade social, tiveram alguma demora na sua ad-
missão em âmbito internacional. Durante algum 

em nosso entender, interagem com os direitos individuais 
e sociais, e não os “substituem”, distintamente do que a 
invocação inadequada da imagem do suceder das gerações 
pretenderia ou pareceria insinuar. Sobre o tema, ver Antônio 
Augusto Cançado Trindade. A Proteção internacional dos 
direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 41

(3) Como afirma Flávia Piovesan, Universalidade porque 
clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a 
crença de que a condição de pessoa é requisito único para a 
dignidade e titularidade de direitos. Indivisibilidade porque 
a garantia dos direitos civis e políticos é condição para 
a observância dos demais direitos sociais, econômicos e 
culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais 
também o são. Os direitos humanos compõem assim uma 
unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, 
capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao 
catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais (Direito ao 
Desenvolvimento — III Colóquio Internacional de Direitos 
Humanos. Disponível em <http://www.conectasur.org/
files/direito_caderno%20portugues_%20final.pdf>, p. 24. 
Consultado em 10.8.2007.

(4) Cf. Celso Lafer. Comércio, desarmamento, direitos 
humanos: Reflexões sobre uma experiência diplomática. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 145.
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tempo prevaleceu a concepção restrita dos direi-
tos humanos, limitados às garantias relativas à 
liberdade formal, incluindo direitos civis e polí-
ticos. A situação começa a mudar com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 
a qual passa a prever alguns direitos sociais, in-
cluindo a previdência social (art. 22), ainda que 
de modo genérico. Muito embora a OIT já ma-
nifeste a importância dos direitos sociais desde 
1919, somente com a Declaração de 1948 e os 
Pactos de 1966 é que estes foram lançados efeti-
vamente na arena internacional(5).

À época da elaboração da Declaração Uni-
versal, os representantes indicados, com acerto, 
compreenderam a importância evolutiva no re-
conhecimento dos direitos sociais como direitos 
humanos, fazendo questão de incluí-los na De-
claração. Ainda que esta tenha natureza, a priori, 
de soft law, é fato ter se transformado em um 
parâmetro ético na atuação internacional, sendo 
usada até mesmo como referência em diversos 
tratados internacionais.

O direito à proteção social como direito hu-
mano, no plano internacional, por meio da ONU, 
somente veio a ser reconhecido com o Pacto In-
ternacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (ratificado pelo Brasil por meio do De-
creto n. 591 de 6.7.1992), aprovado em conjun-
to com o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos. Estes sim, com natureza de hard law. 
Os três documentos (a Declaração de 1948 e os 
dois Pactos) formam a Carta Internacional dos 
Direitos Humanos.

Interessante observar que somente em 
1966, quase vinte anos depois da Declaração 
Universal, conseguiu a ONU aprovar os Pactos. 
Um dos motivos desta demora foi a polêmica en-
tre concepções restritivas e amplas dos direitos 
humanos, sendo esta última visão a que incluiria 
os direitos sociais(6). Neste contexto, discutia-se 
o tema referente à sindicabilidade dos direitos 
sociais. De acordo com a concepção clássica, os 
direitos sociais não poderiam ser demandados 

(5) Sobre a extensa atuação da OIT na busca da justiça 
social, ver a abrangente obra de Gerry Rodgers, Eddy Lee, 
Lee Swepston & Jasmien Van Daele. The ILO and the Quest 
for Social Justice, 1919-2009. Geneva: Internacional Labor 
Office, 2009.

(6) Sobre o tema, ver QUINTANA, Fernando. La onu y la 
exégesis de los derechos humanos. Porto Alegre: Sérgio 
Fabris. 1999.

da mesma forma que os direitos clássicos de li-
berdade, já que estes seriam obrigações negati-
vas do Estado, um mero dever de abstenção.

Os direitos sociais, incluindo aí a seguri-
dade social, exigiriam uma atuação concreta, 
seriam obrigações positivas do Poder Público, 
demandando então recursos para sua execução. 
Por óbvio, os direitos sociais impõem algum 
tipo de ação estatal, mas convém observar que 
este pretenso ônus não é exclusivo dos direitos 
sociais, mas de todo e qualquer direito funda-
mental.

Mesmo a propriedade, que é vista como 
clássica garantia negativa, traz ao Poder Público 
encargos reais, como o dever de impedir a turba-
ção da mesma. O Estado sempre mantém ações 
positivas, concretas, para a garantia da proprie-
dade, e por isso pode-se afirmar, neste sentido, 
que todos os direitos são positivos. A pretensa 
dicotomia apresentada mascara uma opção ide-
ológica entre os mesmos, de ordem liberal, com 
evidente predileção pelos direitos de liberdade, 
somente(7).

Na verdade, não é difícil encontrarmos 
exemplos em que a ação clássica do Estado seja 
mais dificultosa do que o desenvolvimento dos 
direitos sociais. Basta a lembrança de um direito 
fundamental indiscutível, que é o acesso à justiça. 
Na atualidade brasileira, sabe-se que tal prerroga-
tiva nem sempre toma lugar, devido às limitações 
administrativas e orçamentárias do Estado. Pois 
bem, imaginemos que há, hipoteticamente, re-
cursos infindáveis, neste exato momento, para a 
concessão de direitos sociais a todos que carecem 
dos mesmos e construção de uma rede ampla e 
irrestrita de atendimento do Poder Judiciário.

Sem muito esforço, conclui-se que os di-
reitos sociais, especialmente a concessão de be-
nefícios pecuniários, em nossa situação hipoté-
tica, poderia ser colocada em prática quase que 
imediatamente, a partir dos dados cadastrais dis-
poníveis e pela rede bancária privada existente 
em todo o país. Já para o acesso à justiça, direito 
fundamental inquestionável, mesmo com todo 
o recurso necessário já disponibilizado, deman-
daria tarefa longa de construção de fóruns, con-

(7) Cf. Flávio Galdino. O custo dos direitos, in Legitimação 
dos direitos humanos (Coord.: Ricardo Lobo Torres). Rio: 
Renovar. 2002, p. 201 e seg.
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tratação de servidores, treinamento etc. Enfim, 
a idéia dos direitos sociais como algo inferior 
aos clássicos direitos fundamentais é meramente 
ideológica e não científica(8).

Não obstante a polêmica envolvida, os di-
reitos sociais têm sido, mais recentemente, ple-
namente aceitos, ainda que o próprio Pacto de 
Direitos Sociais de 1966 tenha previsto, expres-
samente, que os mesmos serão desenvolvidos na 
medida das possibilidades, de modo progressivo, 
externando, ainda, o viés de interpretação dos 
direitos sociais como direitos positivos. A parte 
referente à seguridade social é encontrada nos 
art. 9º a 12.

A seguir, houve a aprovação da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de 
São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 
1969. Visando à garantia dos direitos humanos 
nas Américas, foi adotada pelo Brasil em 25 de 
setembro 1992. Foi complementada com o Pro-
tocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San 
Salvador), ratificado pelo Brasil em 21 de agosto 
de 1996. Também assegura o direito à proteção 
social (arts. 9º e 10).

Como se vê, a proteção social não é somen-
te uma determinação da Constituição de 1988, 
mas também reconhecida em diversos atos in-
ternacionais, dos quais o Brasil é partícipe. O 
descumprimento, por parte do Brasil, na fixa-
ção dos direitos sociais, após o esgotamento de 
todos os recursos internos, permite denúncia à 

(8) É especialmente marcante a falácia quanto a um 
pretenso direito natural de propriedade, pois esta somente 
existe em um aparelho estatal que a garanta. Neste sentido, 
ver Liam Murphy & Thomas Nagel. O Mito da Propriedade 
(tradução de Marcelo Brandão Cipolla). São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. No mesmo sentido temos a crítica de Arjun 
Sengupta, ao afirmar que não há razão para considerar 
os direitos de um grupo ou coletividade (povo ou nação, 
grupos éticos ou linguísticos) como sendo fundamentalmente 
diferentes em natureza dos direitos humanos de um indivíduo, 
uma vez que seja possível definir a obrigação de garantir 
estes direitos e os responsáveis por assegurá-los. Além disso, 
está bem estabelecido que a identificação dos direitos civis 
e políticos com direitos negativos, e direitos econômicos, 
sociais e culturais com direitos positivos é muito superficial, 
pois ambos demandariam ações negativas (prevenção) assim 
como positivas (promoção e proteção). Sobre o tema, ver 
O Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano. 
Disponível em <http://www.itv.org.br/site/publicacoes/
igualdade/direito_desenvolvimento.pdf>, consultado em 
5.8.2006, p. 76.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
a qual, na hipótese de omissão continuada, pode 
apresentar o caso frente à Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, da qual o Brasil já admitiu 
a competência.

Mais relevante, na história recente de nosso 
país em matéria de proteção social como direi-
to fundamental, já que reconhecido pela Cons-
tituição de 1988, foi a tardia adesão brasileira 
à Convenção n. 102 da OIT, de 1952, que trata 
especificamente sobre seguridade social, fixando 
normas mínimas de seguridade social. O Decreto 
Legislativo n. 269/2008, ratifica os 87 artigos da 
convenção.

Ainda no que diz respeito à proteção so-
cial no plano internacional, um tema dos mais 
relevantes é sobre os acordos bilaterais feitos 
pelo Brasil para fins de obtenção de benefícios 
previdenciários. Tais acordos internacionais 
foram fixados devido ao fluxo migratório, pelo 
elevado volume de comércio exterior, recebi-
mento no País de investimentos externos sig-
nificativos, ou, por fim, relações especiais de 
amizade(9).

(9) Atualmente, o Brasil mantém os seguintes Acordos 
de Previdência Social,aprovados pelo Congresso 
Nacional: Argentina, Cabo Verde, Espanha, Grécia, 
Chile, Itália, Luxemburgo, Uruguai, Portugal (cf. 
MPS. Acordos Internacionais de Previdência Social. 
2001. Coleção Previdência Social, vol. 14). Deve-se 
também observar que os Acordos Bilaterais no Mercosul 
serão substituídos pelo Convênio Multilateral Ibero-
Americano de Seguridade Social, pactuado no Chile, 
em 2007, permitindo maior liberdade de trânsito da 
mão de obra com o devido resguardo dos direitos 
previdenciários, em regulamentação mais abrangente e 
mais conforme o mundo globalizado, especialmente em 
uma região que tem a pretensão de transformar-se em um 
importante pólo econômico e que tem, pelas estimativas 
da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, 
18 milhões de migrantes entre esses países. O Convênio 
foi assinado pelo Brasil em 10.11.2007, em Santiago, 
Chile, tendo como objetivo garantir a proteção social 
aos trabalhadores migrantes de 21 países. Para entrar 
em vigor, o acordo ainda terá que ser ratificado pelo 
menos por sete países, e a expectativa é que o Congresso 
Nacional o ratifique. O Brasil, junto com Argentina, 
Uruguai e Paraguai, devem ser os primeiros a validar 
o convênio. Integram a organização ibero-americana 
os seguintes países: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, 
El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Portugal, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Além 
do Convênio citado e dos já existentes, o Brasil ainda 
negocia acordos com Japão, Alemanha, Coreia, Reino 
Unido e Estados Unidos. 
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a Corte eUropeia de direitos HUMaNos —  
papeL eM QUestÕes preVideNCiÁrias

Fábio Zambitte Ibrahim
Doutorando em direito público, UERF, Mestre 
em direito previdenciário — PUC/SP, professor  

de direito previdenciário da 
FGV — Direito/Rio.

Uma vez admitida a jusfundamentalidade 
dos direitos sociais, em particular dos previdenci-
ários, surge a importante questão de sua sindica-
bilidade, isto é, da prerrogativa de sua exigência 
nos Tribunais. O comparativo com a CEDH é par-
ticularmente interessante, apesar das particulari-
dades da jurisdição internacional, devido a sua 
ação pioneira na apreciação de lides previdenci-
árias, o que propiciou algumas decisões interes-
santes; além de dirimir, em derradeira instância, 
os conflitos previdenciários irresolutos em paí-
ses que deram origem ao Welfare State. Por fim, 
a Corte Europeia comemora, em 2009, seus 50 
anos de criação, justificando a apresentação.

De modo geral, tanto no Brasil como 
alhures, a preocupação com o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial do sistema é muito presente e 
mesmo decisiva, muito embora, no Brasil, a 
atenção aos requisitos atuariais ainda seja inci-
piente(1), frequentemente arguidos na negativa 
das prestações previdenciárias, mas raramente 
comprovados, até pela inexistência do cálculo 
atuarial nos regimes públicos de previdência 
no Brasil.

(1) Sucintamente, pode-se entender o equilíbrio financeiro 
como o saldo zero ou positivo do encontro entre 
receitas e despesas do sistema, dentro de determinado 
exercício financeiro. Já o equilíbrio atuarial diz respeito à 
estabilização de massa, isto é, ao controle e prevenção de 
variações graves no perfil da clientela, como, por exemplo, 
grandes variações no universo de segurados ou amplas 
reduções de remuneração, as quais trazem desequilíbrio 
ao sistema inicialmente projetado. Impõe este um plano de 
custeio compatível com o plano de benefícios desenhado 
originalmente. Em caso de desequilíbrio atuarial, o gestor 
do sistema, inexoravelmente, deverá agir com aumento de 
contribuições, diminuição do valor da prestação futura ou 
aumento de requisitos de exigibilidade do benefício, como 
maior idade, por exemplo. Sobre o tema, ver Wladimir 
Novaes Martinez. Princípios de direito previdenciário. 4. 
ed. São Paulo: LTr, 2001, p. 91 e seg.

A Convenção para Proteção dos Direi-
tos Humanos e Liberdades Fundamentais foi 
elaborada pelo Conselho Europeu, adotada 
em Roma em 4 de novembro de 1950 e en-
trou em vigor em 3 de setembro de 1953(2). A 
Corte Europeia de Direitos Humanos somente 
foi criada em 1959(3), completando 50 anos de 
existência.

Para garantir a aplicabilidade da Conven-
ção, foram criadas a Comissão Europeia de Di-
reitos Humanos, em 1954, e a Corte Europeia de 
Direitos Humanos, em 1959, além do Comitê de 
Ministros do Conselho Europeu. Todavia, com 
o Protocolo n. 11, em novembro de 1998, a Co-
missão foi extinta, cabendo à Corte analisar os 
casos, diretamente(4).

Anteriormente à inclusão do Protocolo n. 11 
na Convenção, havia proibição expressa no senti-
do de pessoas, individualmente consideradas, in-
gressarem com alguma ação na Corte Europeia, 
salvo quando o tema não fosse solucionado na 
Comissão, além de ter esgotado toda a jurisdição 
interna de seu país (de modo muito similar à Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos). Todavia, 
com a inclusão do aludido Protocolo, em 1998, a 
Comissão foi abolida e a Corte, que funcionava 
somente em determinadas épocas, passou a atuar 
durante todo o ano. No entanto, a necessidade de 
esgotar as instâncias internas ainda perdura.

Na Convenção, há o tradicional catálogo de 
direitos civis e políticos, mas sem previsão ex-

(2)http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-
DC13-4318-B457 — 5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf

(3) http://www.echr.coe.int/echr/

(4) Sobre a evolução e funcionamento da Corte, ver <http://
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACD46A0F-615A-48B9-
89D6-8480AFCC29FD/0/FactsAndFiguresEN.pdf>. 
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pressa de um direito à seguridade social, ou mes-
mo previdência social. Todavia, diversos casos 
previdenciários são apresentados à Corte, com 
base, principalmente, no art. 1º do 1º Protocolo, 
de 1952, ao tratar da proteção da propriedade(5), 
art. 6º, referente ao direito a um julgamento jus-
to(6), e o art. 8°, que trata do direito ao respeito 
à vida privada e familiar(7). Não obstante, até a 
vedação à tortura já foi utilizada como funda-
mento para ações na Corte Europeia de Direitos 

(5) Article 1. Protection of property. Every natural or 
legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 
possessions. No one shall be deprived of his possessions 
except in the public interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general principles of 
international law. The preceding provisions shall not, 
however, in any way impair the right of a State to enforce 
such laws as it deems necessary to control the use of 
property in accordance with the general interest or to 
secure the payment of taxes or other contributions or 
penalties.

(6) Article 6. Right to a fair trial. 1 In the determination of 
his civil rights and obligations or of any criminal charge 
against him, everyone is entitled to a fair and public 
hearing within a reasonable time by an independent 
and impartial tribunal established by law. Judgment 
shall be pronounced publicly but the press and public 
may be excluded from all or part of the trial in the 
interests of morals, public order or national security in 
a democratic society, where the interests of juveniles or 
the protection of the private life of the parties so require, 
or to the extent strictly necessary in the opinion of the 
court in special circumstances where publicity would 
prejudice the interests of justice. 2 Everyone charged 
with a criminal offence shall be presumed innocent until 
proved guilty according to law. 3 Everyone charged with 
a criminal offence has the following minimum rights: 
a to be informed promptly, in a language which he 
understands and in detail, of the nature and cause of 
the accusation against him; b to have adequate time and 
facilities for the preparation of his defence; c to defend 
himself in person or through legal assistance of his own 
choosing or, if he has not sufficient means to pay for 
legal assistance, to be given it free when the interests 
of justice so require; d to examine or have examined 
witnesses against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the same 
conditions as witnesses against him; e to have the free 
assistance of an interpreter if he cannot understand or 
speak the language used in court.

(7) Article 8. Right to respect for private and family life. 
1 Everyone has the right to respect for his private and 
family life, his home and his correspondence. 2 There 
shall be no interference by a public authority with the 
exercise of this right except such as is in accordance 
with the law and is necessary in a democratic society 
in the interests of national security, public safety or the 
economic well-being of the country, for the prevention 
of disorder or crime, for the protection of health or 
morals, or for the protection of the rights and freedoms 
of others.

Humanos, embora, nesta hipótese, com decisão 
voltada ao fornecimento de medicamentos a imi-
grantes(8).

A admissão de direitos previdenciários 
como uma propriedade do segurado foi inicial-
mente rechaçada pela Corte, em 1960, mas pos-
teriormente admitida, em 1971, partindo-se da 
premissa que, ao verter contribuições ao sistema 
protetivo, há um direito à parcela do fundo previ-
denciário, que pode ser afetado de acordo como 
venha a ser gerido, embora, nesse primeiro caso 
concreto, a pretensão tenha sido indeferida de-
vido ao caráter solidário do sistema de proteção 
social(9). Uma aceitação mais ampla deste precei-
to, em matéria previdenciária, somente veio em 
1994(10). Também não é incomum encontrar-se 
lides previdenciárias como instrumento de ga-
rantia da liberdade real e, portanto, dotada das 
mesmas prerrogativas de defesa que os direitos 
civis(11).

Interessante observar que a Corte Cons-
titucional alemã também adota os direitos pre-
videnciários como derivados do direito de pro-
priedade do segurado, cabendo demanda judi-
cial com este embasamento jurídico. Embora a 
Corte alemã seja apontada como pioneira, seus 
precedentes iniciais sobre o tema, em 1980, fo-
ram posteriores às primeiras decisões da Corte 
Europeia(12).

(8) Decisão de 2 de maio de 1997. D. v. United Kingdom. 
Appl. 30240/96. Neste sentido, ver Klaus Kapuy, Danny 
Pieters e Bernhard Zaglmayer. Social Security Cases in 
Europe: The European Court of Human Rights. Antwerpen-
Oxford: Intersentia, 2007, p. XVI.

(9) Decisão de 20 de julho de 1971, X. v. The Netherlands, 
Appl. 4130/69. Ver, também, Klaus Kapuy, op. cit., p. XVII.

(10) Decisão de 11 de janeiro de 1994, Gaygusuz v. Austria. 
Appl. 17371/90. 

(11) Neste sentido, ver julgamentos de Salesi v. Itália, em 
26/02/1993, Schuler-Zgraggen v. Suíça, em 24/06/93 e 
Georgiadis v. Grécia, em 29.5.97. Sobre o tema, ver Ana 
Gomes Heredero. Social Security as a Human Right – 
The Protection Afforded by the European Convention on 
human Rights, Council of Europe, 2007.

(12) Como afirma a própria Corte Alemã, “Social security 
entitlements have long been regarded as a matter of 
social law that has little to do with the constitutional 
guarantee of private property. It was the German Federal 
Constitutional Court that first extended the protection of 
this constitutional right to pension entitlements in 1980. 
The Hungarian Constitutional Court followed this example 
as second in Europe in 1995. It is most probable, that 
especially the German example motivated the European 
Court of Human Rights to regard social security benefits as 
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Muitas demandas da Corte têm grande se-
melhança com lides previdenciárias no Brasil, 
como as tentativas de vinculação da renda men-
sal do benefício a regras inflexíveis, frequente-
mente associadas ao patamar remuneratório dos 
trabalhadores ativos, as quais, tanto aqui como 
na Corte Europeia, têm sido claramente rechaça-
das, não havendo direito, assegurado pela Con-
venção, ao recebimento de quantia certa pelo 
sistema(13).

A Corte Europeia já admitiu, expressamen-
te, até a possibilidade de redução do benefício 
já concedido, desde que visando, comprova-
damente, estabelecer um sistema previdenciá-
rio eficiente e equilibrado(14). De acordo com a 
Corte, deve-se aferir a proporcionalidade entre os 
meios empregados e o objetivo a ser atingido(15). O 
balanço adequado entre justiça social e a econo-
mia do Estado não seria alcançado se imposto ao 
segurado um ônus excessivo(16).

property, which in turn, resulted in similar developments in 
Austria and Lithuania. The present treatise seeks to explore 
the real meaning of such an extension of the constitutional 
protection of property, as well as its doctrinal background. 
In order to do so, the example of Germany and Hungary 
is used, not the least because to date both courts have 
developed an extensive jurisprudence in the relevant Field”. 
Disponível em <http://www.bundesverfassungsgericht.
de/en/decisions/es20090630_2bve000208en.html>, Press 
release n. 72/2009 of 30 June 2009. Ver também BvE 2/08, 
2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08 
und 2 BvR 182/09.

(13) Decisão de 05 de maio de 1986. K. v. Alemanha. Appl. 
11203/84, Decisão de 06 de setembro de 1995. FEDERSPEV 
v. Itália. Appl. 22867/93 e Decisão de 15 de março de 2001. 
Aunola v. Finlândia. Appl. 30517/96.

(14) Decisão de 18 de novembro de 2004. Pravednaya v. 
Russia. Appl. 69529/01. Muito embora tenha sido prevista 
a possibilidade de redução, no caso concreto, a Corte 
entendeu indevida a restrição da renda mensal, já que não 
fundamentada nos termos citados.

(15) Decisão de 22 de setembro de 2005. C. Goudswaard – 
Van Der Lans v. Holanda. Appl. 75255/01.

(16) Op. cit., loc. cit.

Da mesma forma, outro tema muito recor-
rente em matéria previdenciária, é aquele refe-
rente a mudanças no regime jurídico. No âmbito 
da Corte Europeia, tais mutações têm sido am-
plamente aceitas, mesmo que afetando pessoas 
já jubiladas, especialmente quando o valor atual 
das prestações é preservado(17).

Curiosamente, há até mesmo decisões que 
envolvem tentativas de dispensa contributiva 
dos regimes previdenciários, alegando convic-
ções religiosas, devidamente rechaçadas, sob o 
argumento de que a proteção da Convenção à 
liberdade de credo nem sempre se estende ao 
comportamento na esfera pública (18).

Enfim, o que se percebe, sem muita difi-
culdade, é a deferência da Corte Europeia aos 
preceitos atuariais da matéria previdenciária, 
permitindo adequações no regime jurídico e 
mesmo ações excepcionais visando o equilíbrio 
do sistema. Acredito que a breve menção a tais 
precedentes, oriundos de uma Corte especializa-
da em direitos humanos, externe a importância 
dos encargos financeiros dos regimes protetivos, 
os quais, se ignorados, podem levar a falência 
de todo o regime, excluindo gerações futuras da 
proteção social. Naturalmente, isso não implica 
a deferência total ao previsto pelo legislador or-
dinário.

Ademais, tais demandas demonstram que 
os países signatários, de modo geral, foram de-
ferentes em suas decisões, preservando o equilí-
brio o plano de custeio de seus respectivos sis-
temas protetivos, o que motivou a litigância na 
Corte Europeia.

(17) Entre outros, ver Decisão de 01 de junho de 1999. 
Skorkiewicz v. Polônia. Appl. 39860/98. Ver, também, 
Klaus Kapuy, op. cit., p. 6.

(18) Decisão de 14 de dezembro de 1965. X. v. Holanda. 
Appl. 2065/63 e Decisão de 5 de julho de 1984. V. v. 
Holanda. Appl. 10678/83.
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CoMeNtÁrios soBre o pareCer  
Mps/CoNJUr N. 616/10

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Direito Previdenciário

O Parecer MPS/CONJUR n. 616/10 conso-
lidou entendimentos sobre dúvidas que frequen-
temente emergem em relação à legislação previ-
denciária, encerrando várias polêmicas (DOU de 
24.12.10). E, possivelmente, criando outras.

O texto aproveita a oportunidade e enfoca 
conhecimentos elementares de Direito Previdenci-
ário apropriados às 28 inquietações disciplinadas.

1. Início do período de graça

De longa data, o período de graça disci-
plinado no art. 15 do PBPS variando conforme 
várias situações ali previstas (caput, incisos I/VI 
e §§ 1º/4º). Possivelmente pensando no autô-
nomo, os itens 4/11 do Parecer cuidam de dois 
cenários dos contribuintes individuais: a) quem 
cessou as atividades e b) quem cessou as contri-
buições sem parar de trabalhar.

Quem põe fim às atividades, por exemplo, 
no último dia de um mês, terá o início do perío-
do de graça no dia seguinte; ou seja, no dia pri-
meiro do mês subsequente. Claro, se em seguida 
à cessação das atividades, não se filiar, inscrever 
e recolher como facultativo.

Assim não ajuíza o parecer (item 11); 
quem não mais contribui e continua exercendo 
atividade é apenas um segurado inadimplente; 
é a filiação, então presente, que assegura a rela-
ção jurídica. Bastará a esse segurado pôr-se em 
dia e que fará jus aos benefícios. Veja o pará-
grafo todo.

2. Contribuinte individual falecido inadimplente

Quem está no período de manutenção 
da qualidade, chamado também de período 
de graça, outorga pensão por morte, mas caso 
contrário, fora desse lapso de tempo, não ha-

veria o direito, determina o parecer. Exceto, é 
claro, se já tinha direito adquirido a uma apo-
sentadoria.

O item 15 afirma que a RFB poderá cobrar 
as contribuições devidas e no item 16 diz que: 
“Ademais, o pensionista não é responsável so-
lidário pelo débito do instituidor com o RGPS, 
por falta de previsão expressa da legislação”.

É evidente o contrassenso, se não os de-
pendentes não são responsáveis, a Receita Fede-
ral não poderá cobrar. O certo é, nesses casos, 
o INSS reter o débito quando do pagamento da 
pensão, observado os 30% máximos do RPS.

3. Perda da qualidade de segurado

Se o segurado falece após 12 meses sem 
contribuir, mas dentro dos 45 dias subsequentes 
em que a qualidade de segurado é estendida pelo 
art. 15, § 4º, do PBPS, subsiste o direito dos de-
pendentes à pensão por morte.

Precisa ficar claro que o período de manu-
tenção da qualidade de segurado (e, por conse-
guinte, dos dependentes) foi estranhamente dis-
ciplinado em duas partes por dois parágrafos do 
art. 15 do PBPS: a) um período básico, in casu, de 
12 meses e b) um acréscimo de 45 dias (PBPS, 
art. 15, § 4º). Nunca ninguém entendeu por que o 
legislador fez isso e já são passados 20 anos (sic).

O parecer teve dificuldade em operar com 
essa esdrúxula construção legislativa. Está na 
hora do legislador dizer se quer 12 meses ou 12 
meses + 45 dias. O melhor sempre é um número 
redondo (12 o 13 ou 14 meses).

4. Incapacidade depois dos 13 meses

Agora, os itens 26/34 do tratam daquele se-
gurado que tem a Data do Início da Incapacidade 
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(DII) após os 13 meses e antes dos 15 dias subse-
quentes, em que, portanto, dentro do período de 
manutenção da qualidade de segurado. Nestas con-
dições, há o direito a benefício por incapacidade, 
seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Evidentemente a RFB não poderá exigir 
contribuições desses 12 meses + 45 dias, que é o 
período de graça, porque não se referem a tempo 
de atividade.

5. Qualidade de segurada nos 28 dias anteriores 
ao parto

De regra, legalmente o salário-maternidade 
é Um benefício que se inicia 28 dias antes do 
parto, seguindo-se mais 91 dias após essa data, 
num total de 120 dias. A partir de Decreto n. 
6.122/07, tornou-se, também, um direito da de-
sempregada.

Mesmo a gravidez não sendo incapacidade 
do tipo deflagrador de auxílio-doença ou apo-
sentadoria por invalidez, desde o primeiro des-
ses 28 dias antes do parto, ele pode ser conside-
rado uma espécie de DII.

Ainda que, como se saber, ultimado mente 
as mulheres prefiram trabalhar até a véspera do 
parto aumentado o período de aleitamento.

Assim, se uma desempregada está dentro do 
período de manutenção de qualidade e ingressa 
no lapso de tempo dos 120 dias, fará jus ao benefí-
cio que, in casu, será pago pelo INSS (itens 35/40).

6. Salário-maternidade no contrato por prazo 
determinado

Embora designe indevidamente o contrato 
por prazo determinado como sendo um con-
trato provisório (sic), os itens 41/45 cuidam do 
direito do salário-maternidade da empregada 
cujo contrato completou o seu termo. Quando 
o termo inicial dos 120 dias postam-se dentro 
da vigência do contrato, a empresa assumiria a 
responsabilidade total dos quatro meses e pro-
moverá a dedução na GPS.

7. Salário-maternidade da desempregada antes 
de 14.7.07

O Decreto n. 6.122/97 alterou o art. 97, pa-
rágrafo único, do RPS, autorizando a mulher de-

sempregada ao usar o salário-maternidade mes-
mo dentro do período básico da licença à mater-
nidade. Até então isso só seria possível durante a 
vigência do contrato de trabalho.

O parecer entendeu de aplicar retroativa-
mente a disposição sob a exegese de que o perí-
odo de graça cobriria o direito, mas afrontou o 
dispositivo do PBPS.

8. Salário-maternidade da demitida durante a 
gestação

Ainda distinguindo a justa causa (que é 
uma questão moral trabalhista e não deveria 
intervir na questão previdenciária) o parecer 
acosta-se ao art. 97 do RPS. No caso de demissão 
sem justa causa, a responsabilidade seria do em-
pregador (itens 54/56).

9. Tempo de professor depois da Lei n. 9.394/97

A Lei n. 9.394/97 é a da Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação e tem a sua própria definição 
de professor.

Postando-se num entendimento a ser gene-
ralizado e que avulta a contributividade e amo-
ralidade da previdência social, os itens 57/61 
sustentam que a existência do diploma do pro-
fessor não é condição para a definição da filiação 
desse profissional liberal perante o INSS.

Isso vale para os médicos e todos os demais 
profissionais liberais. O que importa, lembran-
do Mário de La Cueva é a prova do exercício da 
atividade, in casu, o magistério no ensino funda-
mental e.

Note-se que diferentemente dos demais ca-
sos, essa condição específica de ser professor é 
exigência para redução em cinco anos do perío-
do de trabalho.

10. Aplicação pretérita da Lei n. 11.718/08 
para o segurado especial

Estranhamente, a Lei n. 11.718/08 ampliou 
o conceito do segurado especial, criando novas 
figuras fiscais inesperadas e até mesmo incom-
patíveis com esse pequeno produto rural.

Com receio de confessar a aplicação retroa-
tiva da norma, operação na qual se baseou, gene-
ricamente entendeu de aplicar a nova lei para pro-
cessos intentados antes de 23 de junho de 2008.
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Fê-lo generosamente, até porque esses 
trabalhadores merecem melhor sorte, mas da 
mesma forma não poderá concluir em relação a 
eventuais obrigações exacionais.

11. Benefício da LOAS na renda familiar

O parágrafo único do art. 34 do Estatuto do 
Idoso diz que: “O benefício já concedido a qual-
quer membro da família nos termos do caput não 
será computado para os fins do cálculo da renda 
família per capita a que se refere a LOAS”.

A despeito desse texto ex vi do Decreto 
n. 6.214/07 tal valor faz parte. da renda familiar. 
Melhorar

12. Inaptidão do dependente depois de 21 anos

Mais uma vez o parecer faz uma interpre-
tação benéfica e manda retroagir ao Decreto  
n. 6.939/09 para situações constituídas antes de 
sua vigência e eficácia.

Então, antes de 18.8.09 o dependente váli-
do que se tornou inválido após completar os 21 
anos, pode ser considerado beneficiário para fins 
da pensão por morte.

13. EPI para a aposentadoria especial

O parecer acompanha a Súmula TNU n. 
9, que diz: “O uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), ainda que elimine a insalubri-
dade, no caso de exposição a ruído, não desca-
racteriza o tempo de serviço especial prestado”.

Aparentemente o enunciado dessa Súmula 
afirma que ausente qualquer insalubridade no 
ambiente de trabalho, in casu, nenhum ruído 
deletério da saúde ou integridade física do tra-
balhador, o tempo de serviço de quem ali presta 
serviços é especial (sic).

Rigorosamente, está desconsiderando qual-
quer redução do ruído em virtude da utilização 
do EPI.

Em termos de proteção individual a tecno-
logia de proteção vigente é o Equipamento de 
Proteção Individual, basicamente um protetor 
auricular adquirido, avaliado, higienizado, en-
tregue ao trabalhador, fiscalizado, etc. Funcio-
nando em condições de utilização na melhor das 
hipóteses ele deverá reduzir o nível de decibéis 
do ambiente laboral.

Crê-se que houve certo exagero na hipóte-
se de eliminação do agente nocivo pelo uso do 
EPI até porque o ruído pode ser absorvido fora 
da orelha do trabalhador.

Por outro lado o Enunciado CRPS n. 21 
pontua: “O simples fornecimento de equipa-
mento de proteção individual do trabalho pelo 
empregador não exclui a hipótese de exposição 
do trabalhador aos agentes nocivos à saúde, 
devendo ser considerado todo o ambiente de 
trabalho”.

Provindo do MPS, o Enunciado é corajoso 
diante da polêmica, mas sua redação comprome-
te um pouco a intenção de pôr fim a dúvidas, 
como se verá.

Em linhas muito gerais ele assevera que o 
emprego de tecnologia de proteção não arreda 
a possibilidade de haver exposição aos agentes 
nocivos. Note-se que não garante o direito à apo-
sentadoria especial (porque ela depende de ou-
tros condicionantes).

O que interessa em termos de aposentado-
ria especial é saber, por via da LTCAT ou do PPP, 
se o ambiente é insalubre ou não. Existem sítios 
laborais auspiciosos sem essa proteção e espaços 
inóspitos com a sua utilização.

O que dá a medida é o mapeamento de si-
nistros e a tabulação de benefícios por incapaci-
dade requeridos ao INSS.

A expressão “simples fornecimento” pos-
sivelmente quer dizer mais: a entrega mediante 
recibo, a avaliação pelo MTE, a certificação da 
validade, o treinamento intensivo, a higieniza-
ção periódica, a fiscalização por parte do em-
pregador, a punição pelo não uso, a substituição 
quando da perda da eficácia, etc. Caso contrário, 
não teria sentido.

O Enunciado está dizendo que nada obs-
tante a utilização de tecnologia ainda assim 
pode haver exposição aos agentes nocivos. A 
comprovação desse fato será apreendida com 
levantamento de pedidos de benefícios junto 
do INSS (auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez) e mapeamento de sinistros na pró-
pria a empresa.

Nesse sentido, se um médico do trabalho 
afirmar no LTCAT que aquele trabalhador, ope-
rando abaixo ou acima dos limites de tolerância, 
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com ou sem o emprego de EPI, teve a sua saúde 
ou a sua integridade ameaçadas durante 25 anos, 
faz jus à aposentadoria especial.

O parecer afirma que o simples forneci-
mento e a utilização do EPI não elidem o direito 
à aposentadoria especial. melhorar e criticar.

14. Auxílio-doença para a carência

Carência é um número mínimo de contri-
buições devidas ou vertidas. O entendimento do 
MPS, a despeito do que vem decidindo o CRPS é 
que esse período não pode ser considerado por 
ausência de contribuições.

Não se deve confundir tempo de contri-
buição (por exemplo, para efeito do fator previ-
denciário) com período de carência. A despei-
to da presença do vocábulo “contribuição”, o 
tempo de contribuição pode ser constituído de 
período de fruição de benefício, mas não para 
fins de carência.

15. Boa-fé e restituição de valores indevidos

A regra de ouro é a de que quem recebe 
um valor indevido deve restituí-lo. Basicamen-
te, os pagamentos indevidos propiciados pelo 
INSS podem ter causa: a) má-fé do interessa-
do; b) indução do interessado; e c) equívoco 
da autarquia.

A boa-fé do beneficiário pode ser confundi-
da com a sua indução, ou seja, ter encaminhado 
prova que julgava boa e ser imprestável. Como 
se presume sempre a boa-fé da Administração 
Pública é razoável pensar que se equivoque e 
não haja má-fé.

De modo geral, muitos doutrinadores e ma-
gistrados entendem que em virtude de se consti-
tuir de natureza alimentar, ex vi do art. 101-A da 
Carta Magna, em qualquer caso não carece haver 
a restituição.

Embora sem defini-la, o pensamento do 
MPS é que na presença da boa-fé do beneficiário 
não há necessidade de devolução.

16. Meio salário mínimo para fins da LOAS

A Lei n. 9.533/97 criou uma espécie de bol-
sa família administradas pelas Prefeituras Muni-
cipais. A Lei n. 10.689/03 criou o PNAA — Pla-

no Nacional de Acesso à Alimentação. Cada uma 
dessas duas leis define quais são os beneficiados 
específicos dessa ajuda assistenciária do Estado.

Depois de se fundamentar no art. 20 da Lei 
n. 8.742/93 (LOAS), no Decreto n. 1.744/95 e no 
Decreto n. 6.214/07 (Regulamento da LOAS), o 
parecer entendeu que tais valores não interferem 
no conceito de renda familiar

17. Regras de acumulação do auxílio-acidente

Diferentemente do conceito de direito ad-
quirido — que admitiria a acumulação do au-
xílio-acidente com a aposentadoria se ambos os 
benefícios tivessem DIB antes da MP n. 1.596-
14/97, que resultou na Lei n. 9.528/97 — e acos-
tando-se à Súmula AGU n. 44 (que acolheu o 
pensamento da Justiça Federal, os itens 95/102 
configuram esse direito.

Quer dizer quem teve o Auxílio acidente 
deferido antes da referida MP e a aposentadoria 
depois dessa mesma data-base (10.11.97) pode 
acumular os dois benefícios.

Entretanto, se o auxílio-acidente foi concedi-
do depois dessa data e sem relevar quando teve iní-
cio a aposentadoria, os dois benéficos não podem 
ser acumulados, mas o valor do auxílio-acidente 
deve ser somado ao salário de contribuição da apo-
sentadoria (PBPS, art. 86).

18. CTC para o rurícola antes de 1991 sem con-
tribuição

Deixando claro que o período anterior ao 
PBPS (24.7.91) somente se presta para a con-
tagem recíproca mediante indenização (PBPS, 
art. 55), os itens 103/106 tratam desse mesmo 
período sem contribuição para efeito de bene-
fícios do RGPS.

Cometendo uma das maiores injustiças da 
história da previdência social, a conclusão é que 
o trabalhador somente fará jus a esse tempo para 
efeitos dos benefícios do RGPS se recolher as 
contribuições devidas

19. Período de carência do doméstico

Mesmo levando em conta o disposto no 
art. 33, § 5º, do PCSS (presunção da retenção e 
do recolhimento por parte da empresa) e a que o 
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empregador doméstico é fiscalmente o respon-
sável pelas contribuições do doméstico, o pa-
recer não equiparou este segurado obrigatório 
como empregado. Quer dizer, se o patrão não 
recolheu as contribuições devidas não há perío-
do de carência nem benefício (sic).

Agarrando-se a uma gritante improprieda-
de previdenciária, que é o art. 27 do PBPS e que 
ignora a contributividade da previdência social, 
que antes lembrara, imagina que: “Para compa-
tibilização entre os sistemas de beneficio e de 
arrecadação, deve-se entender que a legislação 
impôs um ônus aos empregados domésticos, no 
tocante à deflagração da contagem do período de 
carência, que é dever de fiscalizar recolhimen-
to da primeira contribuição em dia, sob pena de 
não ver computado o período de atividade para 
fins de carência, senão após o recolhimento des-
sa primeira contribuição” (item 110).

Crê-se que, se isso for verdade o legislador 
pátrio ignorou a relações entre patrões e domés-
ticos; se os empregados não têm ascendência so-
bre os empregadores, o que se pode dizer dos 
domésticos?

O parecerista ainda aduz: “Assim, para efe-
tivo resguardo de todos os direitos previdenciá-
rios (sobretudo para fins de início do cômputo 
do período de carência), o empregado doméstico 
deve certificar-se de que o empregador recolheu, 
pelo menos, a primeira contribuição previdenci-
ária em dia” (item 111).

20. CTC para a concomitância

Confirmando compreensão consagrada ju-
risprudencialmente no Direito Previdenciário 
que o exercício simultâneo de suas ou mais ativi-
dades no Regime Geral geram apenas uma filia-
ção e apenas um tempo de serviço e um benefí-
cio, os itens 113/117 reafirmam que somente um 
deles pode ser utilizado, no RGPS ou no RPPS.

Se alguém tem dois empregos e quer se uti-
lizar de um deles para requerer uma prestação 
no RGPS não poderá usar o outro para fins de 
benefício num RPPS.

Nesse caso — e sem confundir com fracio-
namento de períodos sucessivos — o parecer re-
afirma que a CTC dirá respeito aos dois vínculos 
como se fosse um só. Uma vez utilizado num 
regime não poderá ser utilizado em outro (PBPS, 
art. 96, III).

21. Carência da aposentadoria por idade

Desde que o art. 142 do PBPS estabeleceu 
uma tabela progressiva do período de carência 
— que na ocasião passou de 60 para 180 contri-
buições mensais — emergiu uma dúvida relativa 
ao momento em que o segurado completa o pe-
ríodo de carência.

22. Prazo para o INSS rever os seus atos

Conforme ao art. 103-A do PBPS, na reda-
ção dada pela Lei n. 10.839/04, é de dez anos.

O prazo para a revisão de cálculo da renda 
mensal dos benefícios do RGPS ou para inclu-
são de novos períodos de trabalho gera algumas 
incertezas em termos de aplicação; a decadência 
e a prescrição não são institutos técnicos distin-
guíveis e fáceis de serem apreendidos.

Até 11.12.07 não havia prazo para isso 
e, contado da Data da Concessão do Benefício 
(DCB) — e não da Data do Inicio do Benefí-
cio nem da Data de Entrada do Requerimento 
(DER) —, a qualquer tempo o beneficiário podia 
reclamar os números dos valores da prestação.

Evidentemente, era um cenário de non sen-
se; o INSS ficaria sem segurança administrativa 
e, de fato, nem sempre encontraria um processo 
de concessão de 25 anos atrás...

Com a Lei n. 9.528/97 (DOU 11.12.97) foi 
criado um primeiro prazo de dez anos, a partir do 
qual desapareceria esse direito adjetivo de revisão.

Ab initio, duas coisas devem ser destacadas: 
a) esse prazo foi alterado pela Lei n. 9.711/98; e 
b) deveria iniciar-se somente em 11.12.07 e, não 
em 11.12.97.

Quer dizer, somente dez anos depois de 
publicada a norma jurídica é que ela adquiriria 
eficácia. Não poderia retroagir. Isso porque até 
então, os beneficiários não sabiam que tinham 
de ser comportar dessa ou daquela forma.

Com a Lei n. 9.711/98 (DOU 21.11.98) — 
portanto quando a Lei n. 9.528/97 não era eficaz 
— o prazo foi reduzido para cinco anos (!). Logo, 
raciocinando da mesma forma, somente adqui-
riria eficácia em 10.11.03. Deve-se lembrar que 
esta norma revogou a anterior, logo não há que se 
pensar em 2007 na eficácia da Lei n. 9.528/97... 
Mas, tem mais.
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Com a Lei n. 10.839/04 — quando estava 
em vigor a Lei n. 9.711/98 (!) — foi reintrodu-
zido o prazo de dez anos (da Lei n. 9.528/97). 
Este terceiro prazo deveria entrar em vigor em 
5.2.14 (e isso teria acontecido, se ele tivesse 
emergido quando não havia prazo, antes de 
1997).

Entretanto, comparado com o prazo de 
cinco anos da Lei n. 9.711/98, ele se aplica ime-
diatamente porque é uma norma mais benéfica. 
Nosso Direito Previdenciário tem se entendido 
que as normas que restringem direitos não re-
troagem.

Relembre-se o que diz a Súmula da Tur-
ma Recursal de Santa Catarina n. 63: “É de dez 
anos o prazo decadencial para revisão de todo 
e qualquer benefício previdenciário concedido 
a partir de 27.6.1977 — data da nova edição da 
Medida Provisória n. 1.523/97, transformada na 
Lei n. 9.528/97, a qual alterou o arts. 103 da Lei 
n. 8.213/91”.

E, por último, o Enunciado CRPS n. 19: 
“Transcorrido mais de dez anos da data da con-
cessão do benefício, não poderá haver sua revi-
são ou cancelamento na hipótese de o interessa-
do não mais possuir a documento que instruiu o 
pedido, exceto em caso de fraude ou de má-fé”.

A Lei n. 9.784/99, em seu art. 54 criou um 
prazo de cinco anos que restou derrogado pela 
Lei n 10.839/04, prazo aquele que começou a 
correr desde 1.2.99 (item 140).

23. Salário de contribuição definidor da renda 
bruta

Para os fins da definição do direito ao salá-
rio-família e do auxílio-reclusão, é preciso ter-se 
em mente o conceito de segurado de renda míni-
ma. Diz a Constituição Federal, na redação dada 
pela EC n. 20/98 que:

Para esse efeito remuneração do trabalha-
dor a base de cálculo para a contribuição (no 
caso dos contribuintes individuais é que define 
se ele é ou não segurado de baixa renda. O valor 
a partir de 1º.1.11 é de R$ 862,11.

24. Recluso sem salário de contribuição

Para a definição do direito ao auxílio-reclu-
são é preciso determinar qual a remuneração do 

segurado para se saber se os seus dependentes fa-
zem ou não jus ao benefício da pensão por morte.

Quem ganha acima de R$ 862,11 não ou-
torga o benefício.

Em seus itens 147/152 o Parecer trata do 
segurado sem salário de contribuição nos últi-
mos meses.

Para o art. 116, § 1º, do RPS, seria o salário 
de contribuição da data do efetivo recolhimento a 
previsão. Por outro lado, o art. 5º da Portaria Inter-
ministerial n. 333/10 diz que será o último deles.

O parecer acosta-se a essa última versão.

25. Valor da renda mensal inicial

O tópico n. 25 é uma continuação do tó-
pico n. 24, confirmando que a o valor que dis-
tingue os reclusos com ou sem possibilidade de 
outorgar pensão por morte é o que faz parte do 
último salário de contribuição.

26. Fusão do auxílio-acidente e auxílio-suple-
mentar

O atual auxílio-acidente não é uma fusão do 
auxílio-suplementar (art. 9º da Lei n. 6.367/76) 
e auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 
São duas prestações distintas, disciplinadas se-
paradamente.

O in fine do item 157 dá a (falsa) impressão 
de que “a concessão de outro benefício não pre-
judicava sua continuidade”, mas efetivamente o 
parecer reporta-se à redação original do art. 86 
do PBPS. Com a Lei n. 9.528/97 esse entendi-
mento não mais prevalece.

27. Súmula AGU n. 44 sobre auxílio-acidente

Diz a Súmula AGU n. 44: “É permitida a 
cumulação do benefício de auxílio-acidente com 
beneficio de aposentadoria quando a consolida-
ção das lesões decorrentes de acidentes de qual-
quer natureza, que resultem em sequelas defini-
tivas, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, 
tiver ocorrido até 10 de novembro de 1997, in-
clusive, dia imediatamente anterior à entrada em 
vigor da Medida Provisória n. 1.596-14, que pas-
sou a ver tal acumulação”.

Embora se utilize impropriamente de 
uma expressão consagrada na doutrina como 
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sendo a correspondente a acidente ocorri-
do fora do contato de trabalho (“acidente de 
qualquer natureza”) a AGU acosta-se a Justiça 
Federal e permite a cumulação do auxílio-aci-
dente ocorrido até 10.11.97 com aposentado-
ria deferida após essa data-base (V. Tópico n. 
17, itens 95/102).

28. Validade da anotação em CTPS

O parecer mantém o entendimento da Pre-
vidência Social que não acolher prova de tempo 
de serviço apenas como depoimento testemu-
nhal e não reconhece a decisão proferida na Jus-
tiça do Trabalho sem o início razoável de prova 
material (que o parecer tem dificuldade de expli-
citar o que seja).

O parecer dá a impressão de que o INSS 
somente aceitaria sentenças provindas da Justiça 
Federal.

Em razão do disposto no art. 55, § 3º, do 
PBPS, que obriga a autarquia federal, não há va-
lidade da anotação na CTPS ainda que sobreve-
nha recolhimento das contribuições, que é dis-
tinto do reconhecimento de tempo de serviço 
sem a cotização.

Note-se que se a anacrônica legislação 
brasileira não obstasse o recolhimento a pos-
teriori como facultativo, assim poderiam ser 
aceitas essas contribuições. A questão está 
centrada em contornar o risco e a previdên-
cia social continua sendo um seguro (social), 
principalmente em relação às prestações por 
incapacidade.

Basicamente o dissídio é formal, se igual 
providência for determinada pela Justiça Fede-
ral, o INSS não tem como deixar de acolher a 
decisão.

CoNtriBUiÇÕes posteriores À  
Morte do segUrado

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Direito Previdenciário

Dia 2 de dezembro de 2010, a Turma Na-
cional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais decidiu que as contribuições vertidas 
pelos dependentes após a morte do contribuin-
te individual não podem ser consideradas para 
alterar a renda mensal da pensão por morte 
já deferida no valor do salário mínimo (Proc.  
n. 2007.71.51.00.3038-6, da 2ª Vara Federal Pre-
videnciária de Joinville, notícia constante do site 
KRAVCHYCHYN, Advocacia & Consultoria).

A sociedade limitada da qual fazia parte um 
empresário catarinense desde 1º.8.91, a partir de 
abr./03 deveria reter 11% de sua remuneração, 

conhecida como honorários ou retirada pro labo-
re e aportar mais 20% patronais da mesma base 
de cálculo, ex vi da Lei n. 10.666/03.

Após o óbito ocorrido em 31.10.04, os 
dependentes recolheram as contribuições devi-
das relativas ao período de abr./03 a abr./04 em 
14.12.04, no valor de R$ 1.100,00, no mês de 
maio de 2004, no valor de R$ 2.400,00 e solici-
taram a revisão da renda mensal. A pretensão foi 
rejeitada por se tratar de pagamentos posteriores 
ao falecimento do de cujus.

O acórdão entendeu que essas contribui-
ções, ainda que com os acréscimos legais, não 
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se prestam para a revisão dos salários de contri-
buição utilizados na definição do salário de be-
nefício da pensão por morte. E também porque 
quem escolheu o montante da base de cálculo 
das contribuições — normalmente registradas 
na contabilidade da empresa como despesas 
operacionais — foi o interessado no futuro be-
nefício.

Um comando para todos, diz o art. 214, III, 
do RPS, que o salário de contribuição é: “para o 
contribuinte individual: a remuneração auferida 
em uma ou mais empresas ou pelo exercício de 
sua atividade por conta própria, durante o mês, 
observados os limites a que se referem os §§ 3º e 
5º” (redação do Decreto n. 3.265/99).

Tudo isso exatamente segundo a determi-
nação do art. 28, III e IV, do PCSS (redação dada 
pelo art. 4º da Lei n. 9.876/99).

Falsa moralidade

Mais uma vez, uma falsa moralidade (fal-
sa porque juridicamente descabida), influencia 
uma decisão judicial relevante e pode firmar 
um precedente. Sempre que um interessado, 
nos estritos termos da lei, expressa a disposição 
melhorar, aparentemente a primeira avaliação 
analítica parte de uma postura ética, mesmo se 
tratando de um direito nitidamente patrimonial 
como o previdenciário. Nesses casos, frequente-
mente o direito subjetivo é confundido com uma 
esperteza.

Até 1999, antes da Lei n. 9.876/99, quando 
o período básico de cálculo do RGPS era 36 me-
ses, os segurados sujeitos ao regime contributivo 
do salário-base podiam recolher 1 mês sobre o 
teto, 31 anos + 11 meses sobre o salário míni-
mo e os últimos 36 meses sobre o teto. A renda 
mensal inicial era calculada sobre esses 36 tetos. 
Tecnicamente talvez não fosse legítima a mensa-
lidade da aposentadoria, mas juridicamente era 
regular legal, portanto, moral (O salário-base na 
previdência social, São Paulo: LTr, 1986).

Ab initio, convém deixar claro a assertiva de 
que quem age conforme a lei não pratica qualquer 
ilicitude nem pode ser afetado no seu direito, sem 
que se possa comungar com qualquer fraudes 
contra o INSS.

O mau e o bom risco na previdência social 
fazem parte das avaliações do matemático quan-

do ele fixa os parâmetros do plano de benefícios 
(alíquota, base de cálculo da contribuição e do 
benefício, percentuais do salário de benefício, 
período de carência, idade mínima, etc.). Por 
isso, especificamente, a lei obsta benefícios por 
incapacidade de quem ingressa incapaz (exem-
plo de mau risco).

Nos termos da legislação vigente, que não 
auscultou muito o atuário, quem juridicamente 
impediria um macróbio de 98 anos — que deve 
ter recebido a aposentadoria por uns 40 anos 
(sic) — se unir a uma mocinha de 18 anos e, fa-
lecendo, deixar-lhe uma pensão que perduraria 
por 60 anos?

O matemático sabe que, mais ou menos 
em compensação, muitos solteiros falecerão sem 
deixarem dependentes e sem receberem aposen-
tadorias, logo estatisticamente as contas se fe-
chariam, mas claro está que aquele cenário terá 
de ser considerado pelo atual legislador por oca-
sião de alguma eventual reforma da previdência 
social (não pelo aplicador da norma).

Para não abrir espaço para infindáveis e 
inúteis digressões sobre a validade dos proce-
dimentos humanos e, ainda que não seja moral 
segundo os padrões da ética social, o legislador 
estabelece regras e quem opera em observância 
às essas regras tem de ser entendido como regu-
lar, legal e legítimo.

Magister dixit

A sentença da Primeira Turma Recursal de 
Santa Catarina é exemplo de magister dixit. A 
primeira página das duas do voto do juiz relator 
ocupa-se em reproduzir o art. 74 do PBPS e ¾ da 
segunda página leciona sobre a filiação e a ins-
crição, dois institutos técnicos consabidos.

Por último, sem fundamentar corretamen-
te o mérito, em oito linhas pontua:

“Contudo, para que os seus dependentes 
fizessem jus ao beneficio e pensão por morte de 
acordo com os maiores salários de contribuição 
(in casu, R$ 1.000,00 até 04/2004 e R$ 2.400,00 
em 05/2004), o segurado deveria ter recolhido 
estas contribuições ainda em vida, não sendo 
possível o cômputo de tais valores post mortem. 
Isto porque fica claro que a definição do valor 
das contribuições foi efetivada apenas com base 
no critério eleito pela parte diretamente interes-
sada e com o intuito claro de majorar a RMI”.
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Embora não se saiba o que levou o juiz 
relator a esse raciocínio, se foi o fato de haver 
recolhimentos posteriores ao óbito do segurado 
(I) ou se ele se insurge com o poder dos interes-
sados de promoverem o nível do pro labore (II), 
convém examinar as duas hipóteses. Em qual-
quer delas, a nosso ver, equivocou-se o Juizado 
Especial.

Ab initio recorda-se a figura da retenção de 
contribuições e da presunção do seu recolhi-
mento por parte da sociedade limitada (PCSS, 
art. 33, § 5º). O contribuinte individual (que 
presta serviços para pessoas jurídicas) ou os seus 
dependentes não são fiscalmente responsáveis 
pela contribuição.

Diante da obrigatoriedade fiscal cometida 
às empresas, in casu, uma sociedade limitada, 
tem-se que não releva o falecimento do segura-
do ou se a pessoa jurídica reteve ou não as suas 
contribuições.

Notificada pela Receita Federal do Brasil, 
elas têm de recolher essas contribuições (11% + 
20% da base de cálculo).

Por conseguinte, o direito de um segurado 
sujeito a desconto não é afetado pela inadim-
plência do sujeito passivo da obrigação (a em-
presa), aliás, uma tradição da legislação previ-
denciária desde a LOPS (Lei n. 3.807/60).

A decisão confundiu o dever do contri-
buinte individual (que presta exclusivamente 
serviços para pessoas físicas, caso do autônomo, 
aliás, nesse caso sujeito a 20% da base de cálcu-
lo) de estar em dia para fazer jus aos benefícios 
com o contribuinte individual sujeito à retenção 
de 11%.

Se em vez de empresário fosse esse autô-
nomo (um devedor das contribuições, os seus 
dependentes seriam fiscalmente sucessores).

Em segundo lugar, afirma-se o direito do 
segurado ou dos seus dependentes fixarem o pro 
labore. O sistema consagrado na previdência é de 
autonomia da vontade dos contribuintes indivi-
duais e não se alterou com a Lei n. 10.666/03, 
na medida em que os empresários da sociedade 
limitada escolhem a base de cálculo da contri-
buição (pro labore).

Desde 1º.4.03 o empresário tem permissão 
para fixar sua retirada pro labore em R$ 545,00 

e viver com o lucro (pagar pouco INSS e muito 
IR) ou escolher R$ 3.689,66 (pagar muito INSS 
e pouco IR) e — releva-se, sob uma decisão que 
deflui de volição própria — fazê-lo dentro do pe-
ríodo básico de cálculo.

Segundo este sistema poderia recolher com 
base no salário mínimo até junho de 1994 e de-
pois sobre o teto, para que a aposentadoria seja 
a melhor possível. E também, depois de ter pago 
sobre o teto desde julho de 1994, depois, reco-
lher 20% do período básico de cálculo pelo sa-
lário mínimo (que será expurgado do cálculo do 
salário de benefício).

Quem tem de examinar a legitimidade des-
se procedimento autorizado pela norma jurídica 
é o elaborador da lei e não o seu aplicador.

Diante da autonomia da vontade cometida 
ao contribuinte individual a fixação da retirada 
não pode ser censurada como não é a do facul-
tativo que decide pagar sobre o teto quando esti-
ver próximo da aposentadoria.

Depois do óbito do segurado, se a contabi-
lidade não registrada outro pro labore mensal, os 
sócios remanescentes, representando a empresa 
(possivelmente ouvida a viúva, é que decidem 
sobre o nível da retirada.

Contribuições posteriores

Também se discute a validade de contribui-
ções posteriores (ao óbito ou não), em relação 
a segurado obrigatório que, se fiscalizada a so-
ciedade limitada pela Receita Federal do Brasil à 
época, teria de recolher essas cotizações.

Sem se falar que, in casu, como era segu-
rado sujeito à retenção, quando a dedução e o 
recolhimento das contribuições devidas são pre-
sumidos feitos pela sociedade limitada (PCSS, 
art. 33, § 5º).

Imagina-se que a Turma Recursal teria ou-
tro modo de ajuizar caso a Receita Federal do 
Brasil tivesse reclamado esses aportes, que é uma 
formalidade procedimental da exigibilidade, 
mesmo sendo quitadas a posteriori.

Nesse sentido, regra o Parecer MPS/CON-
JUR n. 616/10 a obrigação dos dependentes 
de recolherem dívidas deixadas pelo segurado 
(item 15), inclusive com possibilidade de pagar 
apenas 30% mensal do quantum da pensão por 
morte (RPS, art. 154, § 3º).
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Não há aí qualquer poder de contribuir 
mas do dever de contribuir e receia-se que tal 
entendimento equivocado possa ser aplicado em 
relação a outros benefícios.

Esse dever de contribuir diz respeito a re-
tirada pro labore como base de cálculo da con-
tribuição e exceto na hipótese de ter sido fixada 
no salário mínimo, ela tem relação com os ho-
norários.

Diferença de situações

Por último, considera-se o fundamento re-
produzido na notícia: “Uma coisa é pretender o 
recolhimento de contribuições post mortem com 
a finalidade de obter a própria qualidade de se-
gurado como contribuinte individual (autôno-
mo); outra coisa é, já reconhecida a qualidade 
de contribuinte individual na qualidade de em-
presário, verter contribuições post mortem com 
a finalidade de elevar a RMI, ao fundamento de 
que referidas contribuições forem calculada so-
bre salários de contribuição maiores”.

Ignora-se por que o relator distinguiu o 
autônomo do empresário; pois, sob estes aspec-
tos, são contribuintes individuais absolutamente 
iguais. Quando presta serviços para as empresas 
(caso de um autônomo que somente trabalha 
para pessoas jurídicas), ele sofre retenção de 
11% nos seus honorários. Tal qual o empresário.

Crê-se inexistirem diferenças substanciais 
nas duas situações. Em primeiro lugar, é preciso 
deixar claro que o segurado inadimplente é um 
segurado; portanto, um empresário com quali-
dade de segurado, fato que não se confunde com 
o exercício do direito ao um benefício, que recla-
ma a regularidade de situação fiscal.

Nos dois casos são trabalhadores filiados 
e inscritos na previdência social, bastando o re-
colhimento das contribuições devidas para que 
façam jus aos benefícios.

Se ele contribuiu ou os seus dependentes 
o fizeram, previdenciariamente sucessores e fis-

calmente responsáveis, isso não importa para a 
Receita Federal do Brasil.

Um autônomo que exclusivamente pres-
tou serviços para uma pessoa jurídica durante 
o período básico de cálculo sem que a empresa 
tenha feito qualquer retenção ou recolhimento 
dos 31% da base de cálculo dos seus honorários, 
tem direito à aposentadoria e os seus dependen-
tes fazem jus à pensão por morte.

Administrativamente, no caso caberá ao 
INSS acionar a Receita Federal do Brasil para 
que notifique e cobre (lamentavelmente) ape-
nas os últimos cinco anos (Súmula Vinculante 
STF n. 8).

Mas, atente-se para o fato, diferente será a 
solução caso se trate de um autônomo que ape-
nas preste serviços para pessoas físicas. Ele é 
pessoalmente obrigado aos 20% dos seus hono-
rários mensais e somente fará jus aos benefícios 
se recolher todas as contribuições. Desgraçada-
mente aferido o período de carência a partir do 
recolhimento da primeira contribuição, ex vi do 
art. 27, II, do PBPS (sic).

Princípios envolvidos

Na hipótese enfocada não há qualquer 
prejuízo ao INSS, diante da contributividade 
da previdência social nem ofensa ao princípio 
constitucional do equilíbrio atuarial e financei-
ro. Atuarialmente falando-se, a autarquia estaria 
financeiramente preparada para pagar essa renda 
mensal, máxime em face da presunção da reten-
ção e do recolhimento ou se o segurado tivesse 
efetivado a quitação oportunamente (PCSS, art. 
33, § 5º).

Filosoficamente falando-se, negar esse 
benefício é contraditar o princípio da contra-
partida; pagamentos com os acréscimos ou par-
celados equivalem juridicamente às quitações 
antes de vencimento. Caso contrário a lei não 
permitiria essas modalidades de quitações a 
destempo.
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da NeCessidade de readeQUaÇÃo dos BeNeFÍCios eM 
MaNUteNÇÃo aos NoVos tetos traZidos peLas eMeNdas 

CoNstitUCioNais N. 20/98 e N. 41/03

Gisele Lemos Kravchychyn
Advogada em Santa Catarina, Paraná e Sergipe — Pós-

Graduada em Direito Previdenciário. Pós-Graduada em Gestão 
de Previdência Privada. Sócia da Kravchychyn Advocacia e 
Consultoria Autora de “Prescrição e Decadência no Direito 
Previdenciário” e de “Prática Processual Previdenciária”.

Recentemente vimos o Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar a repercussão geral no Recurso 
Extraordinário de n. 564.354, uniformizar o en-
tendimento da matéria estudada no presente tra-
balho, de forma a garantir a aplicação dos novos 
tetos trazidos pelas EC ns. 20 e 41 aos benefícios 
concedidos anteriormente. Tal decisão poderá 
beneficiar mais de 1 milhão de aposentados.

Procuraremos então, no presente estudo, 
esclarecer um pouco mais a matéria decidida 
bem como quais os segurados que teriam direito 
a revisão de seus benefícios.

Não nos ateremos ao histórico dos limites 
de pagamentos dos benefícios previdenciários, 
destacando apenas que em julho de 1988, estipu-
lou-se que os benefícios previdenciários do Regi-
me Geral de Previdência Social seriam limitados, 
de maneira que o pagamento do benefício não 
pudesse ultrapassar um valor máximo definido.

Tal valor limite (teto) foi sendo reajusta-
do no decorrer dos anos, sendo que em julho 
de 1998, após o reajuste anual, o valor máximo 
pago aos benefícios previdenciários não poderia 
ultrapassar R$ 1.081,50 (mil e oitenta e um reais 
e cinquenta centavos).

Com o advento da Emenda Constitucional 
n. 20, de 15 de dezembro de 1998, o teto má-
ximo para todos os benefícios previdenciários 
passou de R$ 1.081,50 (mil e oitenta e um reais 
e cinquenta centavos) para R$1.200,00 (mil e 
duzentos reais) mensais.

Tal aumento não decorreu de reajuste, 
como vinha acontecendo anualmente, mas sim 
de uma modificação legal do teto vigente, atra-
vés de nova regra constitucional.

Ocorre que, na tentativa de evitar o pa-
gamento de parte desse valor, o Ministério da 

Previdência e Assistência Social editou, em data 
imediatamente posterior à EC n. 20/98, uma 
norma interna estabelecendo que o limite má-
ximo do valor dos benefícios do RPGS a serem 
concedidos a partir de 16 de dezembro de 1998 
seria de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em dezembro de 2003 vimos novamente um 
aumento de teto extraordinário, de R$ 1.869,34 
para R$ 2.400,00, decorrente da edição da Emen-
da Constitucional n. 41.

Vejamos mais atentamente os ditames das 
reformas constitucionais. A Emenda Constitu-
cional n. 20/98, em seu art. 14, dispôs:

O limite máximo para o valor dos bene-
fícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201 da Constituição Federal é 
fixado em de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 
devendo, a partir da data da publicação desta 
Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em 
caráter permanente, seu valor real, atualizado 
pelos mesmos índices aplicados aos benefícios 
do regime geral de previdência social.

Posteriormente, da mesma forma, a EC  
n. 41/2003 trouxe em seu art. 5º:

Art. 5º O limite máximo para o valor dos 
benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 da Constituição Federal é 
fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 
reais), devendo, a partir da data de publicação 
desta Emenda, ser reajustado de forma a pre-
servar, em caráter permanente, seu valor real, 
atualizado pelos mesmos índices aplicados aos 
benefícios do regime geral de previdência social.

Ocorre que tal aumento de limitador máxi-
mo poderia vir a ter reflexos nos benefícios con-
cedidos anteriormente à vigência de ambas as 
Emendas Constitucionais. Isso porque, muitos 
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benefícios, quando da elaboração de sua memó-
ria de cálculo, ultrapassam, no valor de seu salá-
rio de benefício, o valor total máximo permitido 
para pagamento.

E, por uma determinação legal, passaram 
a ter o valor total de pagamento limitado a esse 
teto, ainda que possuíssem o direito ao recebi-
mento de um valor maior, direito esse adquirido 
por suas contribuições ao Regime Geral de Pre-
vidência Social.

O mesmo acontece com aqueles beneficiá-
rios que obtém como salário de benefício valores 
inferiores ao salário mínimo vigente à época da 
concessão. Sua renda mensal inicial passa a ser 
um salário mínimo, devendo o INSS fazer os pa-
gamentos sempre dentro desse limitador mínimo.

Quanto aos limitadores em si, não há que 
se discutir sua legalidade, tanto para o menor 
quanto o maior valor de pagamento. O que de-
vemos analisar mais atentamente são os reflexos 

dos aumentos desses limitadores (tetos) sem que 
houvesse uma readequação de todos os benefí-
cios já em curso.

Com o advento da EC n. 20/98, todos os 
segurados que estivessem recebendo R$1.081,50 
em 12/1998, mas cujo total da renda reajustada 
ultrapassasse tal limite, deveriam passar a receber 
de acordo com o novo teto, ou seja, levando-se 
em consideração o teto limitador de R$1.200,00.

Isso não significa dizer que todos deveriam 
ter passado a receber mais, ou seja, não estamos 
aqui falando de reajuste automático. Ao contrá-
rio. O que mudou foi apenas o limitador legal e 
não os valores devidos mensalmente.

Para uma melhor compreensão da injustiça 
cometida pela Autarquia Previdenciária, tome-
mos por base o exemplo:

Aposentadoria com DIB n. 6/1994, Salá-
rio de benefício de R$ 639,79, RMI limitada a 
582,86 na época da concessão.

 Renda Mensal
Índice de 

MajoRação*
Renda devida 

Reajustada
valoR pago (teto)

06-1994 639,79   582,86

05-1995 639,79 1,4286 913,98 832,66

05-1996 913,98 1,1500 1.051,07 957,56

06-1997 1.051,07 1,0776 1.132,63 1.031,87

06-1998 1.132,63 1,0481 1.187,10 1.081,50

Nesse caso, a partir da EC n. 20/98, o be-
nefício deverá ser pago no montante mensal de 
R$ 1.187,10, passando a não sofrer qualquer li-
mitação, posto que inferior ao novo teto. Cabe-
nos ressaltar, por oportuno, que não se trata de 
reajuste de benefício, mas apenas de adequação ao 
novo limite máximo da renda mensal que foi esta-
belecido na EC n. 20/98.

Explicamos: se o beneficiário tem direito 
ao pagamento maior do que o teto, mas, devido 
a uma limitação legal, tem seu valor de benefício 
diminuído, por certo que o aumento do limite 
resultará numa adequação do valor do benefício 
ao teto, respeitando-se sempre o cálculo do valor 
devido (RMI).

Isso porque, se aceitarmos interpretação con-
trária estaremos aceitando o enriquecimento ilícito 
do Instituto, que deveria pagar mais ao segurando 
e somente não o fez por determinação legal.

Ora, se a lei aumenta o limite, todos aque-
les que deveriam estar recebendo a mais devem 
passar a receber de acordo com a nova limitação. 
Esse aumento não deve ser entendido como re-
ajuste, porque o direito já existia anteriormente. 
É apenas uma readequação do valor do benefício 
à nova limitação legal.

Importante destacar que tal interpretação, 
no tocante a necessidade de readequação de va-
lores pagos os novos limitadores, é aplicada com 
frequência no regime próprio. Como se sabe, 
sempre que temos um aumento dos vencimen-
tos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 
observamos uma readequação dos vencimentos 
de todos os demais servidores aos novos limites 
impostos.

Cumpre salientar ainda que o raciocínio 
adotado para a evolução dos benefícios feita aci-
ma (sempre partir da RMI reajustada para após 
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aplicar o limitador) vinha sendo praticada pelo 
próprio INSS até o reajuste de 1997. Ademais, 
trata-se do procedimento mais lógico e justo, 
que não encontra vedação na Lei n. 8.213/91.

Entretanto, contrariando o bom sendo 
e a justiça, o INSS, em desacordo com a refor-
ma trazida pela EC n. 20/98, continuou a pagar 
todos os benefícios anteriores a 16.12.1998 de 
acordo com o limite de R$ 1.081,50. Para tanto, 
o Ministério da Previdência e Assistência Social 
editou, na data imediatamente posterior à EC n. 
20/98, norma interna que estabeleceu que:

Art. 6º. O limite do valor dos benefícios 
do RGPS, a serem concedidos a partir de 16 de 
dezembro de 1998, é de R$1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), inclusive do benefício de que 
tratam os art. 91 a 100 do Regulamento de bene-
fícios da Previdência Social — RBPS, aprovado 
pelo Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, e 
dos benefícios de legislação especial pagos pela 
Previdência Social, mesmo que à conta do Te-
souro Nacional.

O mesmo ocorreu em 2003, após a Emenda 
Constitucional n. 41.

Cabe-nos esclarecer, entretanto, que tais 
normas internas (Portarias) expedidas pelo 
INSS são inaplicáveis posto que estabelecem 
regra diferente da trazida pelas Emendas, fixan-
do dois limitadores para os benefícios mantidos 
pelo RGPS. Importante ressaltar ainda que tal 
duplicidade de limitadores não está prevista na 
Constituição Federal de 88, tampouco na Lei 
n. 8.213/91, e, portanto, não possui qualquer 
amparo legal.

Também as Leis ns. 8.870/94 e 8.880/94, 
nos arts. 26 e 21, respectivamente, sinalizam no 
sentido da limitação ao teto ser observada tão 
somente para fins de pagamento do benefício. 
Vejamos:

Lei n. 8.870/94

Art. 26 — Os benefícios concedidos nos 
termos da Lei n. 8.213, de julho de 1991, com 
data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de 
dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial 
tenha sido calculada sobre salário de benefí-
cio inferior à média dos 36 últimos salários de 
contribuição em decorrência do disposto no § 
2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a 
partir da competência abril de 1994, median-

te a aplicação do percentual correspondente à 
diferença entre a média mencionada neste ar-
tigo e o salário de benefício considerado para 
a concessão.

Parágrafo único — Os benefícios revistos 
nos termos do “caput” deste artigo não poderão 
resultar superiores ao teto do salário de contri-
buição vigente na competência de abril de 1994.

Lei n. 8.880/94

Art. 21 — Os benefícios concedidos com 
base na Lei n. 8.213/91, com data de início a par-
tir de 1º de março de 1994, o salário de benefício 
será calculado nos termos do art. 29 da referida 
lei, tomando-se os salários-de-contribuição ex-
pressos em URV.

...

§ 3º — Na hipótese de a média apurada nos 
termos deste artigo resultar superior ao limite má-
ximo do salário de contribuição vigente no mês 
de início do benefício, a diferença percentual entre 
esta média a o referido limite será incorporada ao 
valor do benefício juntamente com o primeiro re-
ajuste do mesmo após a concessão, observado que 
nenhum benefício assim reajustado poderá supe-
rar o limite máximo do salário de contribuição vi-
gente na competência em que ocorrer o reajuste.

Desta forma, quando do primeiro reajusta-
mento do benefício (integral ou proporcional) 
há a incidência do chamado “incremento”, nos 
moldes do que atualmente estabelece o § 3º do 
art. 35 do Decreto n. 3.048/99:

§ 3º Na hipótese de a média apurada na for-
ma do art. 32 resultar superior ao limite máximo 
do salário de contribuição vigente no mês de iní-
cio do benefício, a diferença percentual entre esta 
média e o referido limite será incorporada ao va-
lor do benefício juntamente com o primeiro rea-
juste do mesmo após a concessão, observado que 
nenhum benefício assim reajustado poderá supe-
rar o limite máximo do salário de contribuição vi-
gente na competência em que ocorrer o reajuste.

Ora, se os valores são incorporados no pri-
meiro reajuste mas ainda assim existir sobra, por 
óbvio que os aumentos posteriores de tetos de-
verão significar a readequação dos pagamentos 
aos segurados. Seja para benefícios em manuten-
ção seja para os benefícios a serem concedidos 
posteriormente.
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Cabe-nos destacar que com relação a limi-
tação ao teto somente para fins de pagamento já 
existe manifestação da Turma Nacional de Juris-
prudência dos Juizados Especiais Federais. No 
caso, a TNU determinou que quando o benefício 
previdenciário ficar limitado ao teto-legal, nada 
impede que, no seu cálculo, leve-se em conta o va-
lor superior ao teto, para efeito de, no futuro, esse 
benefício poder ser aumentado, se o valor do teto 
vier a subir. O que deve haver é estorno, sempre 
que o valor do benefício for superior ao teto e não 
limitar o benefício para sempre ao valor do teto da 
época da concessão, conforme se nota da ementa:

Previdenciário. Pedido de Uniformização e 
interpretação de lei federal. Salário de contribui-
ção. Correção. Salário de benefício. Limitação 
ao teto. Primeiro Reajuste após a concessão do 
benefício.

I — A estipulação do valor como teto para 
o salário de benefício já foi considerada como 
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

II — Contudo, revela-se razoável que, por 
ocasião do primeiro reajuste a ser aplicado aos 
benefícios após sua concessão, a sua base de cál-
culo seja o valo do salário de benefício sem a 
estipulação do teto, uma vez que, do contrário, a 
renda do segurado seria duplamente sacrificada 
— na estipulação da RMI e na proporcionalidade 
do primeiro reajuste com base inferior ao que 
efetivamente contribuiu.

III — Improvimento do recurso.(1)

Ou seja, fica claro, tanto no corpo da Lei 
como na interpretação que se dá a mesma pelos 
tribunais pátrios de que os valores excedentes 
não se extinguem com a concessão do benefício. 
Ao contrário, os mesmos já se incorporaram a 
seara do direito do segurado, que somente não 
os recebe por motivo de limitação legal. Se a li-
mitação desaparece ou se alarga, os pagamentos 
devem ser readequados para que tais direitos 
valores sejam imediatamente transmitidos aos 
aposentados.

E absurda é a permissão que quer fazer valor 
o INSS, de que tais valores somente são devidos 
àqueles que de aposentarem depois de tal perío-
do, sendo que ambos possuem o mesmo direito.

(1) TNU. Proc. 2003.33.00.712505-9, Rel. Juiz Ricardo 
César Mandarino Barreto. Julgamento dia 10.10.2005.

Cumpre observar que a Constituição Fede-
ral de 1988 busca garantir a todos um tratamento 
com igualdade e justiça. Nossa constituição, em 
várias partes de seu texto, busca garantir a todos 
um tratamento com igualdade e justiça. Assim o 
faz em seu art. 5o estabelecendo o princípio ge-
ral da isonomia. Mas, em se tratando de direito 
previdenciário, o Constituinte se preocupou em 
reassegurar essa igualdade, dispondo:

Art. 201º. (...)

§ 1º. É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência social, ressalvados os casos de ati-
vidades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, de-
finidos em lei complementar.

Ora, se a EC n. 20 e a EC n. 41 não trouxe-
ram qualquer distinção entre os que já estavam 
aposentados e os que iriam se aposentar, portan-
to, não estabelecendo nenhum critério diferen-
ciador entre os beneficiários, não cabe ao MPAS 
criar norma que fira o ditame constitucional.

No intento de diminuir os gastos, o que pa-
rece ser sua única preocupação, o MPAS feriu o 
princípio da isonomia, tentado criar critérios di-
ferenciados para a concessão de aposentadorias 
que, por ordem legal, deveriam seguir as mes-
mas regras.

Importante observar que a recente mani-
festação do Supremo Tribunal Federal (STF) pa-
cificou o tema e garantiu aos segurados do INSS 
a aplicação dos novos tetos tanto para os novos 
benefícios quanto para os que já haviam sido 
concedidos.

Entretanto, antes mesmo da decisão do 
plenário já existiam decisões proferidas pela 1ª 
Turma, como a abaixo descrita:

Teto — Alteração — Benefício Previden-
ciário.

Uma vez alterado o teto relativo a benefício 
previdenciário, como ocorreu mediante a Emen-
da Constitucional n. 20/98, cumpre ter presente 
o novo parâmetro fixado, observados os cálculos 
primitivos.(2)

(2) Relator: Min. Marco Aurélio — Agte.(s): instituto 
nacional do seguro social — INSS — Agdo.(A/S): Nirlesio 
Zabot . 1ª Turma, 3.8.2007.
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A íntegra da decisão do pleno do STF sobre 
a matéria ainda pende de publicação, mas já foi 
publicada a ata do julgamento, com os seguintes 
termos:

O Tribunal, por maioria e nos termos do 
voto da Relatora, conheceu do recurso extraor-
dinário e negou-lhe provimento, contra o voto 
do Senhor Ministro Dias Toffoli.

Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. 
Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra 
Ellen Gracie.

Falaram, pelo recorrente, o Dr. Marcelo de 
Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal, pelo 
recorrido, a Dra. Gisele Lemos Kravchychyn e, 
pela interessada, o Dr. Wagner Balera. Plenário, 
8.9.2010.

Resta comprovado, portanto, o erro come-
tido pelo INSS ao estipular, ao arrepio da lei, 
dois limitadores para os pagamentos previden-
ciários. E, como sabemos, a existência de dois 
limitadores é contrária ao princípio da isonomia 
presente em nossa Carta Magna.

Façamos uma comparação simples. Su-
ponhamos que existam dois indivíduos, ambos 
com os mesmos salários de contribuição e o 
mesmo período contributivo, ou seja, em situa-
ção idêntica frente ao INSS. Se um deles reque-
reu sua aposentadoria em 14.12.98, terá seu be-
nefício concedido com limitação ao teto antigo, 
passando a receber por mês 1.081,50. Já se o se-
gundo requereu sua aposentadoria em 17.12.98, 
este terá seu benefício limitado ao novo teto da 
EC. n. 20, passando a receber 1.200,00.

Até em uma análise superficial fica claro o 
erro que cometeu o INSS. Não se pode tratar de 
maneira tão desigual aqueles que possuem direi-
tos iguais.

Destaca-se por fim que como o INSS não 
procedeu a revisão dos benefícios vigentes, a 
única maneira para readaptar a RMA do benefi-
ciário é através do Judiciário.

Nesses casos, o Magistrado, ao reconhecer 
a agressão ao direito individual e de aplicação 

da norma constitucional, restabelecerá a ordem 
jurídica, ordenando ao INSS que modifique a 
renda atual do beneficiário, de acordo com os 
valores reais, frente ao novo teto limitador de 
pagamentos.

As normas constitucionais impõem um de-
ver-ser, não são simples declarações de intenção. 
Se contemplarem direitos, não será o legislador 
infraconstitucional, muito menos um órgão pú-
blico, através de uma ordem interna, que poderá 
confrontar seus ditames.

A norma apontada pela EC n. 20 não ad-
mite interpretação para mais ou para menos. É 
clara em apontar todos os aposentados atingidos 
pelo teto de benefício, como seus beneficiários. 
É regra jurídica impositiva de cumprimento pelo 
legislador, na forma binária de um tudo ou nada, 
sem abstração, ponderação ou interpretação, 
muito menos restritiva.

Conclusão

Com o advento das Emendas Constitucio-
nais ns. 20 e 41, todos os benefícios concedidos 
anteriormente a suas vigências e que possuíam 
o valor de salário de benefício superior ao teto 
da época da concessão deverão ter seus valores 
atuais revistos, para que sejam limitados pelos 
novos tetos, de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00.

Isso porque as alterações de tetos das 
Emendas Constitucionais não trouxeram em seu 
texto qualquer limitação da aplicabilidade do 
novo limite máximo de pagamentos aos bene-
fícios em curso, ao contrário do que quer fazer 
parecer o INSS.

Assim, todos os beneficiários que tiverem 
Data de Início do Benefício (DIB) anteriores a 
vigência das Emendas Constitucionais n. 20 e n. 
41 e que tiverem salário de benefício superior 
ao teto máximo da época da concessão devem 
recorrer ao Judiciário para terem suas rendas 
mensais atuais revistas, de acordo com o novo 
limitador.
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iNCLUsÃo e eXCLUsÃo de parCeLas iNtegraNtes 
do saLÁrio de CoNtriBUiÇÃo

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Previdência Social

1. Introdução da matéria

O fato do art. 28 do Plano de Custeio e 
Organização da Seguridade Social — PCSS (Lei  
n. 8.212/91) prever um conceito genérico de sa-
lário de contribuição, a par de três parágrafos dis-
ciplinando sobre as parcelas integrantes (§§ 2º, 
7º e 8º) e outro parágrafo com 29 parcelas não 
integrantes (§ 9º), suscita dúvidas sobre a na-
tureza dessas duas listagens, ou seja, se seriam 
exaustivas, apenas enumerativas, mutuamente 
excludentes ou nada disso.

A partir de 16.12.98, ex vi da EC n. 20/98, 
essas incertezas foram acrescidas quando o 
art. 201, § 11, da Carta Magna introduziu um 
conceito novo no Direito Previdenciário: os 
ganhos habituais dos empregados (por sinal, 
esquecendo-se dos avulsos e dos servidores).

Depois do critério geral do inciso I especi-
ficar as parcelas integrantes, o art. 28 apenas ar-
rola três delas e quando as exclui, ele menciona 
nada menos do que 21 alíneas (sic), sendo que a 
alínea “e” tem 9 espécies; portanto, são 29 tipos.

Historicamente e em razão de outras dis-
posições legais, como se verá nenhum dos dois 
parágrafos específicos é exaustivo (§ 8º e § 9º). 
Nem poderia ser; a cada ano emergem novas 
parcelas no Direito do Trabalho, algumas jamais 
insuspeitadas (v.g., guelta, passe, estímulo à 
aposentação, taxa de condomínio, vedação para 
concorrência, etc.).

À evidência, despertam atenção as regras 
que definem o salário de contribuição em face 
do seu desdobramento em termos exacionais, 
que dizem respeito aos benefícios e afetam os 
contribuintes e os beneficiários da previdência 
social.

As infrutíferas tentativas doutrinárias de 
montagem de um modelo são diuturnamente 
fraturadas por exceções legais, como é o caso do 
segurado especial (Lei n. 11.941/09).

São várias súmulas incidentes: STF n. 241 
(abono), TST n. 147 (quebra de caixa), 290 (gor-
jeta), 367 (aluguel, força e luz, veículo e cigarro) 
e do antigo TFR, a Súmula n. 97 (aviso prévio 
indenizado) e 167 (salário-habitação).

A doutrina afeta sensivelmente esses con-
ceitos, particularizando situações como a exi-
gência fiscal sobre os primeiros 15 dias, valen-
do consultar as ideias de Oscar Valente Cardoso 
(“Auxílio-doença e não incidência de contribui-
ção previdenciária”, in RDDT n. 185/94).

Para ele, a despeito da declaração expressa 
o art. 60, § 3º, do PBPS, essa verba paga pelo 
empregador não seria salarial. Uma disposição 
previdenciária que quebrou a regra trabalhis-
ta de que salário é contraprestação de serviços 
prestados (Délio Maranhão).

Na busca da natureza jurídica o mesmo Os-
car Valente Cardoso diz que é um pagamento sui 
generis, uma vala comum. A nosso ver não passa 
de benefício previdenciário devido pelo empre-
gador como o salário-maternidade é um salário 
custeado pela previdência social. E por ser um 
benefício não deveria haver contribuição.

Para Ivan Kertzman não há incidência de 
contribuição sobre o aviso prévio indenizado, 
a despeito de o INSS computar esse tempo de 
serviço (“A polêmica da incidência de contribui-
ção previdenciária sobre aviso prévio indeniza-
do” (in RPS n. 358/781), no que é acompanhado 
por Francisco da Silva Carvalho-Jorge Valentim de 
Araujo-Vitor Vigolvino Figueiredo (“A incidência 
de contribuição previdenciária no aviso prévio 
indenizado”, in RPS n. 347/932). E também por 
Sergio Pinto Martins (“Incidência da contribui-
ção de previdência sobre aviso prévio indeniza-
do” (in Revisa IOB n, 237, mar./2009, p.7).

Ao contrário desses três autores, Vinicius 
Magalhães Casagrande põe-se ao lado da inci-
dência uma vez que repercute nos benefícios 
(“O fenômeno da incidência de contribuição 
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previdenciária sobre o aviso prévio indenizado” 
(in RPS n. 342/352), abrindo uma celebérrima 
questão.

A jurisprudência da Justiça Federal tam-
bém tem sido criativa e vem enfrentando incer-
tezas, caso desse aviso prévio indenizado, distri-
buição de lucros e cessão de veículos nos fins de 
semana.

Complementando esse complexo quadro o 
art. 28, § 10, aduz que o salário de contribuição 
do dirigente sindical é “a remuneração efetiva-
mente auferida na entidade sindical ou empresa 
de origem” (Lei n. 9.528/97), que é uma simpli-
ficação inaudita, deixando um rastro de dúvidas 
sobre qual norma seria válida para valores não 
remuneratórios auferidos por esse profissional.

O que aliás também sucede com a remune-
ração dos contribuintes individuais (outra ques-
tão a merecer estudos consistentes).

Possivelmente, devido a sua importância 
e terem provocado polêmicas no passado, o 
PCSS ressalta algumas parcelas com parágrafos 
próprios:

a) o salário-maternidade, que é um bene-
fício de pagamento continuado devido às segu-
radas gestantes e, portanto, ofendendo a regra 
do art. 29, § 9º, é tido legalmente como base de 
cálculo da contribuição (§ 2º);

b) décimo terceiro salário (§ 7º); e

c) com receio da correspectividade entre 
contribuição e benefício assevera que ele não 
entra no cálculo das 12 mensalidades de um be-
nefício, mas apenas financia o abono anual.

2. Art. 28 do PCSS

Praticamente reeditando o art. 22, I/II, o 
caput do art. 28 é apenas enunciativo e diz que o 
salário de contribuição será explicitado nos qua-
tro incisos seguintes. Os incisos II e IV abordam 
outros segurados: doméstico, facultativo e con-
tribuintes individuais.

O inciso I apresenta a versão fundamen-
tal do salário de contribuição e basicamente diz 
que é a remuneração destinada a retribuir o tra-
balho. Inclui, em particular a gorjeta, os ganhos 
habituais constitucionais e o adiantamento sala-
rial de quem trabalha ou está a serviço do em-
pregador.

Rigorosamente, não existiriam remunera-
ções fora da retribuição do trabalho; os desem-
bolsos teriam outra natureza.

Note-se que alude a esses ganhos habituais 
que não poderia ser a própria remuneração nem 
a gorjeta ou adiantamento salarial (porque já ex-
pressos especificamente).

Então, se a rubrica perquirida não estiver 
contida em nenhuma das alíneas dos §§ 8º/9º 
e preciso considerar se ela constitui um ganho 
habitual.

Mal postado no art. 201, § 11 (deveria estar 
no art. 195), a Carta Magna diz que: “os ganhos 
habituais do empregado, a qualquer título, serão 
incorporados ao salário para efeito de contribui-
ção previdenciária e consequente repercussão 
em benefícios, nos casos e na forma da lei”.

Quer dizer, os ganhos habituais, um con-
ceito que evidentemente abrangeria remunera-
ção, e outros montantes, a serem especificados 
na lei.

Assim, as parcelas que integram o salário 
de contribuição não são apenas a arroladas no § 
8º, mas também valores desembolsados habitu-
almente e que acresçam o patrimônio do traba-
lhador, arredando a possibilidade dele fazerem 
parte o ressarcimento de despesas.

O § 8º trata apenas da incidência do to-
tal das diárias para viagem, lembrando-se que 
quando for inferior a 50% dessa soma não have-
rá incidência de contribuição (§ 9º, h).

Portanto, em princípio, exceto os valores re-
muneratórios, as gorjetas e os ganhos habituais, 
nenhum outro montante faria parte da contribui-
ção. Exceto se expressamente previstos em lei.

O art. 7º, XI, da Carta Magna, dispensa a 
participação nos lucros ou resultados de contri-
buição e igual se colhe no art. 28, § 9º, j, do PCSS.

Finalmente, o § 9º arrola 29 rubricas espe-
cíficas que estariam excluídas do salário de con-
tribuição. E em boa parte delas impondo condi-
ções para essa conclusão.

3. Conjunto das parcelas

Da leitura dos arts. 22, I/II e 28, I/II, ambos 
do PCSS, resulta que fazem parte do salário de 
contribuição os numerários com caráter remu-
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neratório, restando excluídas as parcelas indeni-
zatórias e ressarcitórias e, também, por qualquer 
motivo ainda um tanto não explicado, os direi-
tos autorais (art. 28, § 9º, v).

Conclusão que deflui de mera convenção 
histórica e esta, por sua vez, do fato de que a 
prestação previdenciária deveria substituir os 
meios de subsistência da pessoa que trabalha 
quando ela não mais pode obter esses meios a 
partir do esforço laboral ou profissional.

Mas, possivelmente, existiriam parcelas 
fora desse conjunto e sobre as quais não com-
parecem muitas manifestações doutrinárias, às 
vezes, na dúvida quanto ao seu enquadramento 
jurídico, designadas como gratificações ou inde-
nizações.

Reconhecendo que tal valor é remune-
ratório, o acórdão da 1ª Turma do TRF da 3ª 
Região concluiu pela contribuição no Proc. 
2005.03.99.030762-8/SP, relatado pelo desem-
bargador Johonson Di Salvo (in Repertório de 
Jurisprudência IOB da 2ª quinzena, jan./2011, 
p. 64/65), mas dispensou da contribuição o sub-
sídio escolar que é “investimento na qualificação 
dos empregados que não pode compor a base de 
cálculo da contribuição previdenciária.”

José Manoel Goes Nunes-Cláudia de Almei-
da Borges da Silva-Leniro da Fonseca aceitam a 
incidência sobre as remunerações quitadas dire-
tamente na Justiça do Trabalho, mas não as de-
vidas (“A vedação constitucional da incidência 
de contribuições previdenciárias sobre ‘remune-
rações devidas’ Nas ações trabalhistas” (in RPS 
n. 356/595).

Então, aparentemente, simplificando a 
questão, o que parece fácil, teríamos dois con-
juntos: o das parcelas integrantes e o das parce-
las não integrantes. Um valor estaria compreen-
dido neste ou naquele grupo.

4. Importância do caput

Pela oportunidade vale recordar o papel do 
caput em relação aos parágrafos, incisos ou alí-
neas. Como a expressão provém do latim e que 
dizer cabeça, ele significa a regra do preceito, a 
ele se subordinando os seus desdobramentos.

Quando o legislador não quer subordinar 
um dispositivo ao caput ele adota outro artigo 

com seu próprio caput. Mas, quando expressos 
um parágrafo, inciso ou alínea, eles podem ex-
cepcionar a sua regra.

Por isso mesmo o adicional ao aeronauta, 
um quantum nitidamente remuneratório, não in-
tegra o salário de contribuição (Lei n. 5.929/73).

No caso do salário de contribuição não é o 
caput a regra mater, mas o seu primeiro inciso. 
A interpretação do que vem depois desse inciso 
deve obediência a ele.

5. Alíneas eliminadas do § 8º

Antes de ser modificado pela Lei n. 9.528/97 
o § 8º possuía uma letra b que tratava dos “abo-
nos de qualquer espécie ou natureza e as parcelas 
denominadas indenizatórias pagas ou creditadas 
a qualquer título inclusive em razão da rescisão 
do contrato de trabalho, ressalvado o disposto no 
§ 9º deste artigo”, deixando clara a exclusão das 
verbas indenizatórias da hipótese de incidência.

Algumas indenizações mencionadas na 
alínea “e” do § 9º, abono de férias e abonos, es-
tão também nos diferentes números da mesma 
letra “e”.

A alínea “c” também revogada pela Lei 
n. 9.711/98 dizia as gratificações verbas even-
tuais concedidas a qualquer título, ainda que 
denominadas pelas partes de liberalidade, res-
salvado o disposto no § 9º.

Essas gratificações constituem capítulo a 
parte na legislação previdenciária, uma vez que 
frequentemente têm caráter remuneratório, me-
recendo cada uma delas um estudo específico.

6. Excluídos do § 9º

Por outro lado, não se pode afirmar que 
necessariamente, valores não constantes do § 
9º, por isso mesmo automaticamente estariam 
incluídos no § e, por conseguinte, gerando con-
tribuições.

Assim, o valor despendido pelas entidades 
aos ministros de confissão religiosa, que poderia 
ser considerado remuneratório (mas não é em 
respeito a espiritualidade dessa relação jurídi-
ca distinta), estão excluídos do conceito (PCSS, 
art. 214, § 16).

Esse art. 214 do RPS firma uma regra de 
ouro segundo a qual se os pagamentos relaciona-
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dos no parágrafo não atenderem as determinações 
nele contidas — normalmente porque não estaria 
cumprindo um comando legal específico — eles 
ficam sujeitos á contribuição (§ 10), que não é a 
mesma coisa do que não estar nele arrolado.

A redação do art. 57, I, da IN RFB n. 971/09 
é praticamente igual a da lei e do Regulamento 
da Previdência Social.

7. Não integrantes do salário de contribuição

Como sucede com o § 8º que, casuistica-
mente indicou uma rubrica, o § 9º exemplifica 
com 29 delas sem excluir outros valores, como 
seriam os ganhos eventuais (a contrario sensu do 
ganho habitual constitucional).

Em 1978 já tínhamos enumerado 105 es-
pécies integrantes e 88 não integrantes (Rubricas 
Integrantes e não Integrantes do Salário de Contri-
buição, São Paulo: LTr, 1978).

Quer dizer, cada uma dessas 88 parcelas (e 
pelo menos outro tanto criado de 1978 para cá) 
tem de se submeter ao inciso I do art. 28 do PCSS.

8. Não arrolados no § 8º

Assim sendo, do mesmo modo existe um 
sem número de parcelas remuneratórias não es-
pecificadas expressamente no exíguo § 8º que fa-
zem parte do salário de contribuição. Com ante-
cipado, em 1978 havíamos arrolado 105 espécies 
desse naipe, muitas delas jamais discutidas.

9. Ganhos habituais

Ao definir os ganhos habituais não se pode 
ignorar que o § 11 do art. 201 se encerra falando 

“nos casos e na forma da lei”. Quer dizer: além 
da contribuição doutrinária sobre o papel des-
ses ganhos habituais trata-se de uma disposição 
contida e, em cada caso, dependente de regula-
mentação legal.

Boa parte dessa regulamentação pode ser 
constatada na Lei n. 9.528/97.  O legislador 
de 1997 entendeu esse final como autorizativo 
para transformar os ganhos habituais do traba-
lhador em ganhos habituais na forma de utili-
dades.

E utilidades, per se são um campo enorme 
para conjeturas...

10. Conclusões derradeiras

Os dois citados parágrafos do art. 28 do 
PCSS são enumerativos e comportam outras 
espécies ali não mencionadas, para isso bas-
tando que os valores sejam remuneratórios (e 
até mesmo compondo os ganhos habituais). 
Isso porque a contrario sensu do art. 28, § 9º, 
e,7, não sendo eventuais serão habituais e 
como tal não estariam excluídos do conceito 
buscado.

Igual é o pensamento de Fábio Zambitte 
Ibrahim (Curso de direito previdenciário, 15ª 
ed., Niterói: Impetus, 2010, p. 333).

Excetuada a positivação legal, com certeza 
os valores indenizatórios, ressarcitórios de des-
pesas e os direitos autorais não fazem parte do 
salário de contribuição. Nos dois primeiros pa-
gamentos, pela simples razão de que não são as 
respeitáveis pela manutenção da pessoa humana 
e, por conseguinte, somente as parcelas remune-
ratórias estão sujeitas à contribuição.
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a iLegaLidade da desaposeNtaÇÃo —  
reaLidade oU aparÊNCia?

Celio Roberto Correa
Acadêmico de Direito da Faculdade Internacional de 

Curitiba — Facinter.

A desaposentação é tema recente, mas que 
promete ainda muita discussão. Os questiona-
mentos acerca da matéria não tratam apenas a 
legitimidade da Defensoria Pública da União em 
postular pela causa, mas também a irreversibilida-
de da aposentadoria, ou seja, a sua disponibilida-
de ou não, se cabe ou não a devolução dos valores 
auferidos pela antiga aposentadoria, bem como a 
legalidade do argumento utilizado pelo INSS, que 
sustenta sua tese de ilegalidade em um dos artigos 
do Decreto n. 3.048/99 e que impediria, ao menos 
em tese, a busca pela desaposentação. Sobre este 
ultimo tema é que trataremos neste breve ensaio, 
buscando através da análise normativa, averiguar 
a existência ou não da legalidade do referido de-
creto, a ponto de impedir a desaposentação.

O Decreto n. 3.048/99 em seu artigo 181-B 
assevera que “As aposentadorias por idade, tem-
po de contribuição e especial concedidas pela 
previdência social, na forma deste Regulamento, 
são irreversíveis e irrenunciáveis”. Seria então a 
aposentadoria um ato irreversível? Qual a vali-
dade deste Decreto frente a Constituição?

Nossa atual Constituição lista em seu art. 
59 as atribuições da casa legislativa e que com-
preendem a elaboração dos referidos decretos, 
ou seja, cabe ao Legislativo elaborar leis que dis-
põe ou não de direitos, não o executivo. Ade-
mais, sob o ponto de vista doutrinário também 
não o seria, uma vez que o Decreto é aplicado 
apenas para regulamentar disposição legal, mas 
não poderia inovar ordem jurídica existente. 
Neste sentido, a célebre doutrinadora Di Pietro 
manifesta-se, asseverando que o poder regula-
mentar defere ao Chefe do Executivo a função 
de “editar normas complementares à lei, para 
sua fiel execução”.(1) Significa dizer que não lhe 
é dado poder de inovar a própria ordem jurídica, 
criando vedações até então inexistentes. Cabe 
ainda ressaltar que não estaria neste caso sendo 

(1) DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito  administrativo. 
21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 220.

observada também a reserva legal dada ao legis-
lativo (art. 5º, II do texto Constitucional), e tão 
somente a ele de editar normas que envolvam di-
reitos sociais. Tem-se ainda outros exemplos de 
reserva de poder, devidamente previstos nos art. 
5º II, 48, 49, XI, 84, IV, 25 e I ADCT. Ademais, 
a não observação destes parâmetros constitucio-
nais também é prevista, e nestes casos cabe ao 
Congresso Nacional afastar eventuais exageros 
cometidos pelo poder executivo, cuja disposição 
está expressa no art. 49, V de nossa Lei maior.

Marçal Justem Filho analisa a preocupação 
do Constituinte ao prever no texto Constitucio-
nal mecanismos de controle do poder executi-
vo. Diz o doutrinador que “A maioria das ati-
vidades administrativas estatais se concentra no 
âmbito do Poder Executivo. Por isso, a Consti-
tuição institucionalizou um sistema de controle 
externo relativamente aos atos administrativos 
do Executivo. Há competências reservadas es-
pecialmente ao Legislativo e ao Judiciário, sem 
considerar aquelas especificamente atribuídas ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público”.(2)

Ademais, analisando o art. 154 da Lei  
n. 8.213/91, percebe-se que executivo foi autori-
zado apenas a regulamentá-la, não havendo pre-
visão acerca de disposições. Significa dizer que 
não pode o executivo dispor de maneira diversa, 
restringindo os direitos dos seus administrados. 
Neste sentido, Daniel Machado da Rocha e José 
Paulo Baltazar Júnior, em análise ao referido ar-
tigo de lei afirmam que “compete ao Presidente 
da República expedir decretos e regulamentos 
para a fiel execução das leis, mas sem o poder 
de alterar o conteúdo da lei. Assim, naquilo em 
que o decreto contrariar a lei, não será aplicado 
pelo Poder Judiciário, estando a ele vinculado, 
porém, o administrador”.(3) Ou seja, ainda que 

(2) JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito  
administrativo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.760.

(3) ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, 
José Paulo. Comentários a lei de benefícios da previdência 



LTr - Jornal do Congresso  37

invocado o argumento do Decreto n. 3.048/99, 
não poderia o poder Judiciário utilizá-lo, visto 
que limita-se apenas ao executivo.

Constitucionalmente, o referido Decreto 
não encontra qualquer respaldo, pois viola tam-
bém a separação dos poderes, tema devidamente 
tratado no art. 2º. Isso se deve ao fato de que o 
executivo por meio de decreto veda a renúncia ao 
direito patrimonial disponível. O fazendo, estaria 
também caracterizada a violação ao princípio da 
legalidade. Ademais, sobre o princípio da legali-
dade, vê-se que “o administrador não pode agir, 
nem deixar de agir, senão de acordo com a lei, na 
forma determinada. No direito administrativo, o 
conceito de legalidade contém em si não só lei 
mas, também, o interesse público e moralidade”.(4)

A legalidade quanto a desaposentação é 
também tratada pelos doutrinadores Carlos Al-
berto Pereira de Castro e João Batista Lazzari. 
Ambos entendem que a Constituição não veda 
de forma alguma a desaposentação, garantindo 
a contagem do tempo de contribuição, quer seja 
na administração pública ou privada, rural e ur-
bana, tendo fundação legal no art. 201, § 9º.(5)

Não poderia ser outra a conclusão de Carlos 
Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, 
senão afirmar “que a renúncia é perfeitamente 
cabível, pois ninguém é obrigado a permanecer 
aposentado contra seu interesse. E, neste caso, a 
renúncia tem por objetivo a obtenção futura de 
benefício mais vantajoso, pois o beneficiário abre 
mão dos proventos que vinha recebendo, mas não 
do tempo de contribuição que teve averbado”.(6)

A síntese desta recente discussão nos é 
apresentada pela advogada Iuri Chagas de Car-
valho. Após analise do tema, percebe que não 
apenas a doutrina, mas também a jurisprudência 
majoritária tem entendido que não há qualquer 
vedação ao pedido de desaposentação, e que esta 
não vedação, dá-se basicamente por três moti-
vos, quais sejam: a não vedação legal ou consti-
tucional, o entendimento de que a aposentadoria 

social. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: Esmafe, 
2008. p. 489.

(4) FUHRER, Maximilianus Cláudio Américo; FUHRER, 
Maximiliano Roberto Ernesto. Resumo de Direito 
administrativo. 12. ed. Coleção Resumos. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 17.

(5) CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 
Batista. 8. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 473.

(6) Ibidem. p. 473.

é direito patrimonial, portanto disponível, e por 
último e não menos importante, tem-se a digni-
dade da pessoa humana como “pano de fundo”, 
atingida de forma positiva como uma eventual 
melhora da renda auferida pelo aposentado.(7)

Já se decidiu pelo cabimento da desapo-
sentação nos autos da Ação Civil Pública n. 
2009.71.00.028912-3/RS, proposta pela Defen-
soria Pública da União naquele Estado. No en-
tanto, a mesma sentença entende que os valores 
recebidos no decorrer da primeira aposentadoria 
devem ser devolvidos. Cabe ressaltar que esta de-
cisão tem sentido contrário ao entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece nes-
tes valores a natureza alimentícia, sendo, portanto 
irrepetíveis.(8)

A Defensoria Pública da União, núcleo de 
Curitiba, também ingressou Ação Civil Pública 
defendendo não apenas o direito à desaposenta-
ção sem a devolução dos valores já percebidos, 
mas também que o procedimento seja feito em 
âmbito administrativo. Na prática, tal proposta 
evidencia a busca pela ampliação dos direitos 
fundamentais, potencializando-os.(9)

Antes o exposto nestas breves linhas, per-
cebe-se que a impossibilidade alegada pelo INSS 
quanto à desaposentação não existe, de forma 
que o referido decreto que sustenta a tese da 
autarquia tem seus poderes limitados ao âmbito 
administrativo, e não pode de forma alguma li-
mitar ou retirar direitos previstos em lei maior.

Não apenas sob o ponto de vista da juris-
prudência majoritária, mas também doutrinária 
e de órgãos importantes como a Defensoria Pú-
blica da União, a desaposentação é sim possível. 
Afinal, ela proporciona melhor condição de vida 
ao beneficiário, além de reconhecer a parcela de 
contribuição do administrado para com o desen-
volvimento econômico e social do país.

(7)CARVALHO, Iuri Chagas de. O fenômeno da 
desaposentação. Disponível em: http://www.oabce.org.br/
artigos/3528/27072010/O+Fen%C3%B4meno+da+Desapos
enta%C3%A7%C3%A3o.html Acesso em: 13.3.2011.

(8) Neste sentido: REsp n. 1.225.241/SC, Rel. Ministro 
HAROLDO RODRIGUES, DJe de 4.3.2011; REsp n. 
1.171.274/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 
12.8.2010 e REsp n. 1.181.333/RS, Relator o Ministro Felix 
Fischer, DJe de 14.4.2010.

(9) Ação Civil Pública n. 2009.70.00.022425-4/PR Autor: 
Defensoria Pública da União Réu: Instituto Nacional do 
Seguro Social — INSS.
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NatUreZa aLiMeNtar da 
prestaÇÃo preVideNCiÁria

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Direito Previdenciário

1. Introdução do tema

Tem sido usual atribuir-se a natureza ali-
mentar a um determinado valor, normalmente 
referindo-se a uma quantia trabalhista ou secu-
ritária, em particular à prestação previdenciária 
e também para o benefício de pagamento conti-
nuado (BPC) da LOAS regido no art. 34 da Lei 
n. 10.741/2003. E, de modo geral, para outras 
importâncias capazes de propiciar a subsistência 
das pessoas e até das famílias.

É torrencial a jurisprudência da Justiça 
Federal no sentido de que os valores alimen-
tares, ainda que recebidos indevidamente, não 
têm de ser restituídos, máxime se ausente má-
fé do beneficiário e presente a culpa in vigilando 
do INSS.

Ab initio convém reproduzir o art. 101-A 
da Carta Magna: “Os débitos de natureza ali-
mentícia compreendem aqueles decorrentes 
de salários, vencimentos, proventos, pensões e 
suas complementações, benefícios previdenciá-
rios, indenização por morte ou invalidez, fun-
dada na responsabilidade civil, em virtude de 
sentença transitada em julgado” (redação da EC 
n. 30/2000).

À exceção da clara descrição do dispositi-
vo constitucional acima epigrafado, jamais re-
gulamentado por norma legal geral positivada, 
não existe definição sistematizada do que seja o 
montante que detenha ou não tal essência téc-
nica. Nem mesmo conceituações doutrinárias 
definitivas, a despeito do empenho de alguns 
estudiosos.

Geralmente, magister dixit, afirma-se que 
tais valores têm essa característica e ponto final. 
Por conseguinte, mesmo quando recebidos inde-
vidamente não teriam de ser devolvidos.

Em termos puramente pecuniários, não 
é possível tabelar-se um numerário único para 

todos os eventos que geram tais quitações, situ-
ações e destinatários, no bojo do qual os nume-
rários aí contidos seriam alimentares.

Diante da multiplicidade de circunstâncias, 
além de declarar tal atributo jurídico, examinan-
do o ambiente formal em que subsistem, os ma-
gistrados às vezes constituem a alimentaridade 
de determinado quantum. A tendência observada 
ao longo do tempo (perfilhando o pensamento 
constitucional) é de alargar a concepção original 
e se estabelecer um conceito específico para cada 
uma das hipóteses em que aplicável.

Mas, ressalte-se ad nauseam, ainda não 
existe um parâmetro com um montante finan-
ceiro básico. Nos casos das manifestações espe-
cíficas adiante aludidas não se menciona esse 
nível dos desembolsos, fato que não poderia ser 
desprezado.

O que dificulta essa apreensão de uma pos-
tura científica justa é a repercussão da qualifi-
cação. Saber quais as rendas mensais indevidas 
que teriam ou não de ser restituídas e ou as que 
são indisponíveis, afeta seriamente sua perqui-
rição e decantação. Sem falar na antológica in-
fluência do assistencialismo que acomete quem 
tem de sopesar questiúnculas de titulares hipos-
suficientes.

Qualquer presunção sem fundamento téc-
nico não teria muito significado, mas, note-se, 
o BPC da LOAS pressupõe que existam pessoas 
que recebam 1/4 do salário mínimo mensal (R$ 
135,00), valor nitidamente insignificante.

 O tema assume importância na medida em 
que cunhada esta ou aquela qualificação ela trará 
desdobramentos práticos e jurídicos relevantes.

2. Componentes mínimos

À luz do art. 1º, III, da Carta Magna, dou-
trinariamente afirma-se que o pagamento ali-
mentar destinar-se-ia, em princípio à alimenta-
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ção propriamente dita; numa segunda abrangên-
cia, ao vestuário, à moradia, ao transporte para 
o local de trabalho. Podendo-se, perfeitamente, 
incluir os gastos com a educação e a saúde.

Fora desse universo circunscrito subsisti-
riam outros desembolsos indispensáveis à exis-
tência digna sem o dito caráter alimentar. A 
rigor, nesse caso, seriam excluídas as despesas 
com o lazer, as viagens de recreio e supérfluos 
de modo geral.

Jehnyphen Samira Gomes de Santana en-
tende que: “O instituto dos alimentos tem por 
pressuposto garantir a sobrevivência do alimen-
tado, proporcionando, sobretudo, uma vida dig-
na (in “Obrigação alimentar: conceito, natureza 
jurídica, requisitos e características”, colhido na 
internet). Orlando Gomes falava que “alimentos 
são prestações para satisfação de necessidades 
vitais de quem não pode provê-las” (Direito de 
família, 11ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 427).

Reportando-se ao art. 154 do RPS, o Pare-
cer MPS/CONJUR n. 616/10 diz que não há per-
dão da dívida previdenciária, ainda que presente 
a boa-fé do titular, recomendando-se o parcela-
mento da dívida (item 89), que parece ser uma 
justa decisão.

Reafirma-se esse entendimento, pois para o 
art. 115, II, do PBPS tem de haver a restituição, 
com possibilidade de parcelamento (§ 1º).

A perquirição da alimentaridade de uma 
importância não desprezaria os conceitos de 
manutenção, subsistência e sobrevivência, con-
dições mínimas garantidoras da dignidade hu-
mana. Abstraindo, por ora, a disposição consti-
tucional antes mencionada, tem-se praticamen-
te assente que todas as quitações responsáveis 
pela subsistência ou sobrevivência da pessoa 
humana são alimentares, mas igual concordân-
cia não favoreceria a manutenção de toda uma 
família.

A percepção de atrasados cuja soma refli-
ta um período de mensalidades alimentares, em 
cada caso pode não ser alimentar. Teoricamente, 
o solicitante de um benefício que conseguiu so-
breviver até o seu deferimento, teoricamente te-
ria obtido os meios de manutenção mediante em-
préstimos com terceiros e necessita ressarci-los.  
O correto é que haja alteração na natureza, se os 

seus níveis pecuniários forem altíssimos, em seu 
total ultrapassando a soma mensal das necessi-
dades de subsistência.

Um princípio nasce da lei, da criação de 
um doutrinador ou da reedição da jurispru-
dência. Às vezes, movidos pela melhor das in-
tenções alguém introduz uma assertiva que en-
contra habitat natural para prosperar sem que 
esse observador se detenha em examinar sua 
procedência.

Em 1º.10.07, o TFR da 4ª Região fez 
alusão a um princípio da irrepetibilidade 
dos alimentos, sem deixar claro se estava 
mencionando os alimentos civis ou securi-
tários (acórdão AC n. 13.034/SC, in Proc. 
n. 2003.72.04.013.034-0).

A despeito da posição majorante dos juízos 
favoráveis a não devolução de parcelas alimen-
tares, crê-se que ainda não se pode falar em um 
princípio; ele reclamaria maior profundidade e 
capacidade de solucionar dúvidas internas. Uma 
delas é saber se o elemento moral envolvido nas 
relações jurídicas deve ser sopesado.

Tal conclusão não pode se prestar para 
desdobramentos desnaturalisados; não ter de 
devolver mensalidades de um benefício contes-
tado pelo INSS, mas favorecido por uma liminar 
numa ação judicial em que, afinal ficou decidido 
que o titular não fazia jus, estimularia o ingresso 
desse tipo de ação sem fundamento (porque não 
haveria necessidade de devolução).

Em termos de previdência complementar, 
diz o art. 59, § 2º, da LC n. 109/2001: “Não se 
incluem nas disposições deste artigo os bens 
considerados inalienáveis ou impenhoráveis 
pela legislação em vigor”, deixando clara a ex-
clusão de valores que per se não define, obrigan-
do a interpretação.

A Lei n. 6.024/1974 define a indisponi-
bilidade dos bens de certos administradores, 
mas: “Não se incluem nas disposições desse 
artigo os bens considerados inalienáveis ou 
impenhoráveis pela legislação em vigor” (§ 3º 
do art. 36).

Nos casos de desaposentação alguns magis-
trados vêm entendendo não haver a devolução 
do recebido desde a aposentação porque as men-
salidades do beneficio seriam alimentares, mas é 
bom lembrar outros aspectos envolvidos, inclu-
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sive o equilíbrio atuarial e financeiro do plano de 
benefícios do RGPS, submetido ao regime finan-
ceiro de repartição simples.

Alguém filiado a um fundo de pensão que 
adote o plano de benefícios de contribuição 
definida, se auferiu indevidamente um valor a 
maior não carece de devolver porque sacou de 
sua própria conta individual, quando ela estiver 
voltada apenas para as prestações programadas. 
Igual raciocínio já não valeria para as comple-
mentações imprevisíveis porque os capitais 
acumulados são mutualisticamente coletivos e 
solidários. Dar a quem não faz jus é subtrair dos 
que têm direito.

Embora sem descrevê-la, quando trata dos 
precatórios a norma sempre excepciona os valo-
res alimentares.

A Súmula STF n. 655 reza: “À exceção 
prevista no art. 100, caput, da Constituição em 
favor dos créditos de natureza alimentar, não 
dispensa a expedição de precatório e limita-se 
a isentá-lo de observância da ordem cronológi-
ca dos precatórios decorrente de condenação de 
outra natureza”.

Por outro lado Súmula STJ n. 144 dita: “Os 
créditos de natureza alimentar gozam de prefe-
rência, desvinculados os precatórios da ordem 
cronológica e dos critérios de natureza diversa”.

Várias disposições tratam dos precatórios. 
O art. 33 do ADCT inicia-se falando em “Ressal-
vados os créditos de natureza alimentar, o valor 
dos precatórios judiciais,...”.

Depois de marchas e contramarchas, afi-
nal, a 3ª Turma do STJ entendeu que os hono-
rários advocatícios têm natureza alimentar e não 
podem ser objeto de indisponibilidade quan-
do se tratar de administradores de instituições 
financeiras; seriam bens impenhoráveis (Lei  
n. 6.024/1974) e equiparados aos salários (RESP 
n. 724.158/PR, quando relatora a Ministra Nancy 
Andrighi, in DJ de 16.10.2006, p. 365).

Com vistas ao art. 23 do Estatuto dos Ad-
vogados (Lei n. 8.906/1994), o STF reconheceu 
a natureza alimentar dos honorários profissio-
nais dos advogados (RE n. 470.407/DF, in DJ de 
13.10.2006, relatado pelo Ministro Marco Aurélio 
de Mello).

3. Pensão alimentícia

Primacialmente embora possa ter sido con-
cebida ajuizando-se com a nutrição da mulher 
e dos filhos e de outras despesas mínimas in-
dicativas da respeitabilidade humana, a pensão 
alimentícia civil devida por um segurado não 
se destina exclusivamente à sobrevivência ou à 
subsistência.

Caracterizando um cenário particular, ela 
observa outros elementos pertinentes ao alimen-
tante e ao alimentado, cogitando-se principal-
mente da educação e saúde deste último.

Conforme a Folha de São Paulo, Alexan-
dra Pinheiro, ex-esposa de Roberto Carlos, jo-
gador de futebol do Corínthians, pede cerca de 
R$ 900.000,00 de pensão alimentícia (“Ex-mu-
lher cobra 900 mil de Roberto Carlos”, in FSP 
n. 14.4.2010, p. E -2).

Todo montante valor, se pago de uma vez, 
não poderia ter caráter alimentar. Imaginando 
que uma ação rescisória posterior demonstre a 
impropriedade do pagamento, ter-se-á que defi-
nir a sua natureza para saber da devolução.

Julga-se que boa parte dos elementos da 
teoria jurídica da pensão alimentícia migrou in-
devidamente para a natureza alimentar das pres-
tações securitárias. O conteúdo moral presente 
nas ações civis acabou por influenciar outros 
créditos sem ser ter certeza até onde essa conta-
minação é válida.

Há alguma confusão entre os alimentos ci-
vis e os alimentos securitários. Pratica-se certa 
identidade entre os dois montantes como se eles 
fossem iguais e não são e julga-se ser arriscado 
tentar importar os conceitos civilistas para a pre-
vidência social.

4. Prestações securitárias

As prestações securitárias reclamam aten-
ção especial no Direito Previdenciário; conside-
radas globalmente nem todas elas assumiriam 
esse caráter.

Levando-se em conta que o beneficio mé-
dio do RGPS em janeiro de 2011 foi de cerca de 
R$ 700,00 conclui-se que ele se posta abaixo  
do que é minimamente necessário para as despe-
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sas básicas de uma pessoa num País em que 2/3 
dos beneficiários aufere R$ 540,00 por mês.

Como elas variam de R$ 540,00 até  
R$ 3.689,66 no RGPS e até R$ 26.723,13 no 
RPPS, sem se afirmar que todas as mensalida-
des dos benefícios previdenciários possuam esse 
caráter, é garantido que um nível pecuniário es-
colhido estaria compreendido abaixo do teto da 
Previdência Social. Pressupõe-se que uma famí-
lia (marido e mulher e dois filhos) poderia viver 
bem com R$ 3.689,66.

O País conhece dois conceitos de salário 
mínimo: a) constitucional (muito mais amplo); 
e b) legal.

Em 2011, o legal é de R$ 540,00, quando 
a cesta básica média nacional gira em tomo de 
R$ 250,00. Nestas condições, em virtude do seu 
baixo piso pecuniário, sem sombra de dúvidas, 
ab initio, tem-se que o valor do salário mínimo é 
inteiramente alimentar.

Não parecer haver muitas dúvidas sobre a 
alimentaridade da prestação previdenciária de 
pequeno nível no nosso País.

É preciso sopesar a resistência à caudalosa 
jurisprudência que indistintamente manda não 
devolver as mensalidades recebidas indevida-
mente do INSS, lembrando-se que o RGPS é um 
regime financeiro de repartição simples e não de 
capitalização.

Não se pode ignorar que o INSS ao fazer 
um pagamento dessa natureza ele retira recursos 
da clientela protegida, diminuindo o patrimô-
nio coletivo, e que precisa reavê-lo para manter 
equilibrado o regime financeiro.

Também não se pode pensar de forma 
simples: se o INSS foi o culpado, per se não 
tem de haver a restituição. Assim sanciona-se 
a Administração Pública com recurso alheio, 
favorecendo quem fundamentalmente não tem 
direito.

Tenta-se configurar que uma vez fixado um 
pagamento, ele deteria o caráter da alimentari-
dade até determinado nível e sem possuí-lo aci-
ma desse patamar.

5. Particularidades do percipiente

O quantum ora enfocado é personalíssimo; 
tem a ver com a condição econômica ou finan-

ceira do titular. Determinado numerário assu-
miria uma nuança distinta e outro não a deteria 
(aquele, por exemplo, de quem tenha rendas 
próprias). A aposentadoria do RGPS deveria 
ser considerada alimentar para quem ganha R$ 
540,00, mas não para o abastado que tem muitos 
imóveis alugados ou outras rendas.

Uma concepção jurídica dessa natureza 
não pode olvidar o enfoque pessoal e familiar. 
Em média constituída de pai e mãe e dois filhos, 
de modo geral uma família carece de menos do 
que quatro valores individuais com essa mesma 
natureza para a sua subsistência. Existem des-
pesas pessoais (chuveiro) e gerais (TV ligada), e 
que dependem da quantidade de indivíduos vi-
vendo sob o mesmo teto.

Releva considerar a situação do percipien-
te do valor sopesado, se ele desfruta ou não de 
outras condições econômicas ou financeiras que 
lhe permitam obter os meios de manutenção. 
Detentor de dois ou mais benefícios deveria ser 
avaliado em particular.

Marcelo Cerqueira estuda a situação do 
indivíduo quando trata do alimento civilista 
(“Obrigação alimentar e possibilidade de res-
tituição dos alimentos pagos indevidamente”, 
colhido na internet, admitindo a restituição. 
A remissão é válida na exata medida de que a 
conclusão emergiu da condição do alimentado: 
se ele tem como obter os meios de subsistência 
não faz aos alimentos. Se um aposentado tem 
outros meios de vida e a quantia da aposenta-
doria indevida não era necessária, ela tem de ser 
devolvida.

Ou seja, não se pode afirmar que haja uma 
presunção jurídica que os valores recebidos in-
devidamente foram consumidos como alimentos 
nem há vedação legal para a ação de restituição. 
Ao contrário.

As pessoas beneficiadas pelas disposições 
de que o beneficio correspondente deva ser de-
ferido preferencialmente (nesse sentido, a pen-
são por morte e o auxílio-reclusão) e as pessoas 
idosas devem ser consideradas em particular. Da 
mesma forma, os deficientes.

Outro grupo de indivíduos é constituído 
daqueles que têm outros meios de subsistência 
ou são mantidos por terceiros, caso dos presidiá-
rios e dos eclesiásticos.
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6. Tutela antecipada

O instituto técnico da tutela antecipada tem 
gerado polêmica considerável no que diz respeito 
à repetição das mensalidades recebidas na hipóte-
se de o segurado restar sem ganho de causa.

Tal ação, disciplinada no CPC, impõe con-
dições para a sua efetividade e uma delas é de 
que: “Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do 
provimento antecipado” (CPC, art. 273, § 2º).

As divergências doutrinárias são respeitá-
veis. Camila Cibele Pereira Marchesi entende que 
deva haver a devolução, mas Lais Fraga Kauss 
posiciona-se ao contrário, entendendo não ha-
ver a necessidade da devolução (“A efetividade 
da tutela antecipada nos benefícios de trato ali-
mentar”, São Paulo, IOB, Revista Síntese de ja-
neiro de 2011).

O STJ não tem posição final sobre a devo-
lução dos valores auferidos em razão da anteci-
pação de tutela quando não foi reconhecido o 
direito do titular.

A Ministra do STF Carmem Lúcia é do ponto 
de vista que não deve ser devolvido, mas alguns 
magistrados do STJ. invocando o art. 273, § 2º, do 
CPC, ficam em sentido contrário.

7. Concorrência na pensão por morte

Quando o segurado deixa duas mulhe-
res ou famílias com direito à pensão por morte 
(raciocínio que vale para o auxílio-reclusão) é 
bastante comum que um dos dependentes se an-
tecipe ao outro e tenha o benefício concedido 
integralmente.

Na hipótese de circunstâncias que justifi-
quem esse cuidado, o

CRPS recomenda ao INSS que sempre pro-
cure saber se há mais alguém que possa concor-
rer à pensão por morte.

Às vezes, a autarquia federal não toma esse 
cuidado e depois de ter deferida a prestação para 
um dependente e vir mantendo as mensalidades, 
descobre que há outra pessoa com direito à to-
talidade metade da renda mensal, normalmen-
te impondo-se a divisão da pensão por morte. 
Nestas condições cobra daquela que recebeu a 
totalidade, 50% do valor do benefício.

A doutrina discute qual deve ser a DIB da 
fração de quem pede o benefício a posteriori: se é 
a Data de Entrada do Requerimento do segundo 
pedido (DER) ou a Data do Óbito (DO) do segu-
rado. Convindo que seja a DER, a divisão opera-
se daí para frente, mas caso contrário, tem-se 
instituído um débito da primeira dependente.

O INSS é quem recebe a solicitação, quem 
instrui a concessão e quem verifica o direito, 
exceto na raríssima hipótese de não saber da 
existência de outras pessoas com direito, ele 
tem todas as condições de determinar quem tem 
direito. Na dúvida, deve deferir apenas 50% até 
que se defina a situação. Não o fazendo, age com 
culpa in vigilando e não tem sentido cobrar de 
quem agiu de acordo com a lei.

Em 10.12.07 a Lei n. 9.528/97 determinou 
que a DIB da pensão por morte é a DER se pas-
sados mais de 30 dias da solicitação do titular 
do benefício (PBPS, art. 75). Assim, muitas vi-
úvas culturalmente hipossuficientes, procura-
doras do segurado aposentado que recebiam a 
aposentadoria, geralmente no valor do salário 
mínimo, ignorando a diferença jurídica entre as 
duas prestações, apresentando-se tardiamente 
descobrem que “devem” o que receberam desde 
a DO. Ora, contraditando a lei, nesses casos a 
DIB deveria ser a DO e não existir débito algum 
a ser devolvido.

Ainda na área da pensão por morte, vale 
lembrar que o art. 78 do PBPS, diz que verifica-
do o reaparecimento segurado desaparecido “o 
pagamento da pensão cessará, imediatamente, 
desobrigados os dependentes da reposição dos 
valores recebidos, salvo má fé” (§ 2º).

Recentemente, o Tribunal de Contas da 
União descobriu que o INSS cometeu erro no pa-
gamento de benefícios nos anos de 2008/2009, 
pagando a maior para cerca de 25.000 pessoas 
em São Paulo e vai descontar 30% do valor nas 
mensalidades mantidas (colhido em 20.1.11 no 
site Kravchychyn Advocacia e Consultoria).

Esse mesmo TCU havia baixado a Súmu-
la n. 106: “O julgamento pela ilegalidade, das 
concessões de reforma, aposentadoria, pensão, 
na implica por si só a obrigatoriedade da reposi-
ção das importâncias já recebidas de boa-fé, até 
a data do conhecimento da decisão pelo órgão 
competente”.



LTr - Jornal do Congresso  43

Por último, Hermes Arrais Alencar lem-
bra o art. 67 da IN INSS n. 45/2010: “Não será 
efetuada cobrança administrativa referente ao 
período em que o beneficiário recebeu valores 
correspondentes a benefício que foi concedido 
ou reativado em grau de recurso, mas que, por 
força de revisão de acórdão foi cassado, exceto 
nos seguintes casos: I) se a decisão de renovação 
do acórdão de primeira instância se der em de-
corrência de fraude, dolo ou má-fé por parte do 
segurado com conivência ou não e servidor; e II 
— se, depois de notificado sobre a revogação da 
decisão de ultima e definitiva instância, o benefi-
ciário continuar recebendo valores referentes ao 
benefício” (Desaposentação, São Paulo: Editora 
Conceito, 2011, p. 104).

8. Influência da moralidade

Quase todos os magistrados da Justiça 
Federal entendem que não deve haver a res-
tituição de prestações previdenciárias por se-
rem alimentares e, reforçam essa tese quando 
demonstrada a boa-fé do beneficiário (um ele-
mento moral).

Tratando da devolução das mensalidades 
legitimamente auferidas depois da aposentação, 
isso é o que admite Cleusa Oliveira Bueno quan-
do lembrou a AC n. 2002.04.01.049.702-7/RS 
da 4ª Região (“Do direito à desaposentação no 
sistema previdenciário Brasileiro” colhido em 
14.12.09, na internet).

A contrario sensu, embora isso não tenha 
sido dito, se presente a má-fé teria de haver a 
restituição. Não se consegue vislumbrar por que 
a natureza jurídica do valor — ou o dever da 
restituir — emergeria com o comportamento 
ético do beneficiário. Não sabe se alguém fur-
tou um bem alimentar teria de devolver porque 
praticou um crime ou porque ficou com o que 
não era seu.

A moralidade no âmbito da legislação pre-
videnciária é um anacronismo que perdura e que 
tem causado dano a interpretação. Recentemente 
o MPS entendeu corretamente que o professor 
que exerceu o magistério não precisa apresentar 
o diploma (Parecer MPS/CONJUR n. 616/10), 
que é uma gota d’água no oceano e assinala para 
a possibilidade dessa compreensão prevalecer 
adiante.

Se um segurado que recebe o salário míni-
mo apropriou-se de algumas mensalidades inde-
vidas, operando com má-fé deve ser processado 
e, se isso não caracterizar um delito famélico, 
será sancionado penalmente, mas não teria de 
devolver por conta do vulto da importância.

8. Fixação de um padrão

Caso decante-se essa posição jurispruden-
cial de não restituição do indevido, na falta de 
disciplina sistematizada da matéria, será neces-
sário ajuizar em particular também sobre as con-
sequências dessa política.

Sem embargo de não ser imprescindivelmen-
te correto, inicialmente pode se pensar num padrão 
dos grupos de pessoas que compõem os segmentos 
sociais. De modo geral, o consumido em alimentos 
propriamente dito varia menos do que o consu-
mido em relação aos demais itens obrigatórios da 
definição. Deve se considerar sistematicamente as 
disposições legais vigentes, que excluem a indispo-
nibilidade de cada um dos vários cenários.

Importa distinguir a natureza dos paga-
mentos, particularmente quando refletirem a 
reparação do dano moral, indenizações não ar-
roladas na Carta Magna, restituição do indevido 
e os atrasados acumulados.

É imperiosa a regulamentação desse insti-
tuto técnico, ainda que ele encontre abrigo vá-
lido na doutrina; a ausência de uniformização 
conduz a pequenas distorções que culturalmente 
vão se estabelecendo por falta de conhecimento 
da natureza estrutural da previdência social. A 
lei deveria fixar parâmetros básicos, percentuais 
mínimos e critérios legais que orientem os pro-
fissionais.

Excetuadas as indenizações previstas na 
Carta Magna, essas quantias repõem os direitos 
mensurados financeiramente, mas usualmente 
sua ausência não teria conotação com a alimen-
taridade do titular.

A Lei n. 12.190/2010 estabeleceu uma re-
paração da União para as vítimas da Síndrome da 
Talidomida de R$ 50.000,00, a ser multiplicada 
pelo número de pontos da Lei n. 7.070/82. Um 
valor tão expressivo como esse põe em dúvida 
sua alimentaridade, principalmente em face de 
sua destinação.
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9. Fundamentos da irrepetibilidade

É notável observar como foi erigida a cons-
trução lógica de que se é alimentar o valor inde-
vido não deve ser restituído. Seria por que tais 
valores são destinados efetivamente à subsistên-
cia humana ou porque a clientela dos beneficiá-
rios é historicamente de hipossuficientes?

Os autores teriam se dado conta de que na 
pensão alimentícia o alimentante é o proprietá-
rio dos recursos e o INSS não é dono do patrimô-
nio da previdência social?

O patrimônio do seu plano de benefícios 
(que pertence à coletividade de protegidos) não se 
confunde com o patrimônio da autarquia. Se um 
servidor recebeu do Setor de Recursos Humanos 
do INSS vencimentos alimentares indevidos ele 
talvez não devesse devolvê-los como também não 
teria de devolver o empregado de uma empresa 
que auferiu remuneração indevida, mas identifi-
car esse cenário com o plano de benefícios gerido 
pelo INSS é indistinção tecnicamente reprovável.

10. Condições para não restituição

A repetibilidade precisa ser amplamente 
regulamentada, uma vez que vigem distonias le-
gais, doutrinárias e jurisprudenciais, o tema ca-
recendo de disciplina especifica.

a) Definição da dispensa da restituição — 
Estabelecimento das condições que a autorizam, 
com aclaramento da clientela protegida.

b) Decantação do patamar com natureza 
alimentar irrestituível — Que pode ser certo nú-
mero de salários mínimos.

c) Presença da culpa in vigilando do INSS 
— Decantação da afirmação de que não deve ser 
haver restituição se os pagamentos indevidos se 
deveram a um erro da autarquia federal.

d) Pagamentos de longa duração — Fixa-
ção de um período de pagamentos indevidos, a 
partir do qual os valores incorporaram-se ao pa-
trimônio do titular.

e) Definição do aspecto moral — Precisa 
ficar legalmente claro se a boa ou a má-fé do be-
neficiário tem a ver com interpretação da resti-
tuição. Uma vez quitados mensalmente valores 
indevidos eles não devem ser restituídos, exceto 
se decorrente de má-fé (Súmula AGU n. 34).

f) Natureza do direito — Se é individual ou 
familiar. Às vezes, o segurado vive coma família 
e tem os meios de subsistência garantidos pela 
renda familiar.

g) Possibilidade de parcelamento da dívida 
— Em todos os casos a legislação deve propiciar 
a possibilidade de parcelamento da dívida com 
autorização para a retenção no caso de benefício 
em manutenção.

h) Subjetividade do direito — O direito a 
não restituição deve enfocar o indivíduo fami-
liarmente considerado e não isoladamente se ele 
vive com a família

i) Fracionamento do valor — Definição na 
essência técnica do valor abaixo e acima de um 
eventual patamar estabelecimento.

j) Atrasados — Solução para os pagamen-
tos de atrasados.
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os Casais HoMosseXUais e o direito a 
peNsÃo por Morte

Ana Paula Kosloski Miranda
Pós-graduanda em Processo Civil e Direito do Trabalho, 

ambos na FACINTER.

Leila Andressa Dissenha.
 Advogada Doutoranda em Direito e Mestra em Direito, 

ambos pela PUC/PR. Advogada.

Pensão por morte é o benefício pago aos 
dependentes do segurado, cuja prestação se re-
fere ao pagamento continuado, substituidor da 
remuneração do segurado falecido.(1)

A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (CRFB/88), em seu art. 201, in-
ciso V, dispõe que atenderá a pensão por morte 
do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro, bem como, aos dependentes.

Assim sendo, versa o art. 1º da Lei n. 8.213(2), 
que a Previdência Social mediante contribuição, 
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 
indispensáveis de manutenção morte daqueles de 
quem dependiam economicamente.

Ademais, o referido artigo aponta os bene-
ficiários na condição do segurado, entre os quais 
se destacam o cônjuge ou o companheiro(a), de 
acordo com o art. 16. Com todo respeito, o § 3º 
do mesmo artigo considera que “companheira 
ou companheiro é a pessoa que, sem ser casada, 
mantém união estável com o segurado ou com a 
segurada(...)”.

No Brasil, não é reconhecido em nossas 
legislações vigentes o casamento entre pes-
soas do mesmo sexo conforme nota-se clara-
mente no art. 1.514(3) do Código Civil de 2002 
(CC/2002), vez que se menciona somente entre 
homem e a mulher.

(1) CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, 
João Batista. Manual de direito previdenciário. 8. ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 516

(2) Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências.  Disponível em <http://www.planalto.gov.br/
ccivil/leis/L8213cons.htm>. Acesso em 21.4.2011.

(3) Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 
Art. 1.514: O casamento se realiza no momento em que o 
homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade 
de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.”

A discussão pairava na justiça brasileira. O 
Supremo Tribunal de Justiça, em 23 de fevereiro 
de 2011, teve seu julgamento interrompido com 
quatro votos favoráveis e três contrários, onde 
sustentou a ministra Nancy Andrighi(4), favorá-
vel à questão que “a ausência de previsão legal 
jamais pode servir de pretexto para decisões 
omissas, ou, ainda, calcadas em raciocínios pre-
conceituosos, evitando, assim, que seja negado 
o direito à felicidade da pessoa humana”. (5)

Ao réves, o ministro Sidnei Beneti e o de-
sembargador Vasco Della Giustina(6) explicam 
que “a união homoafetiva só poderia gerar efei-
tos sob as regras da sociedade de fato(7), que exi-
ge a demonstração de esforço proporcional para 
a partilha do patrimônio.” (8)

(4) Supremo tribunal de Justiça. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.
wsp?tmp.area=398&tmp.texto=100884&tmp.area_
anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=uniao%20
homoafetiva>. Acesso em 21.4.2011.

(5) No mesmo sentido, Maria Berenice Dias explica, 
apontando a Lei Maria da Penha, que “não mais cabe 
questionar a natureza dos vínculos formados por pessoas 
do mesmo sexo”, acrescendo que “ninguém pode continuar 
sustentando que, em face da omissão legislativa, não é possível 
emprestar-lhes efeitos jurídicos. DIAS, Maria Berenice. A Lei 
Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei n. 11.340/2006 
de combate à violência domestica e familiar contra a mulher. 
2.ª Tir. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2008. p. 36.

(6) Supremo Tribunal de Justiça. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.
wsp?tmp.area=398&tmp.texto=100884&tmp.area_
anterior=44&tmp.argumento_pesquisa=uniao%20
homoafetiva>. Acesso em 21.4.2011.

(7)  Nos ensinamentos de Rainer Czajkowski, a sociedade de 
fato é, a princípio, aquela que não pressupõe relacionamento 
prolongado e estável, vez que pode existir entre parceiros 
antes de se falar em entidade familiar e independentemente 
dela. CZAJKOWSKI, Rainer. União Livre. 2. ed. São Paulo: 
Editora Juruá, 2000, p. 131.

(8) Como determina a Súmula n. 380 do STF dispondo 
que: “comprovada a existência de sociedade de fato entre 
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Entretanto, em 5 de maio de 2011, o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu a união estável para 
casais do mesmo sexo, que colocou a exclusão de 
qualquer divergência no art. 1.723(9) do CC/2002, 
que impeça o reconhecimento da união entre pes-
soas do mesmo sexo como entidade familiar.(10)

Não obstante, ao refletir, Francisco Ama-
ral pressupõe que um dos valores importantes 
para o Direito é a liberdade, isto significa que 
há possibilidade de opção, que age conforme sua 
vontade e sua natureza, acrescendo ainda que a 
liberdade jurídica reconhece no indivíduo o po-
der de produzir efeitos no campo do direito atu-
ando com eficácia jurídica.(11)

Não se deve excluir desta proteção, por-
tanto, para efeito de ação do Estado e tutela do 
Direito a união homossexual(12) em face do prin-
cípio da dignidade da pessoa humana(13) (art. 1º, 
III, CRFB/88), que segundo Alexandre de Mo-
rais, trata-se de:

os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a 
partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.
asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumu
la_301_400>. Acesso em 21.4.2011.

(9)Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código. Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar 
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de família.

(10) Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=178931>. Acesso em: 5.5.2011.

(11) AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 6. ed. 
ver. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 22

(12) O Deputado José Genoíno justifica a necessidade da 
regulamentação homoafetiva da seguinte forma: em vista 
da ausência de norma legal elaborada pelo legislativo, o 
cidadão procura em outro Poder da República — no caso, 
o Judiciário — a necessária concretização de um dos seus 
Direitos da Pessoa Humana, ou seja, ter reconhecido o seu 
direito inalienável a se relacionar afetivamente e que este 
relacionamento gere efeitos jurídicos próprios, decorrentes 
de seu reconhecimento legal ou judicial. (...)” Projeto de 
Lei n. 4.914/2009. Disponível: <http://www.camara.gov.br/
sileg/integras/641237.pdf>. Acesso em: 1º set. 2010.

(13) O direito a livre orientação sexual além de estar 
amparado pelos princípios acima elencados, ainda encontra 
respaldo legal no princípio da isonomia e da liberdade de 
expressão, posto que como garantia de liberdade deve ser 
incluído entre os direitos da personalidade, principalmente 
no que diz respeito à identidade pessoal, integridade física e 
psíquica. DIAS, Maria Berenice. Família Homoafetiva e seus 
Direitos. Disponível em <: http://www.mariaberenicedias.
com.br/pt/artigo.dept.>. Acesso em: 4.4.2011.

“um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa manifestando-se na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida, cons-
tituindo-se um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 
somente de forma excepcional possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamen-
tais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos.”(14)

Neste diapasão, a CRFB/88 dispõe como 
um de seus objetivos fundamentais “a promo-
ção do bem de todos, sem preconceito de ori-
gem, de raça, sexo, cor idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”, nos termos do art. 3º, 
Inciso IV.

Por isso a decisão como se vê foi acertada, 
vez que como qualquer outro relacionamento 
heterossexual, não há motivo para se deixar de 
reconhecer os direitos, dentre os quais, os be-
nefícios previdenciários, em favor daquele que, 
eventualmente, venha a necessitar de tal prote-
ção, nele incluindo-se a pensão por morte. (15)

Ressalta-se que, o direito previdenciário já 
havia se adiantado ao fato de oferecer proteção 
aos dependentes beneficiários de seus segurado-
res, editando a Instrução Normativa n. 25/2000, 
que nos termos do art. 2º, passou a garantir aos 
companheiros de homossexuais falecidos direito 
à pensão previdenciária.

Acerca do exposto, apesar do casamento 
entre homossexuais não ser juridicamente reco-
nhecido tendo em vista a ausência de legislação 
acerca do tema, atualmente, prevalece oficial-
mente o reconhecimento da união estável entre 
homossexuais.

Assim com o reconhecimento jurídico da 
união estável entre pessoas do mesmo sexo se 
formaliza a união estável assegurando o direito 
daquele que pleiteia a pensão alimentícia e pre-
videnciária.

(14) MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 20 ed. 
São Paulo: Atlas 2006. p. 16.

(15) Ação Civil Pública n. 2000.71.00.009347-0. Disponível 
em: <http://www.senado.gov.br/sf/senado/advocacia/pdf/
Par05-272.pdf>. Acesso em 21.4.2011.
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proBLeMas aCerCa da apLiCaÇÃo progressiVa 
do Fator preVideNCiÁrio

Diego Franco Gonçalves
Professor de Direito Previdenciário do INFOC — Instituto 

de Formação Continuada, Advogado especialista em Direito 
Previdenciário e Sócio do escritório Francisco Rafael 

Gonçalves Advogados Associados.

1. Introdução

Muitos debates giram em torno do famige-
rado “fator previdenciário” instituído pela Lei 
n. 9.876 de 26 de novembro de 1999, contudo, 
boa parte do Poder Judiciário mostrou-se, até o 
presente momento, simpático ao novo mecanis-
mo imposto com o intuito precípuo de reduzir o 
valor das aposentadorias e pensões concedidas 
pelo Regime Geral de Previdência Social, preca-
rizando ainda mais a cobertura previdenciária 
que, em tese, deveria garantir a inatividade re-
munerada do trabalhador.

Supostamente autorizado pela nova reda-
ção do art. 201 da CR/1988, alterado pela EC n. 
20/98, que introduziu a expressão “equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial”, o legislador ordinário, jun-
tamente com especialistas do Ministério da Pre-
vidência Social não hesitaram e lançaram mão 
de métodos para reduzir o valor dos benefícios.

Lograram êxito os tecnocratas do MPS, 
uma vez que, de acordo com o estudo realizado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
— IPEA(1), a Previdência Social economizou en-
tre 1999 a 2007 mais de R$ 10 bilhões de reais.

O objetivo do presente trabalho não é dis-
cutir a constitucionalidade do Fator Previden-
ciário, uma vez que tal tarefa incumbe ao Ex-
celso Pretório fazê-lo, in casu, através das Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.110-DF e 
2.111-DF, mas tão somente esmiuçar o disposto 
no Art. 5º da Lei n. 9.876/99.

2. Método de cálculo

Conforme se sabe, o Fator Previdenciário 
foi introduzido no cálculo do salário de benefício 

(1)Avaliação de Resultados da Lei do Fator Previdenciário 
(1999-2004) — IPEA — Disponível em: http://www.ipea.
gov.br 

(SB) das aposentadorias, em especial, nas moda-
lidades de tempo de contribuição e idade, sendo 
facultativa nesta última forma de jubilamento.

Tal mecanismo leva em conta o tempo de 
contribuição, idade e expectativa de sobrevida 
do segurado. Esta última é feita a cargo da Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística — IBGE, considerando a média nacional 
única para ambos os sexos.

Assim, nos termos do Decreto n. 3.266/99, 
compete ao IBGE publicar anualmente, até o dia 
1º de dezembro, a tábua completa de mortalida-
de referente ao ano anterior.

O art. 29, inciso I, da Lei n. 8.213/91 pode 
ser agora expressado através da seguinte fórmula:

SB = média aritmética(2) X fator previdenciário

Já o Fator é representado através da fórmu-
la matemática abaixo(3):

Nota-se portanto que, o fator previdenciá-
rio inferior a unidade, reduzirá o valor do salário 
de benefício, e, consequentemente, o valor final 
da prestação. O contrário, por óbvio, aumentará 
o valor da aposentadoria.

Assim, a Renda Mensal Inicial (RMI) da 
aposentadoria por tempo de contribuição e/ou 
por idade, consistirá no produto do salário de 
benefício X coeficiente.

(2) Lembrando que a média aritmética para os filiados na 
data da publicação da Lei n. 9.876/99 corresponde a 80% 
(oitenta por cento) dos maiores salários de contribuição a 
partir de Jul/1994 (Art. 3º);

(3) Onde, f = fator previdenciário Tc = tempo de contribuição do 
trabalhador a = alíquota de contribuição (0,31) Es = expectativa 
de sobrevida do trabalhador na data da aposentadoria Id = 
idade do trabalhador na data da aposentadoria.
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O que se fez na verdade, foi instituir a ida-
de mínima para aposentadoria por via oblíqua, 
já que o trabalhador, ao perceber ínfimos pro-
ventos em razão do fator, irá postergar o mo-
mento de sua aposentadoria com o propósito de 
aumentá-la.

3. Aplicação progressiva — Art. 5º da Lei 
n. 9.876/99

Dispõe o art. 5º da Lei n. 9.876/99, verbis:

Art. 5º Para a obtenção do salário de be-
nefício, o fator previdenciário de que trata o 
art. 29 da Lei n. 8.213, de 1991, com redação 
desta Lei, será aplicado de forma progressiva, 
incidindo sobre um sessenta avos da média 
aritmética de que trata o art. 3º desta Lei, por 
mês que se seguir a sua publicação, cumulativa 
e sucessivamente, até completar sessenta ses-
senta avos da referida média. g.n.

A fórmula matemática que representa o 
disposto no artigo supra é a que segue abaixo:(4)

Deste modo, “generosamente”, o legisla-
dor pretendeu suavizar os efeitos da aplicação 
do Fator Previdenciário nos primeiros 5 (cin-
co) anos que decorreram da publicação da Lei 
n. 9.876/99.

De fato, os números mostram-se favoráveis 
ao segurado quando seu fator previdenciário 
resulta em valor inferior a 1 (hum). Contudo, 
olvidou-se o legislador do contrário, em casos 
em que o resultado supere 1 (hum), a norma de 
transição prejudica o segurado.

Tome-se como exemplo um trabalhador 
com as seguintes características:

Idade 60 anos

Sexo Masculino

DIB 30.10.2001

RMI R$ 1.067,10

Média R$ 1.000,00

(4) Onde: fn = fator de transição; n = número de meses 
decorridos entre a data de promulgação da lei e a data 
de aposentadoria do segurado; f = fator previdenciário, 
definido anteriormente.

Idade 60 anos

Sexo Masculino

Fator (s/ regra de 
transição) 1,1753

Fator (c/ regra de 
transição) 1,0671

Tempo de Contribuição 39 anos

Expectativa de Vida 17,7

N. de meses (n) 23

Primeiramente, calcula-se o fator previden-
ciário pela regra tradicional (1,1753) e, após, 
utiliza-se a regra matemática de transição acima 
transcrita (1,0671). In casu, o segurado apurou 
um fator positivo (superior a 1), obtendo um 
ganho real de 17,53%. Contudo, ao passar para 
a segunda etapa, qual seja, a norma de transi-
ção insculpida pelo art. 5º, o fator reduzirá para 
1,0671, ou seja, 6,71%.

Assim, se o INSS aplicasse simplesmente o 
fator, sem qualquer regra de transição (repita-se, 
somente nos casos em que o mesmo seja supe-
rior a 1), o segurado em comento teria uma ren-
da mensal inicial de R$ 1.175,30. Caso contrá-
rio, terá a renda inicial de R$ 1.067,10, ou seja, 
uma perda de 10,13% no valor do benefício.

Conclui-se que a norma de transição não 
prestigiou os segurados que obtiveram um fator 
previdenciário positivo e, se aposentaram entre 
28.11.1999 a 31.12.2004, o que revela uma ver-
dadeira injustiça, já que não foi este o objetivo 
contemplado pelo legislador.

O informativo da Previdência Social  
n. 11/1999(5) deixou clara a intenção da norma 
transitória: “a viabilização do fator previdenciá-
rio só foi possível a partir de um eficiente esfor-
ço coordenado de comunicação e de negociações 
com o Congresso Nacional, pelo qual foi defini-
do uma regra de transição de aplicação gradual 
do fator previdenciário em 60 meses”.

A “forma progressiva” como estipulou a 
Lei n. 9.876/99 não permite apenar o segurado 
que possui um fator previdenciário positivo. Tal 
método é uma afronta aos direitos e garantias in-
dividuais do segurado.

(5) Disponível em <http://www.previdencia.gov.br/
arquivos/office/3_081014-104625-913.pdf>
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Ora, se a regra transitória prejudica o segu-
rado, porque aplicá-la? Seu sentido e existência 
perdem todo o significado, jogando por terra o 
“bônus” concedido pelo legislador.

Como o nome bem diz, as regras de tran-
sição possuem o objetivo de efetuar a transição 
das situações jurídicas consolidadas sob a égide 
do regime antigo para a vigência do novo regi-
me, sem a violação de garantias individuais.

As regras de transição não estabelecem re-
gime jurídico, mas instituem relação jurídica de 
transição que, em razão de sua natureza específi-
ca, merece ser individualizada e protegida.

Em razão de seu objeto específico e de sua 
eficácia pré-determinada, as regras de transição, 
uma vez instituídas, não podem mais ser altera-
das, pioradas ou suprimidas, pois elas já perten-
cem ao patrimônio jurídico do segurado.

Atento às mudanças na legislação previ-
denciária, o renomado professor Wladimir No-
vaes Martinez(6) bem destacou:

“Sob esse aspecto, quem tem o fator acima 
de 1 (um), com o qual ganharia com o sistema, 
em razão da redução mensal da implantação gra-
dual, perdeu. Houve cochilo do legislador para 
prever a hipótese.”

Portanto, o que de fato ocorreu foi um co-
chilo do legislador juntamente com os tecno-
cratas do MPS, erros que deverão ser corrigidos 
pelo Poder Judiciário, sob pena de se criar outro 
“buraco” na história da Previdência Social.

(6) MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito 
previdenciário. 3. ed. — São Paulo: LTr, 2010. p. 811 

4. Conclusão

O que se constata na verdade é que o fator 
previdenciário é um dos grandes responsáveis 
pela precarização das relações trabalhistas, uma 
vez que, não permite ao segurado ter acesso à 
inatividade remunerada, sendo este obrigado a 
retornar ao mercado de trabalho para comple-
mentar sua renda e, assim, acaba por aceitar tra-
balhar sem registro em carteira e de modo in-
formal.

Ou seja, em longo prazo, o prejuízo para 
o Estado lato sensu é muito maior, levando a 
crer que a economia gerada inicialmente pelo 
fator pode ser considerada como uma “econo-
mia de palito”, e, portanto, não atingindo o ob-
jetivo constitucional do “equilíbrio financeiro 
e atuarial”.

Conforme dito acima, o presente trabalho 
tem a missão apenas de alertar para a ilegalidade 
da norma transitória insculpida no art. 5º da Lei 
n. 9.876/99, cabendo aos advogados previden-
ciaristas provocar o Poder Judiciário, antes que 
seja tarde demais.

Por fim, importante registrar a constata-
ção da equipe de pesquisadores do IPEA acerca 
do fator previdenciário: “Ora, a expectativa de 
direito de quem trabalhou por 35 anos e plane-
jou sua vida com base no marco legal vigente 
requer algo mais para justificar a mudança de 
regras.”(7)

(7) Avaliação de resultados da lei do fator previdenciário 
(1999-2004) — IPEA — Disponível em: http://www.ipea.
gov.br 
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proVas da UNiÃo estÁVeL HoMoaFetiVa

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Direito Previdenciário

1. Introdução do tema

Dia 5.5.11, por unanimidade o STF deci-
diu reconhecer a identidade entre as uniões ho-
mossexuais e as heterossexuais, manifestando-se 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 
n. 4.277, intentada pelo Governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral (antes ADPF n. 178) — 
que visava uma definição em face dos arts. 19, 
II e V e 33 do Decreto-lei n. 220/75 do Rio de 
Janeiro — e na Ação de Cumprimento de Pre-
ceito Fundamental — ADPF n. 132, originária 
da Procuradoria-Geral da República, processos 
relatados por Ministro Ayres Britto.

O Vice-Presidente da Frente Parlamentar 
Evangélica, deputado federal Anthony Garoti-
nho (PR/RJ) disse que o grupo político pretende 
apresentar na próxima semana um Projeto de 
Decreto Legislativo — PDL com o objetivo de 
anular a decisão do STF (“Evangélicos tentam 
no Congresso limitar os direitos dos gays”, in 
FSP de 12.5.11, p. C-5).

Essa decisão recorda a Ação Civil Públi-
ca n. 2000.71.00.009347-0, tratada no nosso A 
União Homoafetiva no Direito Previdenciário, São 
Paulo: LTr, 2008 e “O direito dos homossexuais 
à pensão por morte”, in RPS n. 236/683.

2. Conceito mínimo

A união homoafetiva é uma relação amorosa 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo. Juridi-
camente, um vínculo afetivo e familiar, informali-
zado em comparação com o casamento e distinto 
da união estável em relação a identidade de sexos.

Sociologicamente não conta com aprova-
ção consensual da sociedade e não tem os seus 
desdobramentos bem definidos pela legislação, 
doutrina ou jurisprudência. Carece de pesqui-
sas profundas, discussões científicas, particular-
mente antropológicas, e decisões políticas.

Visão doutrinária

As semelhanças entre o casamento civil, o 
matrimônio religioso e a união estável e certas 

particularidades da união homoafetiva, intuem 
que essas instituições sociais são espécies de um 
mesmo gênero, a convivência familiar, resultan-
te da comunhão de seres com finalidades afeti-
vas, mútua assistência e busca do bem-estar.

A união homossexual destoa da heteros-
sexual; sem embargo de um dos seus membros 
eventualmente terem concebido filhos numa 
relação anterior, esse parceiro poderá constituir 
uma família, ainda que com filhos não consan-
guíneos. Nada impede que mulheres unidas te-
nham filhos mediante inseminação artificial ou 
adotem crianças, guardem ou as tutelem.

Basicamente a união homoafetiva é uma co-
munhão convencional de dois seres do mesmo 
sexo, que tem por escopo uma vida familiar em 
comum — convindo lembrar que a família stricto 
sensu (pais e filhos) é um insistente desejo dos 
idealizadores, que terá de abrigar a modalidade 
lato sensu (pai e mãe ou irmãos vivendo jun-
tos)—, presente o animus de mútua assistência, 
respeito e constância da relação. Não exige a con-
junção carnal nem mesmo manifestações român-
ticas externas, mas no mínimo, o cumprimento 
das obrigações assumidas decorrentes da afeti-
vidade dessa convenção de vontades. Em algum 
caso raro, particularmente de pessoas idosas, 
apenas de serem companheiros, compartilhando 
atenções mútuas nos últimos anos de vida.

Natureza jurídica

Aceitando-se que a teoria da instituição 
não dispensa as afetações de contrato, pode-se 
ter a união homoafetiva como instituição con-
vencional enquadrada no Direito de Família.

Não é apenas uma parceria civil, válida no 
Direito Econômico, nem uma sociedade de fato, 
embora apresente algumas características destas 
duas ideias, desfrutadas também pelo casamento 
e a união estável.

Os conviventes homossexuais mutuamente 
não fazem jus a qualquer indenização por servi-
ços prestados. Em cada caso terão direito a dano 
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moral, pensão alimentícia, pensão por morte ou 
auxílio-reclusão, mas essa união não é um con-
trato de trabalho doméstico.

Concepção constitucional

Constata-se um grande esforço dos estudio-
sos do art. 226, § 3º, da Carta Magna, é a base 
para a aceitação da união homoafetiva. Pode indi-
car uma concessão da ANC, que aceitou a união 
estável porque não a podia ignorar, mas deixou 
claro que era um preâmbulo para o casamento.

Todo o tempo, não há necessidade de se 
tentar equiparar os conviventes aos casados, o 
que será válido para os heterossexuais unidos, 
porque aquela união é instituição ímpar. Mas 
alguma associação de concepções válidas não 
prejudicará a compreensão. A fonte material é a 
realidade social.

A Carta Magna não dispôs sobre a união 
homoafetiva e não regeu outras instituições hu-
manas; aliás, nem precisava, ela partia da fonte 
casamento. Fez questão de lembrar a existência 
de dois sexos, o que acontece com o matrimô-
nio. Depreende-se que quem redigiu o art. 226, 
§ 3º, não queria a união homoafetiva, mas não 
podia impedi-la em face dos elevados postulados 
dos arts. 1º, 3º e 5º, que também acolhera.

A fonte formal da união homoafetiva está 
no art. 3º, IV, da Carta Magna. Se o início do in-
ciso quer o bem de todos — e quer! — e pode ser 
logrado sem o preconceito ou a discriminação 
envolvendo o sexo. Isso é reafirmado no caput 
do art. 5º quando diz que “todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.

Não existe fonte legal positivava expressa 
para a união homoafetiva. O reconhecimento do 
estado jurídico dessa relação, no que diz respeito 
ao Direito Previdenciário é a ACP n. 09437-0 e 
as instruções normativas do INSS. Por se tratar 
de direito novo, não se pode ignorar as decisões 
judiciais sobre o patrimônio nem as manifesta-
ções doutrinárias.

A mens legislatoris do art. 226, § 3º, tra-
ta de uma instituição, que ousou a indelicade- 
za de chamar de concubinato como passo inicial 
de outra instituição, que elege como a melhor de  
todas: o casamento. A mens legis, entretanto, é 
outra: enquistou na Lei Maior um instituto fá-
tico e jurídico que existia na realidade: a união 
estável.

Colocados vis-à-vis os arts. 1º, 3º e 5º, ca-
put, com os arts. 201 e 226, todos da Lei Maior, 
aparentemente ter-se-ia uma oposição de ideias 
na Constituição. Não é a Carta Magna de um 
país com data de início; a ANC de 1987/1988 
desenvolveu-se em meio a transformações polí-
ticas e sociais. Quando elaborou os arts. 1º, 3º e 
5º, na abertura do texto deixou nítida uma carta 
de intenções e filosofia de um Estado de Direito, 
compostas de princípios elevados.

Por ocasião da elaboração do art. 226, que 
logo se comunicou ao art. 201, o que se teve 
foi pé no chão, resultante do debate acirrado 
de quem queria e não queria o reconhecimento 
do direito dos homossexuais. Do próprio § 3º 
emerge uma concessão inevitável, vazada numa 
linguagem que aceita a união estável como passo 
inicial do matrimônio (como o casamento reli-
gioso é aceito).

Definição legal

Inexiste definição legal de união homoafe-
tiva. Sem prejuízo do que dispõem as Leis ns. 
8.971/94 e 9.278/96 nem mesmo um conceito 
pode ser encontrado na lei. A construção jurí-
dica fica por conta dos doutrinadores, restando 
bastante assentada, salvo no que diz respeito à 
dependência econômica, o tempo mínimo de 
duração da relação e as provas convincentes. E, 
ainda, a respeito de aspectos trabalhistas, comer-
ciais, civis e penais.

As normas administrativas, nascidas a fór-
ceps (que chegaram a descrever a companheira) 
não tiveram a coragem de definir essa parceria, 
pressupondo-a para os fins dos dois benefícios 
que ela fez emergir.

Disciplina regulamentar

 Até que o Ministério Público Federal de 
Porto Alegre ingressasse com a Ação Civil Pú-
blica n. 9347-0 e sobreviesse a sentença da ju-
íza Simone Barbisan Fortes, subsistia um vazio 
normativo na previdência social. Com a Instru-
ção Normativa INSS/DC n. 25/00, em cumpri-
mento a referida sentença, a autarquia passou 
a regulamentar a união homoafetiva em suces-
sivas decisões. Sem defini-la o que é relevante 
— e sem dizer o que não é união homoafetiva. 
Fê-lo de forma bastante singela, não a concei-
tuando, e exigindo provas materiais de difícil 
produção.
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Num primeiro momento, sem atender o 
ditame judiciário, impondo a prova da depen-
dência econômica, o que retirava a pretendida 
equiparação com o casamento e a união estável. 
Mais adiante, hodiernamente não a exigindo e a 
pressupondo (se é que não ficou camuflada na 
prova da própria convivência more uxorio).

Adota-se o art. 52, § 4º, da IN INSS n. 20/07, 
como a norma vigente, que silencia quanto a pro-
va da dependência econômica, bem como seu art. 
271, que remete ao art. 105 do RPS. A norma an-
terior, em seu art. 30, falava em prova da depen-
dência econômica (art. 30 e 271 da IN INSS n. 
11/06). Por seu turno, o referido art. 105 do RPS 
trata da pensão por morte de modo geral.

Nota-se que uma e outra fonte formal cui-
dam da união homoafetiva em face da pensão 
por morte, esquecendo-se de outros benefícios 
e situações substantivas e adjetivas do Direito 
Previdenciário.

Subordinado às regras de direito intertem-
poral, tendo em vista que o INSS deveria aplicar 
as diferentes instruções normativas durante as 
suas respectivas vigências, tem-se que em algum 
momento desde maio de 2000, reclamou a prova 
da dependência econômica, o que não acontece 
a partir da IN INSS n. 20/07.

3. Características básicas

Distinguindo-se de outras relações huma-
nas, a união homoafetiva suscita suas próprias 
nuanças, algumas das quais tendentes a sofrer 
mutações futuramente em face do acolhimento 
por parte da sociedade.

a) Identidade sexual — Somente homos-
sexuais compõem esse tipo específico de união 
humana. Os bissexuais constituem relação he-
terossexual e homossexual e, em raros casos, as 
duas relações.

Transsexuais, depois de submetidos à ci-
rurgia de transgenitalização, transmutam fisio-
lógica, psicológica e hormonalmente de sexo. 
Adotado o novo sexo, nessas condições, no co-
mum dos casos, se vierem a se unir, serão tidos 
como heterossexuais.

Mas, claro, exemplificativamente, se al-
guém do sexo masculino tornar-se do sexo fe-
minino e se unir a uma mulher, o que se terá é 
união homoafetiva.

É preciso distinguir essa relação com a con-
vivência mútua de heterossexuais (caso de dois 
irmãos, duas irmãs, pai e filho ou mãe e filha, 
bastante comuns).

b) Convivência more uxorio — Acolhida 
pessoal, social e juridicamente a união homoa-
fetiva refere-se a duas pessoas convivendo jun-
tas. Amando-se ou não, mas se respeitando e se 
ajudando, o que é útil para os indivíduos e para 
a sociedade.

c) Mútua assistência. — A affectio societatis 
é fundamental para que seja reconhecida a união 
homoafetiva, juridicamente tem-se presumida a 
dependência econômica.

d) Constância no tempo — O cenário re-
quer alguma permanência, não positivado o 
tempo de duração dessa união de pessoas, mas 
demonstrada pelas intenções. É um requisito 
também exigido nas uniões estáveis heterosse-
xuais, nas não do casamento (sic).

e) Objetivo familiar — A idealização é que 
seja constituída uma família, que se reduziria 
apenas aos dos conviventes ou agregar filhos 
próprios de cada um dos dois ou terceiros, além 
de outros parentes.

f) Alguma publicidade — Como última ca-
racterística, requisito exigido na união estável e 
de certa forma presumido no casamento, espera-
se que seja de domínio público o fato alegado, 
embora reconhecida sobrevenha enorme cons-
trangimento por parte dos dois polos da relação 
e deva ser mensurada historicamente.

4. Pressupostos gerais

Tecnicamente, para que seja reconhecida 
publicamente a união homoafetiva (daí deri-
vando que outros consectários na prática ficarão 
dependendo desse reconhecimento) e produza 
efeitos na própria Previdência Social e fora dela, 
é preciso que, por ocasião de sua existência ou 
post mortem, o interessado persuada o órgão ges-
tor de alguns requisitos.

Os principais são: a) identidade sexual; b) ca-
pacidade jurídica; c) convivência more uxorio (com 
dependência econômica presumida); d) publicida-
de ainda que esmaecida; e e) certa constância.

Somente pessoas do mesmo sexo podem 
decantar a união homoafetiva. Se um dos parcei-
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ros deixa a condição antropológica de homosse-
xual e se torna heterossexual o que se tem é uma 
união estável. Quando um deles é bissexual, a 
união homoafetiva não é juridicamente

constrangida, igual se passando se ambos 
são bissexuais, evidentemente presentes os de-
mais requisitos. Também não importa que antes 
do enlace um ou outro tenha vivido a heterosse-
xualidade de ou a admita posteriormente.

A reunião de pessoas assexuadas, entendi-
das como aquelas que não têm interesse por ne-
nhum dos sexos, ainda não tem nome.

Embora o Direito de Família sempre tenha 
imposto uma idade mínima para o casamento, 
pouco se discorreu sobre esse mesmo aspecto 
em relação às uniões estáveis. Aparentemente, 
quando de dúvidas, o que deveria ser apurado 
se os pares têm compreensão do que estão fa-
zendo. Igual raciocínio deve estender-se à união 
homoafetiva, não se fixando quer idade mínima, 
evidentemente podendo-se partir dos 16 anos.

Além da faixa etária, vale considerar a ne-
cessidade da verificação da aptidão para a vida 
em comum, apreciando-se em particular os im-
pedidos de praticarem os atos da vida civil.

Embora num e noutro momento os atos 
normativos internos do INSS tenham imposto a 
dependência econômica, ela não pode ser exigi-
da, devendo ser presumida, até porque com o seu 
reconhecimento público, a união homoafetiva 
posta os seus membros como dependentes prefe-
renciais, ao lado do casamento e da união estável.

Como acontece com essas duas instituições 
do Direito de Família, em princípio, ela pode es-
tar abrigada na exigência da convivência more 
uxorio, ou no comum dos casos, subsiste uma 
mútua dependência ou um depende do outro. A 
possibilidade de ambos serem mantidos por ter-
ceiros é remota e deverá empalidecer diante de 
mútua assistência, respeito e existência familiar.

A convivência more uxorio decorre da tradi-
ção, dos usos e costumes e do casamento. A rigor, 
não fosse a convenção histórica, irmãos, parentes 
ou amigos vivendo juntos — sem qualquer rela-
ção que não a familiar — poderiam constituir um 
tipo de união protegida pela lei previdenciária.

Por objetivar a família declinada no art. 
226, § 3º, da Carta Magna e por similitude com 

os arts. 1.723/1.727 do Código Civil, efetiva-
mente exige-se a prova da vida em comum. Ou 
seja, o legislador quer a proteção da família, for-
malizada pelo matrimônio ou fora dele; assim, se 
teria alguma paz social. A prova da convivência 
em comum é descrita em vários atos normativos.

Quando os autores ou as autoridades co-
gitam da publicidade da união estável revelam 
certo ranço que provém da identidade com o ca-
samento e sem capacidade de distinguir o que 
seriam uniões legítimas das ilegítimas. No caso 
específico da união homoafetiva será preciso 
apreciar as provas levando em conta a discrimi-
nação e o preconceito vigentes contra a diversi-
dade sexual.

A constância, no sentido de continuidade e 
alguma duração, é item que se propõe sem que 
se tenha solução geral. Terá de ser apreendida do 
animus dos dois membros da união.

Antes de ser um instituto técnico previden-
ciário, a união homoafetiva é matéria do Direito 
de Família. Por isso, o aplicador da norma, além 
do art. 226, § 3º, da Carta Magna, deve abebe-
rar-se nos arts. 1.723/1.727 do Código Civil de 
2002, procedendo as devidas adaptações.

Se no art. 1. 723 ele evidencia quatro pres-
supostos para o seu reconhecimento, entenden-
do-se que a ausência de um deles descaracteriza 
a pretendida relação jurídica, por outro lado, o 
art. 1.724 propõe carta de intenções para os pa-
res: a) deveres “conjugais”; b) lealdade pessoal; 
c) respeito prevalecente; e d) mútua assistência.

Evidentemente, copiados do casamento 
e trazidos à união estável e, agora, promovidos 
os devidos ajustes, transportados para a união 
homoafetiva. Todos aqueles quatro requisitos do 
art. 1.723, próprios da união estável, justificam 
reparos, abaixo consignados.

Convivência pública

Dispensada no casamento, exigida muito 
mais na união estável, bastante usual na nossa 
sociedade, não pode ser reclamada quando da re-
lação homossexual, pelo menos por algum tempo 
(enquanto persistirem as discriminações sociais).

Constância da relação

O legislador civilista não quer proteger re-
lações eventuais, o que, na prática, torna difí-
cil a aplicação desse preceito. Tanto quanto a 
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continuidade (perceptível a partir dos atos pra-
ticados pelos parceiros), também não há defi-
nição de quanto tempo tem de durar a relação. 
Os cinco anos de antes do PBPS ajudavam bas-
tante, mas, da mesma forma, não eram muito 
recomendáveis.

Presença da família

Aceitando-se que a vida em comum de-
canta per se a profligada família apresentar-se-ão 
óbices quase intransponíveis. O melhor é enten-
der que com enteados, adotados ou guardados 
ou sem eles, ou ainda com parentes convivendo 
juntos, o certo é presumir que o casal é uma fa-
mília lato sensu.

É superior pensar que a intenção do legis-
lador é que se comporte como família, mutua-
mente se respeitando e convivendo socialmente. 
Convém registrar que assim casais reprovados 
por seu comportamento moral que provarem os 
demais requisitos terão de ser aceitos

5. Finalidade da demonstração

De longa data a legislação prestigia a união 
civil formal e a existência de um casamento é 
facilmente demonstrada com a certidão de ca-
samento. Inexistente casamento homossexual 
no país, as pessoas que constituíram uma união 
estável tem de provar a sua existência para pode-
rem exercitar certos direitos.

É amplo o espectro da prova da união ho-
moafetiva. Uma vez reconhecida a validade jurí-
dica da convivência de pessoas do mesmo sexo, 
provada essa relação emergem desdobramentos 
práticos e jurídicos de realce.

O objetivo do convivente, além do reconhe-
cimento social da união, é obter bens materiais 
assegurados a união estável dos companheiros e 
ao casamento. Aqui, considerados apenas os secu-
ritários, como é o direito às prestações da assistên-
cia social, assistência à saúde e previdência social.

6. Dificuldades inerentes

As dificuldades próprias da prova da união 
estável são transportadas para união homoafeti-
va, e acrescida, uma vez que se impõe a demons-
tração de um fato pessoal, familiar e social na 
inteiramente acolhido pela sociedade e vítima de 
discriminação.

 Sem se deterem nas questões antropoló-
gicas envolvidas, no comum dos casos, quando 
interpeladas as pessoas sustentam não serem ho-
mofóbicas, mas no particular e no íntimo pen-
sam diferente.

Uma delas é a característica da publicidade, 
que parece essencial a configuração dessa união, 
a ser tida como estável.

Até que o cenário seja alterado a percepção 
jurídica dos fatos tem de ser levado em conta. 
Não se pode exigir as mesmas provas da união 
estável heterossexual.

7. Justificação administrativa

Mesmo antes de completar os requisitos le-
gais exigidos para fazer jus a um benefício dos 
dependentes, os interessados podem tentar pro-
var ao INSS algo do seu interesse, por exemplo, 
que ,mantiveram uma união homoafetiva.

Essa prova também pode ser feita no Poder 
Judiciário federal, mas então será mais comple-
xa, demorada e onerosa.

Desde que tenha um início razoável de pro-
va material e no mínimo três testemunhas (e não 
mais do que seis), os conviventes poderão re-
querer a Justificação Administrativa (JA) e pro-
tocolar o pedido numa Agência da Previdência 
Social, sem qualquer custo pecuniário.

Existe um formulário padrão bastante sim-
ples, a ser preenchido e protocolado junto do 
INSS. O requerente arrolará as testemunhas e 
juntará as provas de que dispuser, demonstran-
do as condições da diva em comum.

Autorizada a JA pela Agência do INSS, será 
marcado um dia, hora e local para ocorrer a au-
diência da justificação, quando as testemunhas 
deverão comparecer para serem ouvidas pelo 
justificante, um servidor do INSS, habilitado 
para isso. Tendo em vista o interesse de apuração 
da verdade, além de confrontar os depoimentos 
com as declarações do requerente, o justificante 
poderá promover uma acareação entre dois de-
poentes, quando de conflito de declarações.

Depois de ouvir cada um dos vários de-
poimentos e de examinar os documentos apre-
sentados, o INSS tomará uma decisão, reconhe-
cendo ou não a união homoafetiva até aquele 
momento.
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O relatório do justificante, no dizer do art. 
148 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da 
Previdência Social), “deverá ser avaliada global-
mente quanto à forma e ao mérito, valendo pe-
rante” o INSS para os fins especialmente visados, 
caso seja considerada eficaz a JA.

Esse procedimento da JA tem duas conclu-
sões discordantes:

a) de uma decisão negativa, não caberia re-
curso (isso ofende vários princípios de Direito); e

b) a medida somente pode ser providen-
ciada quando do pedido do benefício (ora, uma 
testemunha pode perecer antes disso e a prova 
não se fará).

8. Consequências da persuasão

Nem sempre são os parceiros unidos que 
têm interesse em demonstrar a existência de uma 
relação estável, mas também outras pessoas, em 
alguns casos até para opô-la a uma pretensão.

Assistência à saúde

Um deles poderá indicar o outro como de-
pendente para fins de um plano de saúde.

A consumação de um crime de homicídio 
entre ambos, levantará a vetusta questão de sa-
ber se o dependente faz jus ao seguro de vida ou 
a pensão por morte como ocorre com o cônjuge 
que assassina o outro cônjuge.

Questões trabalhistas

O convivente supérstite poderá levantar o 
FGTS, PIS-PASEP e saldo de salários deixado 
pelo convivente falecido.

A questão de o marido ter a mulher como 
empregada ou vice versa será reavivada em ter-
mos de discussão trabalhista.

Direito Civil

As regras da sucessão do Direito Civil são 
aplicáveis à espécie e matéria de patrimônio, 
principalmente o constituído após o início da 
união. Caracterizada a hipótese, emergirá o di-
reito a pensão alimentícia.

A utilização do sobrenome do parceiro de-
penderá de regulamentação legal. Um dos prin-
cipais efeitos é a adoção de menores de idade.

Se dois homens ou duas mulheres estão vi-
vendo juntos nas condições da união estável ho-
mossexual, um não poderá depor a favor de outro.

Sucessão comercial

Em cada caso o convivente poderá se res-
ponsabilizado por débitos assumidos pelo outro 
convivente.

Código Tributário Nacional

Diz o art. 131, II, do CTN, ser responsável 
“o sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, 
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
partilha ou adjudicação, limitada essa responsa-
bilidade ao montante do quinhão do legado ou 
da meação”.

Previdência social

Abstraindo a esfera do Direito Civil é na 
previdência social em que possivelmente sejam 
maiores os efeitos do reconhecimento da união 
homoafetiva em face da pensão por morte e au-
xílio-reclusão.

Uma união estável homossexual vivendo 
em regime de economia familiar terá os seus 
membros classificados como segurados especiais 
e morando juntos constituirão o empregado do-
méstico em face do empregado doméstico.

Exatamente como na previdência básica, 
os direitos os homossexuais serão os mesmos na 
previdência complementar aberta, fechada ou 
associativa

Assistência social

Para os fins da Lei n. 8.742/93 a união ho-
mossexual constitui uma família.

9. Benefícios colimados

Os principais benefícios são a pensão por 
morte e o auxílio-reclusão, mas não devem ser 
esquecidos o salário-maternidade e o salário-fa-
mília. Num caso bem particular, a despensão (de-
saposentação promovida pelos dependentes do 
aposentado falecido).

10. Meios de prova

Os diferentes principais meios de prova po-
dem ser classificados.

I) Comerciais

a) Presença no contrato social como sócio 
gerente ou cotista em sociedade limitada criada 
pelos conviventes (Decreto n. 3.708/19).
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b) Abertura de crediário em lojas comer-
ciais.

c) Ser avalista do parceiro.

II) Civis

a) Atestado de óbito em que conste o con-
vivente sobrevivente como testemunha.

b) Documento outorgando procuração de 
um para o outro membro da relação.

c) Designação testamentária da pessoa 
como herdeira.

d) Certidão relativa a adoção de filhos.

e) Pagamento de pensão alimentícia de 
fato.

f) Sentença condenatória de pensão ali-
mentícia.

g) Usufruto de bem com caráter de ali-
mentos.

h) Prova de rendimento para fins de finan-
ciamento.

i) Contrato de aluguel em conjunto.

j) Compromisso de venda e compra, docu-
mento particular ou público, de cessão de bem 
imóvel ou imóvel mediante escritura pública.

k) Declaração escrita ou gravada deixada 
pelo segurado.

III) Previdenciários

a) Justificação administrativa.

b) Designação numa APS do INSS.

c) Inscrição como beneficiário da GEAP.

d) Designação como dependente numa 
EFPC ou EAPC.

e) Deferimento de auxílio-reclusão.

f) Alvará para levantar saldo de benefícios 
no INSS.

IV) Securitários

a) Seguro de vida em nome do membro su-
pérstite.

V) Sociais

a) Ser sócio do mesmo clube ou associação 
de qualquer natureza.

b) Declaração firmada por vizinhos, zela-
dores ou porteiros de prédios.

c) Participação conjunta em congressos e 
outros eventos científicos.

VI) Trabalhistas

a) Registro como empresário, contribuinte 
individual, empregado ou temporário em em-
presa do falecido.

b) Ficha de inscrição em sindicatos.

c) Ficha do PIS-PASEP.

e) Ficha do salário-maternidade.

f) Ficha do salário-família.

g) Designação em CTPS, FRE ou FRE.

h) Autorização para levantar FGTS ou PIS-
PASEP.

VII) Tributários

a) Declaração como dependente para fins 
do Imposto de Renda.

VIII) Assistência à saúde

a) Designação em plano de saúde.

b) Declaração firmada pelo hospital de 
quem promoveu a internação, custeou as despe-
sas, etc.

c) Anotação em ficha de tratamento médi-
co em que o dependente comparece como res-
ponsável pelo atendido.

d) Atestado médico do falecimento.

IX) Pessoais

a) Cartas familiares ou de amor trocadas 
entre os membros.

b) Menção da pessoa constante em dedica-
tórias de livros.

c) Menção escrita em homenagem.

d) Prova de endereço comum.

e) Notas fiscais do sepultamento.

f) Bilhete de passagem adquirido em co-
mum.

g) Ficha de Registro de hotéis, resorts, co-
lônia de férias, etc.

i) Gravação, imagem, fotografias em que 
apareçam juntos.

j) Declaração para efeito de seguro de au-
tomóvel.

k) Assunção de encargo doméstico.

l) Declaração firmada pelo condomínio 
vertical e horizontal ou loteamento.

X) Penais

a) Boletim de ocorrência policial.
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b) Declaração oficial de estabelecimento 
penal relativo à visita íntima.

XI) Bancários

a) Conta corrente conjunta.

b) Empréstimos conjuntos.

XII) Habitacionais

a) Declaração junto ao BNH ou agente fi-
nanceiro.

XIII) Cartoriais

a) Registro civil em cartório de notas, decla-
ração das partes de que vivem ou viverão juntos.

b) Escritura pública.

c) Certidão privada emitida pelo Grupo 
Gay da Bahia, a partir de seu livro de registro.

XIV) Judiciais

a) Sentença em ação judicial.

b) Justificação judicial.

XV) Testemunhais

Depoimento testemunhal de vizinhos, co-
legas de serviço e demais pessoas tem validade, 
principalmente quando os depoentes convive-
ram com os unidos por largo tempo.

restitUiÇÃo Na desaposeNtaÇÃo

Daisson Silva Portanova 
Professor convidado do curso de Pós-graduação em Dir. 

Empresarial — PUC-RS; Fundador e membro do Conselho 
Editorial da Revista de Direito Social — Editora Notadez — 
Circulação nacional. Coordenador do Caderno de Direito 

Previdenciário da Revista Justiça do Trabalho — HS Editora 
— RS; Colaborador da Revista Síntese Trabalhista — EDT. 

Síntese — RS; Colaborador da Revista de Previdência Social 
— EDT. LTr — SP; Laureado pelo Instituto Superior de 

Estudos Previdenciários e Profissionalizantes, com a Láurea 
Eloy Chaves, em janeiro de 2000, advogado no Rio Grande 
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Marta Maria R. Penteado Gueller
Advogada em São Paulo, Mestre pela PUC/SP em Direito das 

Relações Sociais, sócia do escritório Gueller, Portanova e 
Vidutto, Sociedade de Advogados.

Está pacificado, atualmente, na doutrina, o 
entendimento, com o qual pactuamos, de que o 
benefício de aposentadoria por tempo de serviço 
pode ser objeto de renúncia pelo segurado.

A “desaposentação” consiste em renúncia e 
cessação de benefício anterior e imediata implan-
tação de novo benefício (considerando o tempo 
e as contribuições tanto anteriores quanto pos-
teriores à concessão da aposentadoria a qual re-
nuncia), bem como que não seja exigida a devo-
lução do que foi recebido até a nova implantação.

Por outro lado, ao obter aposentadoria e 
receber os proventos correspondentes, o segu-
rado apenas exerce o seu direito, nada tendo a 
restituir ao órgão previdenciário, quando resol-
ve renunciar ao benefício. Só estaria obrigado a 
qualquer restituição ou indenização se a aposen-
tadoria tivesse sido obtida ilegalmente, porque 
indevida.

Havendo renúncia à aposentadoria, tem o 
segurado direito subjetivo de obter do INSS outro 
beneficio mais benéfico ou certidão do tempo de 
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serviço que serviu de base à concessão do benefí-
cio renunciado, para computá-lo em outro siste-
ma previdenciário, com base no art. 96, III, da Lei 
n. 8.213, de 1991, o qual deve ser interpretado no 
sentido de que só não será contado por um siste-
ma o tempo de serviço que estiver sendo utilizado 
para concessão de aposentadoria por outro.

De modo nenhum pode o INSS, formalizada 
a renúncia à aposentadoria, condicionar a expedi-
ção do tempo de serviço que lhe servira de base à 
restituição dos proventos embolsados pelo segu-
rado, pois o § 9º do art. 201 da Constituição Fe-
deral, norma auto-aplicável, assegura a contagem 
recíproca do tempo de serviço na administração 
pública e na atividade privada, sem exigência al-
guma ao segurado, cabendo aos diversos regimes 
a compensação financeira, nos termos da lei.

O direito à renúncia de um benefício do 
RGPS com possibilidade de reutilização do tem-
po de serviço para a concessão de benefício em 
outro regime, sem necessidade de indenização 
ao INSS, foi, recentemente, garantido por acór-
dão da 6ª Turma do e. STJ, de relatoria do Min. 
NILSON NAVES (confira-se o Recurso Especial 
n. 692.628-DF).

 A jurisprudência , no entanto, ainda não 
está pacificada nos Tribunais Regionais Federais 
do país, por inexistir qualquer norma que, em 
sua literalidade, garanta à renuncia ao beneficio 
para obtenção ato continuo a outro mais bené-
fico, debatem-se as diversas Turmas julgadoras 
ora a favor, ora contra a tese doutrinária.

O art. 201, § 9º, da Constituição Federal 
não assegura, literalmente, aos segurados a pos-
sibilidade de renúncia de um benefício para 
aproveitamento de tempo de serviço em outro 
benefício de regime diverso, sem qualquer inde-
nização. Tampouco o faz o art. 96, inciso III, da 
Lei de Benefícios ou o art. 4º da Lei n. 9.796/99.

Os entendimentos jurisprudenciais envol-
vendo exigência de devolução dos valores recebi-
dos pelo segurado durante o tempo em que per-
maneceu aposentado até a nova implantação fun-
damenta-se no principio da igualdade, conforme 
trecho de decisão monocrática da 7ª Turma do 
TRF, da 3ª Região(1), cujo trecho transcrevemos:

(1)Apelação Cível n. 0009683-39.2008.4.03.6183/SP 
2008.61.83.009683-8/SP Relator: Juiz Convocado Carlos 
Francisco Apelante: Maria Regina dos Reis Gomes de 

“(...) Para esclarecer meu entendimento, 
tomo como referência a situação do “Trabalha-
dor A” que, mesmo tendo a possibilidade de 
pedir administrativamente a aposentadoria pro-
porcional, preferiu continuar seu labor e suas 
contribuições previdenciárias para ter direito à 
aposentadoria integral. Nesse caso, mediante um 
número de meses trabalhados e certa quantidade 
de contribuições vertidas ao sistema de Seguri-
dade (observados ainda outros requisitos previs-
tos na legislação de regência), esse Trabalhador 
A fez jus à aposentadoria integral. Por sua vez, 
o “Trabalhador B” fez opção diversa, na medida 
em que exerceu direito à aposentadoria propor-
cional e passou a receber benefício do sistema 
de Seguridade. Concomitantemente aos meses 
em que recebeu sua aposentadoria proporcional, 
esse mesmo Trabalhador B continuou seu labor 
e, suas novas remunerações ficaram obrigato-
riamente sujeitas à incidência de contribuições 
previdenciárias, de modo que, após determina-
do lapso de tempo, esse trabalhador apresentou 
número de meses e de contribuições suficientes 
para sua aposentadoria integral (obviamente, 
considerando o tempo e as contribuições ante-
riores e posteriores à concessão da aposentadoria 
que até então recebe). Considerando que o tema 
posto nos autos envolve aposentadoria por tem-
po de serviço, o tratamento isonômico deve ter 
como parâmetro, essencialmente, o tempo tra-
balhado, a carência, e a condição de segurado, 
além de outros critérios previstos na legislação 
que rege a matéria. Ora, tendo em vista que estão 
em situações equivalentes o Trabalhador A e o 
Trabalhador B (neste caso, considerado o labor 
e contribuições posteriores à concessão de be-
nefício proporcional), por certo que a legislação 
ordinária deve ser interpretada como permissiva 
ao pleito da denominada “desaposentação”, to-
davia, mediante devolução do que o Trabalhador 
B recebeu até a nova implantação (já que o Traba-
lhador A nada recebeu antes de completar os re-
quisitos para a aposentadoria integral). Também 
sob o fundamento da isonomia, terá direito à de-
saposentação o trabalhador que recebia aposen-
tadoria integral mas suas novas contribuições en-

Castro Advogado: Vanessa Carla Vidutto Berman e outro 
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS 
Advogado: Natascha Machado Fracalanza Pila e outro: 
Hermes Arrais Alencar n. orig.: 00096833920084036183 
7v Vr Sao Paulo/SP
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sejam reflexos no fator previdenciário, no cálculo 
do benefício (observado o teto) ou em qualquer 
outra situação que o coloque em injusta situa-
ção de desvantagem em comparação àquele que 
trabalhou o mesmo tempo, contribuiu o mesmo 
número de meses e tem igual idade. Tivesse o tra-
balhador obtido direito à aposentadoria integral 
e pelo valor do teto de benefício, caso voltasse 
a trabalhar, suas novas remunerações seriam tri-
butadas e devidas aos sistema de seguridade em 
razão do princípio da solidariedade (já que nada 
poderia reclamar junto ao INSS), mas não sendo 
esse o caso, as novas circunstâncias (contribui-
ções, tempo de trabalho, mudança no contexto 
do fator previdenciário etc.) devem ser conside-
radas para fins da desaposentação à luz do conti-
do no art. 201 da Constituição, segundo o qual ao  
§ 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991 deve ser in-
terpretado de modo a não causar desigual trata-
mento e injusto desequilíbrio na equação ditada 
pelo sistema de seguridade”. (...) 5. Omissis.” No 
que tange à desaposentação para posterior apo-
sentadoria no próprio RGPS, acredito que a des-
constituição da aposentadoria anterior deve se 
dar com a devolução dos valores percebidos até a 
concessão da nova aposentadoria, justamente em 
face da isonomia.

É bem verdade que algumas decisões do 
E. STJ estabelecem que “a renúncia à aposenta-
doria, para fins de concessão de novo benefício, 
seja no mesmo regime ou em regime diverso, 
não implica em devolução dos proventos per-
cebidos, pois, enquanto esteve aposentado, o 
segurado fez jus aos seus proventos”, tal como 
se pode notar no AgRg no Recurso Especial  
n. 1.107.638-PR 2008/0280515-4(2).

(2) No TRF da 3ª Região, as decisões quando favoráveis ao 
segurado se inclinam pela devolução do que foi recebido 

Contudo, o tema da desaposentação en-
contra-se pendente de solução no E. STF, no RE 
381.367/RS, cujo julgamento foi iniciado em 
16.9.2010, tendo o Rel. Min. Marco Aurélio vo-
tado pelo cabimento da desaposentação e pela 
interpretação válida do § 2º do art. 18 da Lei 
n. 8.213/1991 (emprestando alcance de acordo 
com a Constituição para afastar a duplicidade de 
benefício mas não o novo cálculo de parcela pre-
videnciária que deva ser satisfeita), sobrevindo 
pedido de vista do Min. Dias Toffoli.

Enquanto a questão não for definida no STF, 
o segurado que pretende renunciar ao beneficio 
para obter novo mais beneficio corre o risco de ter 
que ressarcir mensalmente os cofres públicos, me-
diante desconto sobre o montante da nova aposen-
tadoria a ser paga, tendo sido observados pelo TRF, 
da 3ª Região, os seguintes limites, dos dois o me-
nor: 30% do montante do novo benefício, ou o que 
restou acrescido quando comparados o montante 
mensal até então pago e o novo benefício apurado.

Apesar de não pactuarmos com o enten-
dimento e com o critério fixado pelo TRF, da 
3ª Região para a devolução, concluímos nosso 
texto acreditando que essa limitação foi a for-
mula encontrada pela 7ª Turma para reconhecer 
o direito à desaposentação , tornando-o exeqüí-
vel sem criar nenhum ônus imediato ao sistema 
de seguridade ou imposição desproporcional ao 
beneficiário, mas para ter êxito na demanda o 
segurado terá que fazer o pedido alternativo na 
petição inicial, pleiteando que, sendo necessá-
ria a devolução que ela se faça dentro daqueles 
critérios.

antes da nova concessão, como se pode notar na Décima 
Turma — Relator Des. Fed. Sérgio Nascimento- REOAC 
2006.03.99.009757 — 2/SP, DJU de 25.6.2008.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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2º paiNeL

CoNCLUsÃo periCiaL iNdiCaNdo Fator HUMaNo NÃo 
eXCLUi ato iNsegUro do traBaLHador taMpoUCo 

respoNsaBiLidade da eMpresa

Rubens Cenci Motta
Perito Médico.

Vlaudemir Aparecido Bortolin.
Advogado Trabalhista

Alguma dificuldade reside na indicação por 
parte de alguns peritos médicos nos seus Laudos 
Técnicos, quando constatam com base na técni-
ca de Saúde Ocupacional, que o evento aciden-
tário se deu por ação deliberada e dependente de 
decisão pessoal humana.

Em algumas oportunidades chegam a con-
cluir em seu parecer que o evento se deu por “Ato 
Inseguro” sugerindo julgamento do fato, porém, 
aos olhos do direito, nem todo “Ato Inseguro” 
supera uma “Situação ou Condição Insegura”. 
Ou seja, mesmo que houvesse decisão unilateral 
e deliberada de um agente pessoal — Fator Hu-
mano — pode-se concluir que havia a possibili-
dade efetiva de previsibilidade e da possibilida-
de de adoção de medidas para que o evento não 
ocorresse, apesar do descumprimento de orienta-
ções e por decisão pessoal do agente.

Vejamos alguns aspectos apresentados num 
recurso processual:

“Incontroverso nos autos o acidente de tra-
balho. No desempenho de sua função de opera-
dor de moinho, o reclamante enfiou a mão em 
uma das máquinas porque estava travada, mas 
ainda não totalmente desligada.

Em face do acidente, ocorreu amputação de  
falange distal do segundo, terceiro e quarto dedo 
da mão direita de trabalhador destro, com perda 
de mais ou menos 30% da capacidade laborativa, 
conforme conclusão pericial (fl. 211). Ou seja, a 
lesão moral ficou amplamente comprovada.

Somente após o infortúnio a empresa colo-
cou dispositivo de segurança no equipamento, 
devendo, portanto, suportar as consequências 
de sua omissão.

Por outro lado, ficou comprovada também 
a culpa concorrente. Ao depor, o reclamante 
confirmou que tinha sido treinado a não colocar 
a mão no equipamento ligado, mas descuidou-
se. Entretanto, somente se a empresa compro-
vasse que o reclamante agiu dolosamente, com 
intenção de ter seus dedos mutilados para plei-
tear indenização, é que a eximiria de qualquer 
obrigação, mas não é o caso. Trata-se de acidente 
típico de trabalho.

Nesse sentido, considerando a culpa con-
corrente, entendo que o valor de R$ 40 mil ar-
bitrado à indenização por danos morais é condi-
zente com a lesão sofrida”. (meus grifos)

Processo 0176100-54.2008.5.15.0010 — 
Edmundo Fraga Lopes — Desembargador Relator

Diante deste entendimento ficou claro que 
houve ocorrência do Fator Humano. Entretanto, 
também ficou evidente que houve ação culposa 
por imprudência da empresa posteriormente sa-
nada, o que permitiu não incidir sobre o agente 
ação exclusiva, mas sim concorrente.

Portanto, a conclusão do Laudo Pericial in-
dicando Fator Humano gera a adequada possibi-
lidade do magistrado por em prática sua ampla 
liberdade para, por meio da persuasão racional, 
incluir ou excluir a possibilidade da existência 
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de ação culposa sem nenhum conflito com o 
elemento técnico indicado, o que poderia não 
ser bem entendido quando aplicada a conclusão 
como “Ato Inseguro”.

Façamos uma reflexão:

“Motorista trafegando em uma estrada de 
pista simples à direita e à noite, num trecho 
onde as faixas centrais indicavam “faixa con-
tínua” que impedem a ultrapassagem, porém, 
em uma curva, invade a pista contrária e ocorre 
um choque frontal com veículo que vinha à es-
querda”.

Algumas possibilidades:

1) Motorista que vinha à esquerda estava e 
manteve o “Farol Alto” impedindo melhor visi-
bilidade do da direita.

Perguntamos: para o perito, a invasão da 
pista da esquerda — descumpriu norma e alerta 
— se deu por “Fator Humano” ou “Ato Inse-
guro”?

2) Motorista que vinha à esquerda estava e 
manteve o “Farol Alto” impedindo melhor visi-
bilidade, porém, o da direita que invadiu a pista 
da esquerda, estava em alta velocidade?

Perguntamos: para o perito, a invasão da 
pista da esquerda — descumpriu norma e alerta 
— se deu por “Fator Humano” ou “Ato Inse-
guro”?

3) Motorista que vinha à esquerda estava e 
manteve o “Farol Baixo”, porém, o da direita que 
invadiu a pista da esquerda estava em velocidade 
correta, mas derrapou no óleo que estava derra-
mado na pista?

Perguntamos: para o perito, a invasão da 
pista da esquerda — descumpriu norma e alerta 
— se deu por “Fator Humano” ou “Ato Inse-
guro”?

Em todas as possibilidades apresentadas, 
entendemos que se o perito indicar que houve 
Fator Humano ofertará à autoridade e/ou ao ma-
gistrado ampla possibilidade para o exercício da 
persuasão racional, permitindo análise de tudo o 
que está envolvido no fato ligando-os aos aspec-
tos do direito, sem gerar qualquer conflito com 
a conclusão técnica. Afinal, não cabe ao perito a 
imputação de culpa ou dolo, mas a simples indi-
cação de elementos técnicos em auxílio a autori-
dade na sua decisão.

Retornando a análise do processo citado, 
aos olhos de alguns técnicos em Saúde Ocupa-
cional, poderíamos entender que, embora hou-
vesse medida adicional de segurança, já seriam 
suficientes para o padrão do homem médio a 
experiência, o treinamento e a orientação dada 
ao trabalhador, tendo ele descumprido normas 
de segurança de forma deliberada e unilateral, 
arriscando-se sem necessidade. Todavia, a leitu-
ra do operador do direito não indicou este cami-
nho. No caso, se o laudo técnico indicava Ato 
Inseguro, estaria a sugerir a existência de con-
flito entre a conclusão técnica e a dada em sen-
tença. Se o laudo indicou Fator Humano, nada 
sugeriu a influenciar conflito com a sentença, 
pois embora tenha sido executada ação pessoal, 
houve outro elemento ponderado pelo juízo a 
lhe permitir esta ação.

Assim, é sempre bom lembrar: perito médi-
co não julga e nem sentencia.

Somente auxilia o juiz!

Cabe bem o que disse Oliveira(1) na apre-
ciação do caso concreto, pois o julgador seguiu 
a Doutrina que definem as circunstâncias que 
excluem o nexo causal do acidente de trabalho, 
quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso for-
tuito, força maior e fato de terceiro: “São fatores 
que rompem o liame causal e, portanto, o dever de 
indenizar porquanto não há constatação de que o 
empregador ou a prestação do serviço tenham sido 
os causadores do infortúnio.”

Interessa ao presente estudo a primeira 
circunstância acima mencionada, a culpa ex-
clusiva da vítima, ou “fato da vítima” ou a ter-
minologia mais técnica e isenta dita como Fator 
Humano.

Quando levadas à apreciação do Poder 
Judiciário, as questões envolvendo acidente de 
trabalho geralmente não prescindem da pro-
va pericial, embora a ela o julgador não esteja 
adstrito, segundo norma contida no art. 436, 
do Código de Processo Civil. Isto porque não 
cabe ao perito, a despeito de seus conhecimen-
tos técnicos especializados, substituir o juiz, 
como órgão do Estado, investido de Jurisdição. 
Ocorrendo culpa concorrente da vítima e do 

(1) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. “Indenizações por 
acidente do trabalho ou doença ocupacional”. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2006.
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empregador, permanece o dever de reparar o 
dano, porém, a indenização poderá ser redu-
zida proporcionalmente, com base no art. 945, 
do Código Civil.

Incumbe ao perito trazer para os autos do 
processo elementos técnicos de convicção que, 
juntamente com outros fatores e circunstâncias 
da causa, permitam ao julgador formar seu con-
vencimento acerca do caso concreto.

Segundo GRECO(2) ao determinar a perí-
cia, todavia, o juiz não abdica nem delega seu 
poder de decidir, podendo criticar, comentar e 
apreciar o laudo pericial, acolhendo-o, ou não, 
segundo o próprio conhecimento e as regras ló-
gicas e técnicas.

(2) GRECO FILHO, Vicente. “Direito processual civil 
brasileiro”. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

apUraÇÃo da iNCapaCidade LaBoratiVa eM 
reLaÇÃo ao assédio MoraL

Sara Freitas do Nascimento
Acadêmica do 10º período do Curso de Direito. Faculdade 

Internacional de Curitiba — FACINTER/ PR. 

A doutrina define o assédio moral no traba-
lho como uma conduta abusiva, de natureza psi-
cológica, que atenta contra a dignidade psíquica 
do trabalhador e que ocorre de forma repetitiva 
e prolongada, expondo o trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras, capazes de cau-
sar ofensa à personalidade, à dignidade e à inte-
gridade psíquica da pessoa.(1)

Vale ressaltar que profissões estressantes 
não se relacionam com assédio moral, posto que 
o desgaste emocional produzido em determina-
das atividades não guarda relação com práticas 
de assédio moral, mas com condições específicas 
de tais atividades ou, ainda, com a forma de or-
ganização do trabalho.(2)

Neste sentido, citamos Alice Monteiro de 
Barros que ensina que o assédio moral é difícil de 
ser elaborado em face dos difusos perfis do fenô-
meno, por isso tenta-se enfatizar o aspecto psi-

(1) NASCIMENTO. Sônia Mascaro. O assédio moral nas 
relações de trabalho. Legislação do trabalho e previdência 
social. vol. 68. n. 8. São Paulo: Revista LTr, agosto 2004, p. 
922.

(2) HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: 
redefinindo o assédio moral. Tradutor: Rejane Janowitzer. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 20.

cológico que está envolvido na questão ou ainda 
busca-se destacar a situação vexatória e o dano 
à personalidade que o assédio moral provoca.(3)

Para a psiquiatra francesa Merie-France Hi-
rigoyen, “O estresse só se torna destruidor pelo 
excesso, mas o assédio é destruidor por si só,”(4) 
e corroborando com este entendimento, a ilustre 
médica Margarida Barreto afirma que o assédio 
moral pode gerar desordens na vida psíquica, 
social, profissional, afetiva, provocando proble-
mas de saúde que podem trazer problemas de 
depressão, pensamentos autodestrutivos, que 
por vezes podem ter efeitos colaterais através de 
alcoolismo, drogadição, suicídio e até mesmo a 
síndrome de burnout entre as vítimas deste tipo 
de violência.(5)

Sobre a síndrome de Burnout, pode-se en-
tender a “condição que resulta do estresse pro-

(3) BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. p. 889.

(4) HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: 
redefinindo o assédio moral. Tradutor: Rejane Janowitzer. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 24.

(5) FREITAS, Maria Ester de. HELOANI, Roberto. Barreto, 
Margarida. Assédio moral no trabalho. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008, p. 43.
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fissional e emocional que os trabalhadores vi-
vem no seu dia a dia, muitas vezes associado ao 
assédio moral”, e afeta profissionais de todas as 
áreas, evidenciando um sentimento de insatis-
fação com as atividades realizadas no trabalho, 
baixa autoestima, sentimento de fracasso profis-
sional e desmotivação, conforme esclarece a Dra. 
Carmen Lúcia Schettini, médica psiquiatra e di-
retora da Clínica Locus Nascendi em Curitiba.(6)

De acordo com a literatura médica, burnout 
é, diretamente ligada ao ambiente do trabalho, 
tipificada como acidente de trabalho conforme 
prevê a Lei n. 8.213/1991 em seu art. 20, § 2º 
juntamente com o Decreto n. 6.957/2009 que 
descreve em seu item XII o quadro referente a 
transtornos mentais e de comportamento rela-
cionados com o trabalho,(7) que causam esgota-
mento nervoso de energia e recursos emocionais 
resultando a despersonalização por um estado 
de estresse crônico que poderá desembocar em 
doenças profissionais psicossomáticas, psíquicas 
como a depressão, ou sociais como é o caso das 
psicopatias(8).

É neste sentido que a proteção social é 
concedida para o cidadão acometido pelo dano 
moral e consequente incapacidade laborativa. 
Este tipo de proteção social é direito das pessoas 

(6) SCHETTII, Carmen Lúcia. Expressa Comunicação. 
A próxima vítima pode ser você. Disponível em: <http://
www.cuide-sebem.com.br/caderno.php?t=603>. Acesso em 
23.10.2010.

(7) Lei n. 8.213/1991. Art. 20. Consideram-se acidente do 
trabalho, as seguintes entidades mórbidas: § 2º Em caso 
excepcional, constatando-se que a doença não incluída 
na relação prevista nos inciso I e II deste artigo resultou 
das condições especiais em que o trabalho é executado e 
com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve 
considerá-la acidente do trabalho.
Decreto n. 6.957/2009 — Anexo II — Agentes patogênicos 
causadores de doenças profissionais ou do trabalho, 
conforme previsto no art. 20 da Lei n. 8.213, de 1991. 
Lista B — 1. As doenças e respectivos agentes etiológicos 
ou fatores de risco de natureza ocupacional listados são 
exemplificativos e complementares. Transtornos mentais 
e do comportamento relacionados com o trabalho 
(Grupo V da CID-10). XII — Sensação de Estar Acabado 
(“Síndrome de Burn-Out”, “Síndrome do Esgotamento 
Profissional”) (Z73.0) 2. Outras dificuldades físicas e 
mentais relacionadas com o trabalho (Z56.6). Previdencia 
Social Disponível em:<http://www010.dataprev.gov.br/
sislex/paginas/42/1991/8213.HTM>. acesso em 23.4.2011.

(8) MINARDI, Fabio Freitas. Meio ambiente do trabalho 
e proteção jurídica da saúde mental dos empregados 
na empresa contemporânea. Dissertações.Curitiba: 
Unicuritiba, 2008, p. 323-324.

filiadas ao Regime Geral de previdência Social, 
sendo obrigatória quando decorrente de ativida-
de laboral reconhecida por lei como tal(9), ainda 
que atualmente deficitário em razão do foco da 
relação com as prestações previdenciárias, em 
especial, os Benefícios por Incapacidade, obje-
to de perícia, elencado no presente artigo, o que 
vislumbra a seguridade ao trabalhador acometi-
do pelo dano.(10)

Nesta mesma linha de raciocínio, José An-
tônio Savaris, leciona que o direito à previdência 
social é um direito humano fundamental, sendo 
que a proteção previdenciária corresponde a um 
direito intimamente ligado à dignidade da pes-
soa humana, sendo, portanto, nesse viés que o 
segurado ingressa com o denominado “Requeri-
mento de Benefício por Incapacidade”, que ao ser 
protocolado na agência do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), de imediato tem data 
agendada para a realização da perícia médica e 
para a confirmação da existência da incapacidade 
laboral.(11)

Conforme refere Antônio Buono Neto e 
Elaine Arbex Buono, o exame-médico pericial 
�envolve uma série de ações que devem estar vol-
tadas para fins de diagnóstico e prognósticos”, e 
que o trabalho pericial não se limita somente em 
averiguar as condições de trabalho, mas também 
ao amplo conhecimento da Legislação no que 
tange aos Anexos das Normas Regulamentado-
ras, além da própria Lei de Benefícios.(12)

Neste contexto a avaliação médico-pericial 
no assédio moral, enquanto acidente de trabalho 
parte do pressuposto de que o risco decorre das 
atividades profissionais da vítima, (13) e conside-
rará caracterizada a natureza acidentária quando 
constatar ocorrência de nexo técnico epidemio-
lógico entre o trabalhador e o agravo elencado 
na Classificação Internacional de Doenças — 

(9) TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário. 5. 
ed. — ver. E atual. Rio de Janeiro: Editora Lúmen, 2003, 
p.43.

(10) GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de direito 
previdenciário. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2007.p. 3.

(11) SAVARIS, José Antônio. Curso de direito processual 
previdenciário. Curitiba: Juruá Editora, 2008, p. 56/58.

(12) MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 
— 25. ed. — São Paulo: Atlas, 2008, p. 401.

(13) MARTINEZ. Wladimir Novaes. Dano moral no direito 
previdenciário. São Paulo: LTr, 2005, p. 111.
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CID X, o que permite ao INSS fazer a prova em 
contrário, que se não reconhecido poderá ser 
interposto recurso com efeito suspensivo do se-
gurado ou da empresa(14).

No que concerne a importância do laudo 
pericial no processo de dano moral, especial-
mente ao seu acontecimento deflagrador, o ma-
gistrado pode contar com trabalho técnico da ví-
tima, do réu e da sua persuasão, sendo por isso, 
a perícia relevante, mas não decisiva, eis que 
passível do livre convencimento, mas quando de 
agressão que firam o organismo do vitimado pela 
ação, se trata de descrição que leva a realidade, 
é limitada pela natureza dos fatos a serem de-
monstrados em matéria de dano moral.(15)

(14) GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Acidentes 
de trabalho. Doenças ocupacionais e nexo técnico 
epidemiológico. 2. ed. Ver e atual. — São Paulo: Editora 
Método, 2008, p. 67/73.

(15) MENEZES, João Salvador Reis. Sobre incapacidade do 
trabalho, incapacidade e invalidez. São Paulo: LTr, 2002, 
p. 46/52.

Neste sentido, o acidente de trabalho faz 
com que o segurado, após 15 dias de afastamen-
to, passe a receber auxílio acidentário pago pela 
Previdência Social, pois a doença profissional e 
a doença do trabalho são consideradas acidentes 
de trabalho e podem acarretar lesões de ordem 
material e moral, passando a ser devido pelo 
empregador a respectiva indenização quando 
violado direito da personalidade pela agressão, 
inclusive para os efeitos de estabilidade.

Conclui-se, portanto, que quando se abor-
da a redução de capacidade ou incapacidade 
laborativa, sua duração ou redução, se faz ne-
cessário saber o limite da incapacidade sendo 
nesta seara que a perícia deve ser realizada sem 
isenção, e fundamentada, dependendo ainda da 
confiança do magistrado para a sua interpreta-
ção e consequente convencimento. E qualquer 
que seja a situação, o perito está envolvido em 
responsabilidade conjunta e solidária, que certa-
mente causará efeitos ético e profissional, inclu-
sive no campo jurídico e social.

ato MédiCo

Fernanda Teles Ceccon
Médica Clínica e Cardiologista Mestre em 

Ciências da Saúde pela PUC/PR

Flávia Teles Ceccon
Advogada Especialista em Direito Processual Civil pela 

PUC/PR e Direito Público pela UniBrasil. Mestre em 
Direito pela PUC/PR

O ato médico é definido e regulamentado 
pela resolução do Conselho Federal de Medicina 
número 1.958/2010. Considera que “a Medicina é 
uma profissão a serviço da saúde do ser humano 
e da coletividade”. Também diz que “a comple-
xidade das reações orgânicas frente aos agravos 
à saúde necessita do conhecimento específico da 
Medicina e que só o médico é capaz de identificar 
modificações do quadro ou nova doença insta-
lada”. Ainda no inciso XVI dos Princípios Fun-
damentais dispostos no Código de Ética Médica: 

“nenhuma disposição estatutária ou regimental 
de hospital ou de instituição, pública ou priva-
da, limitará a escolha, pelo médico, dos meios 
cientificamente reconhecidos a serem praticados 
para o estabelecimento do diagnóstico e da exe-
cução do tratamento, salvo quando em benefício 
do paciente”. A resolução traz ainda a definição 
que “a consulta médica compreende a anamnese, 
o exame físico e a elaboração de hipóteses ou con-
clusões diagnósticas, solicitação de exames com-
plementares, quando necessários e prescrição te-
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rapêutica como ato médico completo e que pode 
ser concluído ou não em um único momento”.

Atualmente existe o Projeto de Lei número 
7.703/06 que vem sendo chamado de “Ato Mé-
dico” no qual está prevista a regulamentação do 
exercício da Medicina no Brasil. O projeto esta-
belece quais são os atos exclusivamente médicos, 
quais serão multidisciplinares e quais serão de ou-
tros profissionais. Pelo Projeto de Lei o diagnósti-
co nosológico, a prescrição terapêutica e os proce-
dimentos invasivos são atos privativos do médico.

Em relação à responsabilidade sobre o ato 
médico o Código de Defesa do Consumidor ex-
cetuou a responsabilidade civil dos profissionais 
liberais como os médicos. A Lei n. 8.078 de 11 de 
setembro de 1990, Código de Defesa do Consu-
midor, determina em seu art. 3º a figura do forne-
cedor como sendo toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividades de produção, montagem, criação, cons-
trução, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. Mais adiante, no seu pará-
grafo segundo define serviço como qualquer ativi-
dade fornecida no mercado de consumo, median-
te remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decor-
rentes das relações de caráter trabalhista. Todavia, 
o art. 14, parágrafo quarto, da referida lei diz que a 
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 
será apurada mediante a verificação de culpa.

Este parágrafo retira a responsabilidade dos 
profissionais liberais da abrangência do Código 
de Defesa do Consumidor, porque traz exceção 
ao princípio da responsabilidade objetiva. Segun-
do João Batista de Almeida: “a regra geral da res-
ponsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do 
produto ou serviço contém uma exceção quanto 
à responsabilidade dos profissionais liberais, que 
se estabelece somente mediante verificação de 
culpa”(1) sendo a “diversidade de tratamento em 
razão da natureza intuitu personae dos serviços 
prestados por profissionais liberais. (...) os quais 
são contratados ou constituídos com base na con-
fiança que inspiram aos respectivos clientes”(2). 

(1) ALMEIDA. João Batista de. A proteção jurídica do 
consumidor. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 84.

(2) GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antônio Herman 
de Vasconcellos e; FINK, Daniel Roberto; FILOMENO, José 
Geraldo Brito; WATANABE, Kazuo; NERY JÚNIOR, Nelson; 

Conforme o entendimento de Sílvio de Salvo Ve-
nosa “(...), a obrigação médica é de meio. Não 
pode o médico assegurar a cura, o resultado. Deve 
aplicar, no entanto, toda diligência de sua técni-
ca para atingi-lo”(3). Completa Sílvio Rodrigues: 
“para que a responsabilidade do médico emerja, 
mister se faz que o doente ou seus herdeiros de-
monstrem que o resultado funesto por ele experi-
mentado derivou de negligência ou imprudência 
do profissional”(4). Assim, o ato médico parece ser 
um ato jurídico sujeito à responsabilidade civil 
prevista no texto(5) do Código Civil brasileiro.

Diante disso pode-se concluir que, o ato 
médico corresponde a uma responsabilidade sub-
jetiva no âmbito jurídico. Desta forma, os atos 
realizados pelos profissionais médicos estão ex-
cluídos da abrangência do Código de Defesa do 
Consumidor sendo sujeitos à responsabilidade 
civil prevista nos preceitos do Código Civil brasi-
leiro. Existe projeto de lei referente à definição do 
ato médico, o que pode ajudar a definir de forma 
mais atualizada os atos exclusivamente médicos.
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Introdução

A Previdência Social garante aos seus be-
neficiários a provisão das necessidades vitais em 
determinadas circunstâncias causadas por di-
versos motivos, entre eles a incapacidade. Esta 
precisa ser apurada através de exame médico-pe-
ricial, o qual só pode ser realizado por médico.

Aposentadoria por invalidez

A seguridade social abrange a previdência, 
a assistência social e a saúde, conforme o art. 
194 da Constituição Federal de 1988(1). A Lei 
8.212 de 24 de julho de 1991 dispõe sobre a or-
ganização da seguridade social, institui plano de 
custeio e dá outras providências sendo que seu 
art. 1º faz alusão ao que foi determinado pelo 
referido artigo do texto constitucional(2).

Os planos de benefícios da previdência so-
cial são previstos na Lei n. 8.213 de 24 de julho 
de 1991. A previdência social, mediante contri-
buição, tem por fim assegurar aos seus benefi-
ciários meios indispensáveis de manutenção por 
alguns motivos, entre eles a incapacidade(3). A re-
dação do art. 42 desta lei dita que a aposentado-
ria por invalidez, uma vez cumprida, quando for 

(1) Redação do art. 194: 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.  

(2) Redação do art. 1º: A seguridade social compreende 
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito 
relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

(3) Redação do art. 1º: A previdência social, mediante 
contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários 
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte 
daqueles de quem dependiam economicamente.

o caso, a carência exigida, será devida ao segura-
do que, estando ou não em gozo de auxílio-do-
ença, for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição. Contudo, a conces-
são de aposentadoria por invalidez dependerá da 
verificação da condição de incapacidade median-
te exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fa-
zer-se acompanhar de médico de sua confiança(4).

Prova pericial

A pretensão da parte “prende-se a algum 
fato, ou fatos, em que se fundamenta. Deduzindo 
sua pretensão em juízo, ao autor da demanda in-
cumbe afirmar a ocorrência do fato que lhe serve 
de base, qualificando-o juridicamente e dessa afir-
mação extraindo as consequências jurídicas que 
resultam no seu pedido de tutela jurisdicional”(5). 
Assim, a prova incide sobre fatos que baseiam 
o pedido do autor e precisam ser comprovados 
como verdadeiros.

Perito, na lição de Moacyr Amaral Santos, 
é “uma pessoa que, pelas qualidades especiais 
que possui, geralmente de natureza científica ou 
artística, supre as insuficiências do juiz no que 
tange à verificação ou apreciação daqueles fa-
tos da causa que para tal exijam conhecimentos 
especiais ou técnicos”(6). Completa Humberto 

(4) Redação dada pelo art. 42, § 1º da Lei n. 8.213 de 1991.

(5) CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 
processo. 17. ed. rev. atual., São Paulo: Malheiros Editores, 
2001. p. 348.

(6) SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito 
processual civil. v.2., 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 478.
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Theodoro Júnior: “o técnico que deve servir no 
processo como perito é escolhido pelo juiz (...). 
Uma vez nomeado, passa a exercer a função 
pública de órgão auxiliar da Justiça (...), com o 
encargo de assistir o juiz na prova do fato que 
depender de seu conhecimento técnico ou cien-
tífico (...)”(7). Devendo cumpri-lo escrupulosa-
mente independente de termo de compromisso, 
inclusive pode escusar-se e ser recusado por im-
pedimento ou suspeição(8). Para o desempenho 
de sua função pode o perito usar de todos os 
meios necessários, ouvindo testemunhas, ob-
tendo informações, solicitando documentos que 
estejam em poder de uma das partes, repartição 
pública e instruindo o laudo com peças que jul-
gue necessárias(9).  Destaca-se que, o juiz pode 
determinar a produção de prova pericial de ofí-
cio e não está adstrito ao laudo do perito, po-
dendo formar a sua convicção livremente anali-
sando os elementos e fatos trazidos nos autos(10).

Perícia médica

Para a obtenção do benefício da aposen-
tadoria por invalidez é necessário primeiro a 
diminuição da capacidade laborativa do traba-
lhador de forma temporária e ou permanente. O  
art. 475 da Consolidação das Leis do Trabalho 
prevê a temporalidade da aposentadoria por in-
validez garantindo ao trabalhador o retorno a 
suas atividades quando possível(11).

A apuração da incapacidade é de respon-
sabilidade da Perícia Médica. Segundo o parecer 

(7) THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 
processual civil. vol. I, 40. ed, Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2003. p. 430.

(8) Nesse sentido ver arts. 422, 423, 146 e 138, III do 
Código de Processo Civil brasileiro. 

(9) Nesse sentido a redação do art. 429 do Código de 
Processo Civil brasileiro.

(10) Nesse sentido ver arts. 436 e 437 do Código de 
Processo Civil brasileiro.

(11) Redação do art. 475: O empregado que for aposentado 
por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho 
durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para 
a efetivação do benefício.
§ 1º Recuperando o empregado a capacidade de trabalho 
e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o 
direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, 
facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-
lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos 
arts. 477 e 478, salvo na hipótese de ser ele portador de 
estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma 
do art. 497.

do Conselho Federal de Medicina de número 
34/10 “o ato pericial em Medicina é privativo e 
exclusivo do médico”. Ainda segundo este pare-
cer: “a relação perito-periciando, embora possa 
se estabelecer entre um médico e uma pessoa 
que presumivelmente, padeça de alguma enfer-
midade, é de outra natureza. Sempre existe uma 
autoridade (judicial ou administrativa) que de-
termina a perícia, a qual tanto o perito como o 
periciando estão igualmente vinculados. O ob-
jetivo desta relação não diz respeito a atenção 
à saúde do periciando, mas sim a proporcionar 
informações para um processo judicial ou admi-
nistrativo”. Completa Venosa: “o perito médico 
não deve, sob o falso manto do espírito de classe, 
enublar a verdade. (...). O perito são os olhos e 
o conhecimento técnico do juiz. (...). O médico 
que tenha receio de desagradar seus pares deve 
abster-se de assumir a função de perito”(12). Não 
cabe ao perito diagnóstico nem tratamento.  Pelo 
art. 93 do CEM é vedado ao médico “ser perito 
(...) do próprio paciente (...)”.

Para a apuração da incapacidade são neces-
sários: o diagnóstico da doença, profissão, dis-
positivos legais e potencial de reabilitação pro-
fissional. A incapacidade é avaliada em relação 
ao grau: parcial ou total; duração: temporária ou 
permanente; e profissão: incapacidade de reali-
zar quais atividades laborativas.

As decisões médico periciais são classifica-
das quanto: à inexistência de incapacidade labo-
rativa; à existência de incapacidade de trabalho 
com cessação previsível; aos casos de gravidez 
fisiológica e; à incapacidade que não tem cessa-
ção previsível. Cabe ao segurado o direito de não 
aceitar a decisão e solicitar recurso.

Conclusão

A seguridade social abrange a saúde, a assis-
tência social e a previdência social. Esta assegura 
aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção da sua sobrevivência em certas cir-
cunstâncias causadas por alguns motivos, dentre 
os quais a incapacidade para o trabalho. A con-
cessão de aposentadoria por invalidez depende da 
verificação da condição de incapacidade realizada 
por exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social. Seu objetivo parece ser o de prestar escla-

(12) VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade 
civil. v. IV. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 100.
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recimentos à autoridade judicial ou administra-
tiva não cabendo ao perito realizar diagnóstico e 
nem tratamento médico.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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1. Delineamento do objeto de estudo

Pouco tempo após a edição da Lei n. 
8.078/90, passou a ser travada, tanto na dou-
trina como na jurisprudência, discussão acerca 
da aplicabilidade do Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) às relações jurídicas firmadas 
entre as chamadas Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (EFPC) e seus partici-
pantes ativos e assistidos. Tal discussão, iniciada 
ainda quando o sistema de previdência comple-
mentar era regido pela revogada Lei n. 6.435/77, 
se manteve viva mesmo com o advento das Leis 
Complementares ns. 108 e 109, ambas de 2001, 
e mais recentemente da Lei n. 12.154 de 2010, 
as quais atualmente regulam os sistemas de pre-
vidência complementar.

E, tendo a discussão alcançado o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) por força de diver-
sos Recursos Especiais, após uma sucessão de 
julgados nos quais se deliberou pela aplicação 
do CDC às EFPC, chegou-se à edição da Sú-
mula n. 321, publicada em dezembro de 2005, 
que, in verbis, dispõe; “O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre 
a entidade de previdência privada e seus partici-
pantes”.

Cabe aqui indagar se acertou o STJ em sua 
conclusão materializada no corpo da Súmula n. 
321. E, mais que isso, se seria possível a com-
patibilização principiológica e estrutural entre o 
sistema fechado de previdência complementar e 
as relações jurídicas chamadas relações de consu-
mo, tuteladas no campo do direito consumerista.

Com vista ao debate, ainda que de forma 
apertada, desses temas é que se propõe o presen-
te ensaio.

2. Da falta de sustentação jurídica da Súmula  
n. 321 do STJ

Uma análise, ainda que superficial, do tex-
to sumular permite a verificação de dois fatos 
preocupantes, quais sejam, de um lado, a falta 
de rigor técnico do STJ ao utilizar, na confec-
ção da Súmula n. 321, expressão em desuso(1) e, 
de outro, a completa indistinção entre entidades 
abertas e fechadas de previdência complemen-
tar, entendendo devida a aplicação do CDC à to-
talidade de entidades integrantes do regime de 
previdência complementar, independente de sua 
natureza.

Com o devido respeito que deve ser dis-
pensado ao Superior Tribunal de Justiça e a seus 
integrantes, posicionamo-nos, já de antemão, ao 
lado de Lygia AVENA, para quem “são sólidas 
e bem delineadas as distinções entre a relação de 
consumo firmada entre o fornecedor de produtos e 

(1) Desde a Constituição Federal de 1988, e em especial 
após a edição das Leis Complementares ns. 108/2001 e 
109/2001, se fala e previdência complementar, em atenção 
ao seu caráter de complementação à previdência oficial, 
e não mais em previdência privada. O uso da expressão 
incorreta por parte do STJ, em nosso entendimento, não se 
trata, no contexto em que foi produzida a Súmula n. 321, 
falha meramente cosmética, indicando, isto sim, a falta de 
domínio necessário sobre conhecimento do assunto, o que 
se confirma, infelizmente, após uma profunda comparação 
principiológica e legal entre o direito do consumidor e o 
direito que orienta a previdência complementar fechada. 
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serviços e o seu consumidor, daquela relação civil-
previdenciária, desenvolvida entre as EFPC e os 
seus participantes”(2).

Ao se analisar com mais detalhes não ape-
nas os elementos do contrato previdenciário fir-
mado entre as EFPC e seus participantes, como 
também a própria composição das EFPC, cla-
ramente se percebe que nem a entidade de pre-
vidência pode ser enquadrada no conceito de 
fornecedor, nem o seu participante considerado 
consumidor e, menos ainda, o conjunto de direi-
tos e deveres estipulados para as partes no con-
trato previdenciário pode ser considerado como 
uma prestação de serviços ou fornecimento(3) de 
produtos tal como conceituado no CDC(4).

A despeito disso, erroneamente os julga-
dos proferidos pelo STJ que dão sustentação à 
Súmula n. 321 equiparam as EFPC a Entidades 
Abertas de Previdência Complementar (EAPC) 
e a entidades financeiras(5) e, o que se mostra 
ainda mais bizarro, tratam como semelhantes o 
contrato previdenciário e o contrato de seguro.

Essa sucessão de erros de conceituação 
jurídica em relação a elementos-chave da previ-
dência complementar fechada, como já mencio-
nado anteriormente, demonstram, a nosso sen-
tir, o despreparo do STJ para o enfrentamento 
de questões a ela atinentes e, por conseguinte, 
a urgente necessidade de se revisar o texto da 
Súmula n. 321(6).

(2) AVENA, Lygia Maria. As entidades fechadas de 
previdência complementar e o Código de Defesa do 
Consumidor. In: REIS, Adacir (Org.). Fundos de pensão: 
aspectos jurídicos fundamentais. São Paulo: ABRAPP/ICSS/
SINDAPP, 2009, p. 80.

(3) Os conceitos de consumidor e fornecedor adotados pelo 
CDC estão bem esclarecidos em GAMA, Hélio Zaghetto. 
Curso de Direito do Consumidor. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006.

(4) Para melhor orientação do leitor quanto a tais 
distinções, vide ARRUDA, Maria da Glória Chagas. A 
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em 
face da Previdência Fechada. São Paulo: LTr, 2008.

(5) Embora as EFPC estejam autorizadas a realizar 
operações de empréstimo com seus participantes e a 
realizar investimentos no mercado financeiro, tais fatos por 
si só não são suficientes para sua equiparação a entidades 
financeiras, pois se tratam de atividades-meio, mecanismos 
para frutificação do capital aportado pelos participantes e 
patrocinadoras e, assim, angariar recursos para a prática de 
sua atividade-fim, a concessão e o pagamento de benefícios 
de previdência complementar.

(6) AVENA, Lygia Maria. Distinção da relação previdenciária 
das EFPC com seus participantes da relação de consumo do 

Tal entendimento, cabe aqui ressaltar, já 
tem sido alcançado por Tribunais de 2ª Instân-
cia, a exemplo dos Tribunais de Justiça mineiro, 
paulista e gaúcho, em cujos bancos de jurispru-
dência já se pode coletar emblemáticos julgados 
sobre o tema afastando a aplicação do CDC às 
relações estabelecidas no âmbito da previdência 
complementar fechada.

3. Dos instrumentos de proteção ao parti-
cipante presentes na legislação atinente à Previ-
dência Complementar Fechada

É fato que o CDC, voltado às reais relações 
de consumo, nas quais o consumidor, sendo a 
parte hipossuficiente, em geral carece de uma 
tutela estatal específica e rigorosa ante o risco 
iminente de lesão, garante uma série de instru-
mentos atinentes a tal proteção.

Outrossim, afastar a incidência de tal das 
relações firmadas entre as EFPC e seus partici-
pantes não os coloca em situação de risco. Isso 
porque o conjunto normativo, tanto o legal 
como o administrativo, que regula o sistema ga-
rante instrumentos de tutela, fiscalização e con-
trole sobre o contrato previdenciário moldados 
de acordo com as necessidades e particularida-
des do setor, os quais, nem por isso podem ser 
considerados menos eficientes que o CDC.

Em alguns pontos os conjuntos normativos 
da previdência complementar até se aproximam 
do ordenamento consumerista, citando-se, por 
exemplo, a garantia de pleno acesso dos partici-
pantes às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos de benefícios, o controle es-
tatal sobre os planos de benefícios a fim de se 
tutelar precipuamente os interesses dos partici-
pantes e assistidos e a exigência de elementos 
de proteção dos participantes nos casos de des-
ligamento voluntário ou mesmo involuntário de 
seus planos de benefícios, quais sejam, o Res-
gate, o Autopatrocínio, o Benefício Proporcional 
Diferido e a Portabilidade.

Noutros pontos, porém, a especificidade da 
tutela no regime de previdência complementar 
exige a instituição de instrumentos que, a pri-
meira vista, pareceriam antagônicos à política 
consumerista.

Código de Defesa do Consumidor. In: GÓES, Wagner de 
(Coord.). Gestão de fundos de pensão: aspectos jurídicos. São 
Paulo: ABRAPP, 2006.
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Nesse sentido, emblematicamente citamos 
a questão dos contratos fechados ou contratos 
de adesão. Verifica-se, no CDC regras claras no 
sentido de se desestimular a elaboração de con-
tratos de adesão e, caso os mesmos sejam utili-
zados, a garantia de rechaço pelo juiz de todas 
as cláusulas nele presentes que se mostrem des-
favoráveis ao consumidor. E esse rigor do CDC 
em relação aos contratos de adesão, reconheça-
mos, é plenamente legítima, afinal grandes for-
necedores tentam a todo tempo instituir cláu-
sulas contratuais adesivas nocivas ao interesse 
do consumidor, deixando-os reféns de contratos 
danosos.

Na previdência complementar fechada a 
situação é completamente inversa, exigindo, 
portanto, oposto tratamento. Desta feita, não se 
fala em contrato previdenciário que não seja de 
adesão. Só que, nesse caso, a adesão se direciona 
a ambas as partes, participante e EFPC, já que 
nenhum plano de benefício de previdência com-
plementar fechado pode ser operado sem que, 
previamente, seu regulamento (contrato) tenha 
todas as cláusulas aprovadas pelo órgão estatal 
competente — a Secretaria Nacional de Previ-
dência Complementar (PREVIC), órgão que 
criteriosamente analisa o regulamento à luz da 
LC n. 109/2001 e das resoluções emanadas do 
Conselho Nacional de Previdência Complemen-
tar, em especial as Resoluções n. CGPC 26/2009, 
23/2006, 21/2006 e 20/2006, sempre voltadas à 
proteção dos participantes.

Nesse contexto, a aplicação da regra do 
CDC que autoriza o julgador a interpretar cláu-
sulas adesivas em favor do consumidor ao con-
trato previdenciário pode resultar em sérios da-
nos não só à entidade, como também aos demais 
participantes da EFPC, que indiretamente teriam 
usurpada parcela de sua reserva matemática por 
uma decisão mal proferida pelo Judiciário(7).

4. Considerações conclusivas

Em sede de considerações finais deste bre-
ve estudo, reiteramos, o entendimento de que, 
a despeito do texto da Súmula n. 321 do STJ, o 
CDC não pode ser aplicado às relações firmadas 
entre as EFPC e seus participantes, ante a total 
estranheza entre os sistemas.

Não significa isso dizer que os participan-
tes, pelo afastamento do CDC restariam des-
protegidos. Longe disso, significa, isto sim re-
conhecer que as normas jurídicas próprias da 
previdência complementar fechada, adequadas 
à natureza e objetivos da atividade, se mostram 
mais eficientes na tutela dos participantes, tanto 
individual como coletivamente.

(7) Tomemos por exemplo uma decisão judicial que 
autoriza a revisão de benefício em favor de um grupo 
considerável de participantes em um plano de benefício 
definido em patamar superior ao definido no regulamento. 
Seguramente essa elevação do benefício prejudicará o 
cálculo atuarial sobre o qual se baseia o plano, criando uma 
situação de déficit que, no futuro, prejudicará os demais 
participantes do plano.
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O Superior Tribunal de Justiça — STJ con-
solidou jurisprudência no sentido de atribuir à 
relação de previdência privada natureza de con-
sumo. Tratou de reconhecer a qualidade hipos-
suficiente do participante, relativizando o exer-
cício de sua vontade. Selando o seu entendimen-
to expediu a seguinte Súmula:

Súmula n. 321 do Superior Tribunal de 
Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é 
aplicável à relação jurídica entre a entidade de 
previdência privada e seus participantes”.

Com efeito, a vulnerabilidade do consumi-
dor é reconhecida em razão daquele não dispor 
do controle sobre os bens de produção. Ressalta 
a doutrina consumerista que “é ele sem dúvida a 
parte mais fraca, vulnerável, se se tiver em conta 
que os detentores dos meios de produção é que de-
têm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o 
que produzir, como produzir, como produzir e para 
quem produzir, sem falar-se na fixação de suas 
margens de lucro”.(8)

(8) GRINOVER, Ada Pelegrini, Código Brasileiro de 
Defesa do Consumidor, — comentado pelos autores do 
anteprojeto, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.55 

Diante da sua condição de hipossuficien-
te, a legislação disponibiliza certos instrumentos 
para sua defesa, bem como atesta os seus direitos 
e garantias no que tange a relação jurídica esta-
belecida com o fornecedor.

Destacamos a aplicação do art. 6º do CDC, ao 
arrolar dentre os direitos básicos do consumidor:

V — a modificação das cláusulas contratuais 
que estabelecem prestações desproporcionais ou a 
sua revisão em razão de fatos supervenientes que 
as tornem excessivamente onerosas;

VIII — a facilitação da defesa de seus direi-
tos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímel a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiência;

Ressaltamos, ainda, a proteção contratual 
prevista nos arts. 46 e seguintes do CDC, com 
especial destaque aos dispositivos que se enqua-
dram na discussão sob enfoque:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão in-
terpretadas de maneira mais favorável ao consu-
midor.
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Art. 48. As declarações de vontade constan-
tes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 
relativos às relações de consumo vinculam o forne-
cedor, ensejando inclusive execução específica, nos 
termos do art. 84 e parágrafos.

Art. 50. A garantia contratual é comple-
mentar à legal e será conferida mediante termo 
escrito.

Vale relembra, nesse tópico, que as Enti-
dades de Previdência Complementar ofertam 
contratos de Plano de Previdência Privada com 
objetivo de no futuro conceder aposentadorias, 
nos moldes contratados com os seus participan-
tes, sendo vedada alteração unilateral do plano 
contratado.

Os contratos existem para serem cumpri-
dos. Este brocardo é tradução livre do latim pacta 
sunt servanda. Encerra um princípio de Direito, 
no ramo das Obrigações Contratuais. É o princí-
pio da força obrigatória, segundo o qual o contra-
to faz lei entre as partes.

Diz Orlando Gomes a respeito da força 
obrigatória do contrato que, “celebrado que 
seja, com observância de todos os pressupostos 
e requisitos necessários à sua validade, deve ser 
executado pelas partes como se suas cláusulas 
fossem preceitos legais imperativos.”

Segundo os ensinamento de Maria Helena 
Diniz, tal princípio se justifica porque “o contra-
to, uma vez concluído livremente, incorpora-se 
ao ordenamento jurídico, constituindo um a ver-
dadeira norma de direito”.

Consoante esta teoria, as cláusulas con-
tratuais devem ser cumpridas como regras in-
condicionais, sujeitando as partes do mesmo 
modo que as normas legais. E por se tratarem 
de cláusulas que regem relação de consumo, o 
seu descumprimento revela lesão que merece 
maior combate para proteção do consumidor, 
conforme descreve o art. 48 do Código do Con-
sumidor.

Observamos, contudo, na prática da advo-
cacia previdenciária que muitos contratos são 
alterados para negar a manutenção do benefício 
vitalício contratado e muitas vezes já concedi-
do ao segurado, na forma e condições original-
mente contratadas, violando o próprio contrato 
firmado entre as partes, o que é repudiado pelo 
ordenamento jurídico.

Há que se ressaltar a previsão de proibição 
de cláusulas abusivas, que podem ser anuladas se 
assim consideradas, na redação dos arts. 51 e se-
guintes do Código do Consumidor por meio de 
ação de manutenção do contrato de previdência 
complementar ou suplementação de benefício 
previdenciário cumulada com declaratória de ine-
xistência de débito e indenização por danos mo-
rais sempre que houver redução unilateral dos 
rendimentos mensais em plano de previdência 
privada e cobrança de diferença de valores, ambas 
indevidas e em desacordo com o CDC.

Trata-se de relação de consumo “stricto 
sensu”, “ex vi” dos arts. 2º, 3º e 17, todos da Lei 
n. 8.078/90, além do que Súmula n. 321 do STJ 
retro transcrita. Cálculo inicial de beneficio  
de previdência complementar realizado à época da  
concessão do beneficio contratado, após preen-
chidos os requisitos previstos no regulamento do 
plano, não pode sofrer redução unilateral dos ren-
dimentos mensais baseada em nota técnica atua-
rial de revisão também unilateral , sendo também 
indevida a cobrança de diferenças, tudo a violar 
as normas e princípios dos arts. 6º e 51 e incisos, 
ambos do CDC.

O trabalhador que planeja sua velhice, sen-
do previdente ao contratar plano de previdência 
complementar para complemento mensal de sua 
aposentadoria paga pelo regime geral de previ-
dência social nado pode se ver de uma hora para 
outra com seus rendimentos reduzidos vitalicia-
mente como vem fazendo algumas seguradoras 
privadas, muitas vezes até com reversão do aba-
timento mensal de seus proventos para a futura 
pensão por morte!!

O dano moral, por sua vez, caracteriza-se 
nestas situações pelo medo que nasce no seio da 
família que se vê desprovida de meios capazes  
de garantir o padrão de vida programado, quando  
da contratação do plano, sem falar no constrangi-
mento sofrido, diante da notificação para devolu-
ção de valores já pagos pela seguradora.

O Código Civil de 2002 define como res-
ponsável por indenizar, aquele responsável pelo 
dano aquiliano, o agente do ato ilícito, assim:

Art. 927 “Aquele que por ato ilícito, causar 
dano a outrem, fica obrigado à repará-lo.”

Trata-se de questão de responsabilidade civil 
objetiva das Seguradoras Privadas, que causaram 
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prejuízo de ordem material e moral aos seus se-
gurados, assistidos e participantes, em razão de 
mudanças de regras internas (regulamento) para 
possibilitar revisões unilaterais em benefícios 
complementares de seus assistidos e dependentes.

Concluímos nosso texto lembrando que o 
contrato de previdência privada complementar 
tem natureza de prestação continuada, sendo 

vitalício, sendo indispensável sua interpretação 
observando-se o princípio da legalidade e da boa 
fé que deve permear os contratos de prestação 
continuada, onde ficou estabelecido como cada 
um deveria proceder durante toda sua vigência, 
sem que cada parte possa extrapolar aquilo para 
o qual não foi autorizado ou, em sendo, não po-
dendo proceder de modo diverso.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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“Assim como cabe ao Estado desenhar me-
canismos de regulação para que os fluxos finan-
ceiros, de mercadorias e de conhecimento contri-
buam para o desenvolvimento nacional, também 
cabe a ele criar instrumentos que permitam que 
as migrações de trabalhadores ocorram sem que 
esses trabalhadores percam sua proteção social e 
seus direitos previdenciários. Em ambos os ca-
sos, o estabelecimento de regras claras e a ga-
rantia de direitos parece ser condição necessária 
para o bem estar das pessoas e o progresso dos 
países.”(1)

A máxima constitucional expressa no  
art. 193 objetiva garantir o bem-estar e a justiça 
social, pelo primado do trabalho. A previdência 
social é uma das facetas(2)  dessa busca, uma ex-
pressão das ações de iniciativa dos poderes pú-
blicos e da sociedade com o fim de atingir essa 
prerrogativa.

A proteção social propiciada pelos benefícios 
previdenciários por eventos relacionados à idade, 
morte, doença e invalidez, quando os trabalhado-
res não mais possuírem condições de manter, por 
seu próprio trabalho, o seu sustento e o de seus 
dependentes perfaz um legítimo seguro social.

Contudo, quando se pensa nos trabalha-
dores envolvidos em movimentos migratórios 

(1) MARINHO, Luiz; Ex-Ministro da Previdência 
Social; Apresentação do livro Migrações Internacionais 
e a Previdência Social, publicado em 2006, Ministério da 
Previdência Social.

(2) Previdência social é espécie do gênero Seguridade 
Social.

constata-se que, dificilmente, esse trabalhador 
atingirá os requisitos mínimos para obter em seu 
país de origem, ao fim de sua vida laboral, uma 
retirada do mercado de trabalho com a respectiva 
contraprestação previdenciária. Afinal, trata-se  
de um trabalhador que exerceu suas atividades, 
supondo-se condições formais e regulares, sub-
metido a diferentes regimes previdenciários, em 
um ou mais países.

Inobstante, não se pode olvidar que o atu-
al cenário mundial é marcado por uma intensa 
relação entre os países nos contextos econô-
mico, tecnológico, de investimentos e de in-
formação. Na América Latina, o MERCOSUL 
surgiu como uma zona de livre-comércio, onde 
as relações entre os países pertencentes seriam 
favorecidas e propiciariam o desenvolvimento 
da região.

A despeito do estágio de integração(3)  al-
cançado mesmo após tantos anos de implemen-
tação, tem-se uma importante demonstração re-
gional dessa tendência mundial. Já no continen-
te europeu, a União Europeia conseguiu o feito 

(3) O nível de integração pode ser mensurado, tendo 
como referência três parâmetros: uma organização é 
tanto mais integrada quanto mais consegue controlar 
os instrumentos coercitivos e impor a observância das 
normas e dos procedimentos dela emanados; é tanto 
mais integrada quanto mais controla as decisões relativas 
à distribuição dos recursos; e, por último, é tanto mais 
integrada quanto mais constitui o centro de referência e 
de identificação dominante para os membros da própria 
organização (BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política/
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. 
Ed. Universidade de Brasília, 13. ed., 2009).
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de ser a primeira, e ainda única, união suprana-
cional e econômica de diversos países membros.

A globalização e os intensos processos de 
integração regionais entre os países e blocos eco-
nômicos são realidades que propiciam a migra-
ção de trabalhadores, que partem de seus paí-
ses de origem em busca de melhores condições 
de vida e novas oportunidades de trabalho nos 
países de destino. A busca pela ascensão labo-
ral, econômica, financeira e social é a principal 
causa ensejadora das migrações internacionais, 
ainda que outras existam(4).

Viver e trabalhar no exterior para os brasi-
leiros é, culturalmente, um fato absolutamente 
aceitável, principalmente quando concebida sob 
a ideia de um plano de médio prazo de retorno 
ao Brasil. A migração é, portanto, uma decorrên-
cia da própria globalização. Se temos de um lado 
um cenário mundial cada vez mais globalizado 
e tendente a um movimento de integração, te-
mos também, de outro, uma população mundial 
igualmente incursa nessa movimentação.

Assim, pensar a extensão da proteção so-
cial para os trabalhadores migrantes, buscar a 
garantia constitucional da ordem social tam-
bém para aqueles que decidiram, sob qualquer 
motivação, viver e trabalhar no exterior, é uma 
ação que deve ser promovida pelo Estado. E 
essa pretensão não apenas pode como tem sido 
realizada por intermédio de acordos interna-
cionais(5).

Os acordos internacionais de Previdência So-
cial são os instrumentos jurídicos celebrados entre 
os países para garantir que os cidadãos agentes de 
movimentos migratórios contabilizem, conjunta-
mente, os períodos contributivos (ou períodos de 
seguro) vertidos em um e outro país.

Ou seja, os períodos em que esses trabalha-
dores estiveram sob o amparo de segurados pre-
videnciários em ambos ou mais países poderão 
ser computados e somados com o intuito de lhe 
garantir um benefício previdenciário.

(4) Certamente, movimentos migratórios também 
decorrem de questões políticas, de perseguições, de 
situações de guerra, de processos de catástrofes e de 
desastres ambientais, entre outros diversos motivos.

(5) Nas palavras de Francisco Rezek, em seu Curso 
Elementar de Direito Público, “tratado é todo acordo formal 
concluído entre sujeitos de direito internacional público, e 
destinado a produzir efeitos jurídicos”.

Ao se retirar do mercado de trabalho(6), um 
brasileiro segurado da previdência de outro país 
poderá se aposentar contabilizando o período de 
contribuição feito no exterior, para outro regime 
previdenciário, com o período contributivo ver-
tido no Brasil.

Da mesma forma, um estrangeiro que ve-
nha viver e trabalhar no Brasil também poderá 
utilizar o seu tempo previdenciário em seu país 
para, em conjunto com o tempo contributivo 
vertido no Brasil, obter um benefício da previ-
dência social.

Vale ressaltar que esses acordos também 
viabilizam o trânsito temporário de trabalha-
dores entre os países. Aquele segurado que, por 
ventura, precise trabalhar temporariamente em 
outro país poderá se deslocar, por um período 
médio de 5 anos (a depender do que estabelece 
cada acordo), sem precisar se vincular à previ-
dência estrangeira de destino.

Assim, elimina-se a bitributação previden-
ciária pela celebração de acordos internacionais 
de previdência social, o que fomenta o inter-
câmbio de trabalhadores temporários e permite 
uma melhor qualificação e experiência para o 
trabalhador brasileiro, que é mandado para ou-
tro país, e para os brasileiros que recebem um 
colega estrangeiro.

A totalização dos períodos de contribuição 
previdenciária pelos acordos internacionais de 
previdência dá a base legal para que se busque 
os benefícios previdenciários para os trabalha-
dores, além de seus dependentes e beneficiários, 
que não implementem as condições necessárias 
somente com o período de seguro existente em 
um único país.

Ademais, os acordos internacionais de 
previdência social são insculpidos sob os prin-
cípios da reciprocidade e igualdade de tratamen-
to previdenciário entre os cidadãos nacionais e 
estrangeiros. Consequentemente, o Brasil garan-
tirá um benefício previdenciário para um cida-
dão estrangeiro da mesma forma que o garante 
para um brasileiro, ainda que esse benefício não 

(6) A saída do mercado de trabalho deve ser compreendida 
como decorrente da idade avançada, de uma eventual 
invalidez ou da própria morte desse trabalhador, o que 
levará, nas duas primeiras hipóteses a um benefício de 
aposentadoria e, em caso de morte, ensejará um benefício 
de pensão para s dependentes desse segurado.
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exista no país de origem desse trabalhador, bem 
como o mesmo ocorrerá para um brasileiro que 
trabalhe no exterior.(7)

Ainda que de forma incipiente, percebe-se 
que a internacionalização da previdência social e 
a proteção dos trabalhadores envolvidos em mo-
vimentos migratórios são aspectos de um pro-
cesso natural do mundo contemporâneo, onde 
as circunstâncias econômicas e políticas, mani-
festadas principalmente pelo interesse em novos 

(7) Acordo Multilateral de Seguridade Social do 
MERCOSUL, Decreto Legislativo n. 451/2001, art. 2º: 
“Os direitos à Seguridade Social serão reconhecidos aos 
trabalhadores que prestem ou tenham prestado serviços 
em quaisquer dos Estados Partes, sendo-lhes reconhecidos, 
assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos 
direitos e estando sujeitos às mesmas obrigações que 
os nacionais de tais Estados Partes com respeito aos 
especificamente mencionados no presente Acordo.”; 
Convenção 118 da Organização Internacional do Trabalho, 
aprovada em 24 de agosto de 1968 pelo Brasil: Art. 7º § 
1º.Os membros para os quais a presente Convenção estiver 
em vigor deverão, sob reserva das condições a serem fixadas 
de comum acordo entre os membros interessados de acordo 
com as disposições do art. 8º, esforçar-se-ão em participar 
a um sistema de aquisição, reconhecidos de conformidade 
com sua legislação aos nacionais dos membros para os quais 
a referida Convenção estiver em vigor, em relação a todos 
os ramos da previdência social para os quais os membros 
interessados houverem aceito as obrigações da Convenção.

mercados, propiciaram e foram indispensáveis 
para o emaranhado e complexo movimento de 
relações inter-países.

Desse contexto, decorre que a prospecção 
das garantias sociais é fruto do processo de in-
tegração regional econômica, mas também é 
necessária para o recrudescimento do mesmo, 
sendo certo que a conjugação de sistemas pre-
videnciários de países distintos se presta como 
indispensável solução.
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Guillermo Rojas de Cerqueira César
Cientista Político e Advogado especialista em direito 

previdenciário, atuante nas questões de direitos 
humanos e direitos sociais.

Introdução

A mobilidade de populações decorrente 
dos processos migratórios se intensificam so-
bremaneira desde o século XVI, com a desco-
berta de mercados de exploração e consumido-
res nas Américas e na parte Ocidental do conti-
nente asiático.

Aliado ao período histórico descrito e a 
evolução social das sociedades ora formadas, a 
partir desse processo migratório, tem-se o início 
do processo de globalização, caracterizado pela 
transnacionalidade dos interesses econômicos e 
pela formação de um mercado mundial ligado 
diretamente por tais interesses; soma-se a esse 
processo a revolução tecnológica operada pela 
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intensificação dos meios de comunicação e de 
transportes que levam a conseqüências estrutu-
rais de alterações dos cenários políticos internos 
e da própria configuração do Estado Nacional.

Nesse contexto, a concorrência econômica 
corroborada pela relativa facilidade de locomo-
ção entre países e os interesses locais ou regio-
nais levam os Estados a se organizarem a fim de 
estabeleceram relações comerciais e econômicas 
de interesse comum, alterando alíquotas prote-
cionistas de produtos estratégicos e de interes-
ses, bem como, tendem a possibilitar a interação 
regional em nível social com a regulação e pro-
teção de seus cidadãos frente a leis trabalhistas 
e sociais de países que assumem a posição inte-
grativa.

O Mercosul

O Mercado Comum do Sul surge com  
o tratado de Assunção assinado em 1991, com o  
intuito de articular a união aduaneira entre  
os países signatários (Brasil, Paraguai, Argentina 
e Uruguai) e posteriormente solidificar o merca-
do comum.

Com o protocolo de Ouro Preto, ratificado 
em 1995, uma estrutura institucional mais com-
plexa fora definida; estabeleceu-se, além dos ór-
gãos para planejamento e decisões políticas entre 
os membros, a criação do Foro Consultivo Eco-
nômico Social (FCES) subordinado diretamente 
ao Grupo Mercado Comum (GMC). Apesar do 
caráter meramente consultivo, a criação do Foro 
leva em conta as particularidades em que o pro-
cesso de integração se encontra, corroborando 
para a inserção social nas pautas de discussão de 
questões que vão além dos interesses meramente 
econômicos.

Nesse contexto, a base jurídica do Mercado 
Comum do Sul se concentra no Tratado de As-
sunção, inclusive com seus instrumentos adicio-
nais e protocolos, salientando a importância do 
ratificado em Ouro Preto; os acordos celebrados 
no âmbito do Tratado, as decisões do Conselho 
do mercado Comum (CMC), as resoluções do 
GMC e as diretrizes da Comissão de Comer-
cio do Mercosul (CCM). A imperatividade das 
normas do Mercosul são levadas a cabo com a 
obrigatoriedade de seu cumprimento, fazendo-
se mister a integração de tais normas aos ordena-

mentos jurídicos dos países signatários, observa-
do por suposto, a Carta Política (Constituição) 
de cada país-membro.

O caso Brasileiro é elucidativo, nesse con-
texto, estabelece a Constituição da República a 
seguinte diretriz:

Art. 4º A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais pelos se-
guintes princípios:

I — independência nacional;

II — prevalência dos direitos humanos;

III — autodeterminação dos povos;

IV — não-intervenção;

V — igualdade entre os Estados;

VI — defesa da paz;

VII — solução pacífica dos conflitos;

VIII — repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX — cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade;

X — concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

O Acordo Multilateral de Seguridade Social

Em meio a constantes discordâncias em re-
lação ao processo de integração, Brasil e Argen-
tina têm se articulado no sentido de propositura 
de projetos de desenvolvimento com políticas 
públicas ativas, centrando o projeto nas poten-
cialidades de complementação produtiva, na im-
plementação de políticas comuns de reconversão 
econômica e do estabelecimento de instituições 
e de regulamentos que permitam a implantação 
do mercado comum com a livre circulação de 
pessoas, capitais, bens e serviços.

Nesse contexto, em decorrência da preocu-
pação de efetividade da integração relacionada 
sobretudo a questões sociais, que no ano de 2005 
foi implementado o Acordo Multilateral de Segu-
ridade Social, o qual tinha sido firmado entre os 
paises integrantes do bloco no ano de 1997.

Como todos os mecanismos do processo de 
integração em questão este acordo possui caráter 
intergovernamental, tendo por base a regulari-
zação e harmonização das legislações dos paises 
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sócios do bloco para que seus trabalhadores e 
familiares possam usufruir de direitos relativos a 
seguridade social quando se mudam de país para 
cumprir funções laborais.

Assim, quando o trabalhador chega a um 
país do bloco é garantido a este e sua família os 
mesmos direitos relativos a seguridade social de 
que dispõe um cidadão nativo, e a aposentadoria 
se dará com base na junção nos tempos de serviços 
prestados bem como a contribuição em cada um 
dos países envolvidos na vida laborativa do traba-
lhador, permitindo a este os direitos básicos em 
que um cidadão do pais viria a ter, excluindo dessa 
forma o trabalhador do processo de marginaliza-
ção ao qual estaria eminentemente propenso.

No âmbito da legislação interna podemos 
citar o Decreto n. 5.722/2006 de promulgação 
do acordo, que ratifica e estabelece diretrizes ad-
ministrativas a seu fiel cumprimento.

Para os mais céticos, contudo, “não há de-
finição legal no Brasil, sobre migração trabalhis-
ta e as regras do direito interno estão previstas na 
legislação comum sobre Estatuto do Estrangeiro, 
salvo algumas resoluções administrativas. Desse 
modo, a movimentação de pessoas, para trabalhar 
ou para outros fins, é regulada através das normas 
aplicáveis ao estrangeiro em geral, cujas origens 
são antigas” (1)

Um outro aspecto bastante prejudicial ao 
processo de integração, diz respeito ao parco co-
nhecimento que cada país tem das legislações de 
seus parceiros. Aliado a isso tem-se a discrepân-
cia normativa entre os integrantes do Mercosul. 
“A diferença entre legislações nacionais implica 
quebra do princípio da igualdade de tratamento 
previsto no Tratado de Assunção [...](2)”.

Conclusão

Ante as breves considerações aqui traçadas, 
e estabelecidas as diferenças de cunho político 

(1) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Normas para a 
circulação de trabalhadores no Mercosul
(2) PABST, Haroldo. Mercosul: direito da integração, 1997, 
p. XIX.

que ainda emperram o processo de transição de 
união aduaneira incompleta à fase de mercado 
comum, podemos dizer que a aprovação do acor-
do por meio do Decreto Legislativo n. 451/2001, 
o acordo de seguridade social do mercosul, 
constitui uma grande vitória na agenda social do 
processo de integração regional, possibilitando 
de um lado o cumprimento das garantias sociais 
as quais eram relegadas aos trabalhadores oriun-
dos dos países integrantes do acordo.

Por outro lado, a verificação da postura 
adotada permite vislumbrar a efetivação em ní-
vel regional do que o acordo se propõe, proven-
do cidadania àqueles que se encontravam à mar-
gem da sociedade que o acolhia e de outro lado 
a esperança de que a conquista social se eleve no 
sentido de reconhecimento de outros direitos, 
tais como os trabalhistas e os de ordem política, 
afim de constituir-se efetivamente uma região 
onde haja livre circulação de pessoas, fortalecen-
do dessa forma a região sul-americana.

Segundo o site oficial da previdência bra-
sileira “os acordos Internacionais têm por objetivo 
principal garantir os direitos de seguridade social 
previstos nas legislações dos dois países aos respec-
tivos trabalhadores e dependentes legais, residentes 
ou em trânsito no país”.(3)

Os Acordos Internacionais de Previdência 
Social estabelecem uma relação de prestação de 
benefícios previdenciários, não implicando na 
modificação da legislação vigente no país, cum-
prindo a cada Estado contratante analisar os pe-
didos de benefícios apresentados e decidir quan-
to ao direito e condições, conforme sua própria 
legislação aplicável.

Resta saber agora se efetivamente a aplica-
ção de referida norma far-se-á por completo e se 
os servidores da autarquia previdenciária estarão 
capacitados para conceder benefícios de forma 
a fazer a contagem de tempo contributivo exer-
cido em diferentes países, caso contrario, mais 
uma vez, o fiel cumprimento do acordo estará 
condicionado ao acesso ao poder judiciário.

(3) Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/
conteudoDinamico.php?id=111
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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I. Introdução

Desde o ano de 2003 os portadores de be-
nefícios de prestação continuada da Previdência 
Social, passaram a ser persuadidos à aderirem 
aos empréstimos financeiros ofertados pelas ins-
tituições que operam no mercado.

As propagandas, que insistentemente nos 
deparamos nos meios de comunicação de massa, 
tratam de “dourar a pípula” na busca dos segura-
dos. O argumento mais corriqueiro é apresentar 
as facilidades na obtenção dos empréstimos, que 
prescindem de análise no CDC e SERASA, assim 
como os juros abaixo dos praticados em outras 
operações, tais como cartões de crédito e nos 
cheques especiais.

Os métodos de divulgação e de propagan-
da chamam a atenção em qualquer modalidade 
com que se apresentam: seja pela candura das 
propagandas visuais em que os idosos apare-
cem sempre sorrindo e de bem como a vida, seja 
quando os métodos de abordagem dos cidadãos 
são agressivos e truculentos, através do corpo a 
corpo no mais das vezes desrespeitoso para com 
esta parcela crescente da população.

O presente artigo é uma tentativa de trazer 
à discussão o exercício de tal prática, com esteio 
nos valores e principios do sistema constitucio-
nal de proteção. Veja-se os efeitos maléficos que 
os empréstimos causam na vida dos segurados, 
mormente quando os reajustamento dos seus 
proventos são pífios e não existe nenhum plane-
jamento quando da adesão contratual.

A análise da contratação dos empréstimos 
consignados, que irradia seus efeitos de forma 
incisiva no Direito Previdenciário não deve se 
dar com discurso simplista e ingênuo de demo-
nizar o empréstimo consignado; pelo contrário, 
deve atentar-se para a importância primacial do 
crédito na sociedade contemporânea, como for-
ma de alavancamento do crescimento econômi-
co e da efetivação da cidadania.

Entretanto, ao lidarmos com a questão 
posta no presente artigo devemos ter em mente 
a relação jurídica envolvida, que no caso é de 
Previdência Social. Nestes termos, relevante e 
indispensável torna-se a discussão do tema dos 
empréstimos consignados para aposentados e 
pensionistas da Previdência Social, esboçando-
se reação acadêmica contra o instituto, sob a 
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ótica do Direito da Seguridade Social, vista esta 
como mecanismo apto a providenciar as trans-
formações sociais previstas na Constituição Fe-
deral, com suporte no primado do trabalho e nos 
ideais justiça e bem-estar social.(1)

II. Gênese dos empréstimos aos segurados da 
Previdência Social

Sempre foi possível o desconto de determi-
nadas rubricas nos benefícios previdenciários. 
Veja-se, por exemplo, o caso da pensão alimen-
tícia que seus percipientes poderiam socilitar o 
desconto em folha de pagamento.

O que encontramos a partir de 2003, quando 
da conversão da Medida Provisória n. 130 na Lei 
n. 10.820, ambas de 2003, foi uma instituciona-
lização dessa prática por meio das instituições fi-
nanceiras que passaram, por sua vez, a ter a garan-
tia do pagamento pois que descontado direto na 
folha dos segurados. Veja-se bem que é justamente 
essa garantia que permite aos agentes financeiros, 
dentro da lógica do risco sempre devidamente cal-
culado, a reduzirem seus excorchantes juros e a 
isentarem seus potenciais clientes das consultas 
aos órgãos devedores — o que é condição essen-
cial em qualquer outro tipo de negócio.

Inobstante tais ilações, o desconto de pres-
tação de operação de crédito em folha de paga-
mento é legal, de acordo com decisão da Segun-
da Seção do STJ no processo REsp n. 728.563 
— o cidadão não pode revogar, unilateralmente, 
a cláusula de consignação prevista em contrato.

A cláusula do desconto em folha de paga-
mento não é, em absoluto, abusiva. É, na ver-
dade, da própria essência do contrato, afirma o 
ministro Aldir Passarinho Júnior, relator do pro-
cesso. “É a ele inerente, porque não representa, 
apenas, uma mera forma de pagamento, mas a 
garantia do credor de que haverá o automático 
adimplemento obrigacional por parte do toma-
dor do mútuo, permitindo a concessão do em-
préstimo com margem menor de risco”, comple-
menta o Magistrado.(2)

Inobstante a declaração de legalidade da 
medida, conforme decisão do Superior Tribunal 

(1) BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito 
previdenciário. São Paulo: Quartier Latin. 2004.

(2) REsp 726583. Relator Aldir Passarinho Junior.

de Justiça, tem-se que o sopesamente da ques-
tão pelo Tribunal Superior desconsiderou a ótica 
social que o assunto demanda, vista esta como a 
encarnação do dever do Estado de proporcionar 
ao indíviduo a proteção adequada, afim de lhe 
implementar melhores condições de vida.(3)

Veja-se que na maioria das vezes os segura-
dos da Previdência Social se deixam embair pela 
promessa de dinheiro rápido e sem burocracias, 
oferecido em impudicas campanhas de marke-
ting, sendo que a escravidão financeira torna-se 
uma conseqüência de certeza implacável. Na es-
teira do que acima se refere, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística — IBGE — nos 
informa que 82% das famílias brasileiras termi-
nam o mês sem conseguir quitar todos os seus 
débitos.(4)

III. A proteção social dos segurados à luz dos 
valores do bem estar e da Justiça Social

Entendemos que os contratos de emprésti-
mos ora enfocados, criações das políticas neoli-
beralizante típicas do Estado liliputista(5), devem 
ser analisados na nova ótica, tendo como melhor 
hermenêutica aquela que mais amplamente pro-
teja os vulneráveis que ela pretende resguardar. 
Veja-se que no outro lado da relação figuram 
grandes instituições financeiras, nitidamente em 
situação de vantagem na relação posta com os 
usuários do Regime Geral da Previdência Social.

À vista do que se disse, fica claro que uma 
singela interpretação gramatical, por mais árida 
que seja, seria mais suficiente para a solução her-
menêutica tencionada e, para aqueles que ainda 
assim não ficarem convencidos que lancem mão 
dos critérios de ponderação, com o que se che-
gará à inexorável conclusão que a dignidade hu-
mana e o solidarismo não podem ser sobreleva-
dos pelo egoístico exercício da vontade expressa 
em um contrato.

Assim, tem-se que o principio da dignida-
de da pessoa humana, da soliedariedade, da ci-

(3) TRICHES, Alexandre Schumacher. Processo 
previdenciário e direitos sociais. Uma abordagem legal. 
Revista de Direito Social n. 41. Janeiro/março de 2011.

(4) http://www.ibge.gov.br.

(5) Ver, nesse sentido, COSTA, José Ricardo Caetano. 
Previdência: os direitos sociais previdenciários no cenário 
neoliberal. Curitiba: Juruá, 2010.
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dadania, da eticidade e, acima de tudo, do ideal 
contido no título oitavo da Constituição Federal 
Brasileira, o qual inaugura uma ordem social, 
que, tendo como instrumento um Sistema de Se-
guridade Social para, com base no primado do 
trabaho celebrar a justiça e o bem-estar social 
deve servir de baliza e ponderação para a análise 
do caso tratado no presente artigo.

Destarte, como é sabido, os segurados da 
Previdência Social terminam por celebrar esses 
contratos adesivos sem ter a mínima noção dos 
efeitos dos referidos instrumentos, mormente 
quando, de um lado, o reajustamento anual de 
seus benefícios são pífios e, de outro, os prome-
tidos juros baixos fulminam com os poder de 
compra de seus benefícios.

Por fim, a guisa de conclusão, defende-se a 
ampla discussão e reflexão sobre a questão dos 
empréstimos consigandos para além do âmbito 

do direito privado, conforme procurou se de-
monstrar no presente artigo, a fim de que o Di-
reito à Previdência Social seja o fator preponde-
rante no trato da questão trazida com o presente 
estudo.
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o Fap QUaNdo CUMpridas as NorMas 
regULaMeNtadoras do traBaLHo

Wladimir Novaes Martinez
Especialista em Previdência Social

No âmbito do RGPS, reza o art. 57 do 
PBPS: “A aposentadoria especial será devida 
uma vez cumprida a carência exigida nesta 
Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito às 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou integridade física, durante 15 (quinze), 20 
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei”.

O § 6º do artigo configura a sua fonte espe-
cífica de custeio: “O benefício previsto neste arti-
go será financiado com os recursos provenientes 
de contribuição de que trata o inciso II do art. 
22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas 
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis 
pontos percentuais, conforme a atividade exerci-
da pelo segurado a serviço da empresa permita a 

concessão de aposentadoria especial após quin-
ze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, 
respectivamente”.

A prova das condições para assegurar o 
direito ao benefício é feita com o Perfil Profis-
siográfico Previdenciário (PPP), documento que 
retrata as condições de trabalho do empregado, 
com elementos extraídos do LTCAT e dos regis-
tros de suas avaliações de saúde.

Relatado nesse PPP, devidamente embasa-
dos em documentos trabalhistas do tipo PPRA, 
PGR, PCMSO, PCMAT, LTCAT, máxime o ma-
peamento de sinistros, etc., que o empregado 
submeteu-se a agentes nocivos, mas que as me-
didas tomadas pelo seu empregador reduziram 
sua exposição aos níveis menores do que os le-
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gais, não haveria direito ao benefício e, por via 
de consequência e signalagmaticidade, não será 
devida a contribuição adicional.

A Turma de Uniformização das Decisões 
das Turmas Recursais do Juizado Especial Fe-
deral, por intermédio da Súmula n. 9, de 2003, 
admite a aposentação especial na hipótese espe-
cífica de exposição a ruído, mesmo quando a no-
cividade for eliminada. 

O INSS tem entendido que o empregado 
que não trabalhou em condições insalubres ca-
pazes de afetarem a sua saúde ou a sua integri-
dade física (v.g., próprias da exposição acima 
dos limitesde tolerância permitidos) não faz 
jus à aposentadoria especial e o seu emprega-
dor tampouco tem suas taxas de seguro de aci-
dentes do trabalho oneradas com os 6%, 9% ou 
12% da folha de pagamento desse empregado 
(Lei n. 9.732/98). 

Desobrigação do ônus fiscal

Desde 28.4.95, em termos de aposentadoria 
especial, duas questões vêm sendo ressaltadas: a)  
configuração jurídica do direito do segurado  
à aposentadoria especial e b) dever do emprega-
dor de recolher uma contribuição adicional, caso 
um ambiente de trabalho possa propiciar aquele 
benefício.

Ab initio vale relembrar que, na prática, a 
obtenção do benefício por parte do trabalhador 
pode sobrevir de razões substantivas e adjetivas 
não necessariamente reafirmadas pela obrigação.

Em decorrência de interpretação jurídica 
alguns trabalhadores obtiveram esse benefício 
sem que o seu empregador estivesse sujeito fis-
calmente à contribuição.

Por outro lado, a despeito da contribuição 
por 25 anos, que acontecerá em 2024, necessa-
riamente não sobreviria o direito à aposentado-
ria especial.

São áreas distintas da lei previdenciária que 
contemplam um direito previdenciário e uma 
obrigação fiscal, sem que se possa garantir que 
em todos os casos subsista a sinalagmaticidade.

O direito emerge do exercício de atividade 
laboral em ambiente que contemple a presença 
dos agentes nocivos que ponham em risco a saú-
de ou a integridade física do segurado, isto é, que 

submetam o trabalhador aos níveis de tolerância 
incompatíveis com a sua segurança do trabalho 
e em caráter habitual e permanente.

Se, por qualquer motivo, o ambiente não 
apresenta esses níveis fixados nas Normas Regu-
lamentadoras do Trabalho ou de resto que efeti-
vamente ponham em risco a segurança do traba-
lhador não subsiste o direito ao benefício nem o 
dever de recolher o novo SAT.

Essa conclusão deflue do sistema criado 
pelo legislador: deseja a maior proteção tecnica-
mente possível ao obreiro.

Contraprova empresarial

Assim que tomar conhecimento dos fatos 
fornecidos pelo MPS, a serem divulgados nos 
meses de setembro de cada exercício, como su-
cedeu agora com a Portaria MPS n. 351/10, se 
dispuser dos elementos do CNAE, a empresa si-
mulará o seu FAP, depois verificará se coincidem 
as informações prestadas pela Receita Federal do 
Brasil ou INSS com as do seu banco de dados. 
Grosso modo, elas dizem respeito ao número de 
benefícios acidentários decorrentes de doenças 
ocupacionais e acidentes do trabalho propria-
mente ditos.

Para que o setor jurídico possa impugnar 
os números utilizados na definição oficial do 
FAP é absolutamente necessário que os setores 
de Recursos Humanos e Medicina do Trabalho 
previamente tenham armazenado organizada-
mente as provas: dados, estatísticas, atas da 
CIPA, documentos trabalhistas de monitora-
mente indicados nas Normas Regulamentadoras 
da Lei n. 6.514/77, curriculum vitae, os prontu-
ários médicos, exames admissionais demissões e 
sequenciais, etc.

No seu art. 20, § 1º, o PBPS admite várias 
hipóteses circunstanciais que arredam a respon-
sabilidade em relação à doença do trabalho:

a) Doença degenerativa — As conclusões 
técnicas, afirmações de eventos científicos, 
publicações, pareceres de geriatras ou geron-
tólogos.

b) Faixa etária — A idade do trabalhador 
e a função exercida na sua ocupação habitual, 
situação que se combina com a concausa, assu-
mem respeitável relevância. Muitos anos de vida 
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tornam oneroso executar trabalhos braçais e 
algumas enfermidades não incapacitantes agra-
vam-se com o passar dos anos.

c) Ausência de incapacidade — Alguns im-
previstos do dia a dia não obstariam o trabalho 
devido a sua pequena gravidade ou quando so-
brevém a aptidão laboral antes de 15 dias. Mas, é 
bom lembrar que um número elevado de quase-
acidentes como esses eventos são designados re-
vela certo descuido da empresa na sua prevenção 
acidentária.

d) Moléstia endêmica — Buscar os dados 
apurados na mídia, nos órgãos governamentais 
(Ministério da Saúde), ONG e outros meios mé-
dicos estatísticos. A gripe A1 (HINI) que come-
teu certo trabalhador pode não ter sido causada 
pelo ambiente de trabalho, mesmo se tratando 
de um frigorífico.

Mais do que um rastreamento das áreas de 
riscos, o acompanhamento sistemático da consu-
mação das contingências, não só aquelas que ge-
ram incapacidade como também, em especial, as 
que implicam em prestações acidentárias, é con-
trole importante para convencer terceiros da não 
ocorrência acidentária, do baixo nível de sinistra-
lidade ou da total ausência dos agentes nocivos 
incapacitantes no estabelecimento da empresa.

Um controle da incidência dos auxílios-
doenças em relação à atividade econômica nas 
áreas específicas com fontes sonoras, máxime 
em matéria de disacusia bilateral, serve para 
demonstrar a presença ou ausência dos agentes 
nocivos.

A enfermidade, às vezes é um processo 
mais ou menos lento, insidioso. Ela vai se esta-
belecendo no organismo humano, de forma que 
tende a ser progressiva. Quando o dano se agra-
va é que sobreveio a instalação da enfermidade 
no corpo do obreiro.

Para Ionas Deda Gonçalves essa patologia 
pode atingir o trabalhador em virtude de exer-
cício laboral específico ou resultar de condições 
agressivas do seu meio ambiente de trabalho. 
Logo, ter-se-á que os exames médicos internos 
podem caracterizar ou não a doença profissio-
nal (“Acidentes do Trabalho”, Sapucaia do Sul: 
Revista de Direito Social n. 3, 2001, p. 75/101).

Verificações periódicas promovidas pelo 
MTE, requeridas pelas empresas ou exigidas 

pelo art. 160 da CLT, ou ao INSS, quando sis-
tematicamente não registrarem a presença dos 
agentes nocivos, serão os meios persuasórios de 
convencimento a serem cogitados pela empresa 
defendente.

Ausência de embargo ou de interdição nos 
estabelecimentos é também significativo nesse 
sentido de demonstrar a segurança dos ambien-
tes de trabalho.

Os relatórios e todas as atas da CIPA são 
relevantes para demonstrar a eficácia da tecnolo-
gia de proteção adotada pela empresa até porque 
oriundo dos trabalhadores.

Diversos programas trabalhistas são bas-
tante indicativos das condições ambientais. 
Cada um deles compreende relatórios, sumá-
rios, levantamento e estudos que dispõe sobre o 
sucesso ou não das políticas prevencionistas da 
empresa.

O comportamento pessoal hodierno fora 
do ambiente de trabalho e até mesmo a conduta 
profissional pretérita, os fatos chamados de sua 
vida pregressa referentes distintamente às pro-
fissões, ocupações e funções do obreiro antes da 
admissão, às vezes colhidos a partir do curricu-
lum vitae apresentado quando da admissão ou 
por ocasião exame admissional, são decisivos.

Um empregado que se dedica à prática do 
tênis nos fins de semana pode adquirir LER prati-
cando esse esporte. Aquele empregado amante do 
rock aumenta a possibilidade de perder a audição.

Uma perícia judicial ocorrida quando de 
reclamações trabalhistas, realizado por expert 
judicial, certo auxiliar da justiça designado pelo 
magistrado em cada caso (Lei n. 5.584/70), é de 
grande valia em cada caso.

Esse é um profissional que não se confun-
de com o assistente técnico a ser contratado e 
remunerado pelo empregador.

De acordo com o art. 195 da CLT, o atual 
Ministério do Trabalho e Emprego também pro-
move essas perícias em matéria de insalubridade 
e periculosidade, sendo certo que a perícia judi-
cial não dispensa o enquadramento da atividade, 
“que é ato de competência do Ministro do Traba-
lho e Previdência Social” (“Aspectos Institucio-
nais do FAP — Fator Acidentário de Prevenção”, 
São Paulo: Editora Dialética, RDDT n. 171/143).



LTr - Jornal do Congresso  85

Súmula TNU n. 9

Pontua a recente Súmula TNU n. 9: “O uso 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
ainda que elimine a insalubridade, no caso de 
exposição a ruído, não descaracteriza o tempo 
de serviço especial prestado”.

No processo n. 2007.83.00.51.8717-0/PE, 
colhe-se que: “Ocorre que, nos termos das in-
formações fornecidas pela empresa empregadora 
e pelo profissional responsável pela elaboração 
do laudo pericial, os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) fornecidos e efetivamente utili-
zados pelo autor eram eficazes na neutralização 
da insalubridade do serviço”.

Noutro momento é dito que: “O mero for-
necimento de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual — EPI, não é capaz de tirar a atividade 
do rol daquelas especiais até porque, para tanto, 
seria mister, no caso concreto que o INSS de-
monstrasse que o segurado usou corretamente 
os equipamentos, excluindo, por completo a 
possibilidade de exposição aos agentes noci-
vos” (1ª Turma de Recursos da Bahia, Proc. n. 
2004.33.00.762679-3, Relator Juiz Federal Cé-
sar Cintra Fonseca, DJU 1º.1.05).

Equivocaram-se essas duas observações: a 
conclusão do MM. DD. magistrado baiano e a 
síntese expressa da Súmula TNU n. 9.

A primeira, por tentar inverter o ônus da 
prova (cabe ao segurado provar a exposição ao 
agente nocivo acima dos 85 dB(A) e não ao INSS 
se convencer do contrário. A segunda, por conta 
de sua impropriedade técnica: confundiu a vali-
dade do EPI com o raciocínio jurídico.

Com base no laudo de uma perícia médica 
beneficiada pelo poder de império da Adminis-
tração Pública, assim que o INSS indefere um 
requerimento de auxílio-doença ou qualquer 
outro benefício por incapacidade, com fulcro 
no direito constitucional de contestação, ele se 
sujeita à impugnação técnica dessa decisão, mas 
não assume o encargo de provar que o trabalha-
dor está apto para o trabalho.

Se tal dever existisse e deveria constar da lei 
previdenciária, implicaria na existência de uma 
organização que nem o Ministério do Trabalho 
e Emprego ou Ministério da Saúde dispõem, ou 
seja, verificar diuturnamente a utilização corre-

ta do protetor auricular (aquisição, avaliação do 
MTE, entrega, higienização, treinamento, fiscali-
zação, etc.), de dezenas de milhares de trabalha-
dores e empresas.

O equívoco da Súmula TNU n. 9 é ainda 
maior: confundiu a matéria substantiva com as 
razões jurídicas. Dentro do ordenamento técni-
co da medicina e segurança do trabalho, se o em-
prego de uma tecnologia de proteção individual 
ou coletiva, reduz ou elimina a presença deleté-
ria do agente nocivo, restando postado abaixo 
dos limites legais de tolerância (in casu, de 85 
decibéis), o ambiente identifica-se com aquele 
que é seguro.

As súmulas são condensações importantes 
da legislação vigente, mas não são leis; na con-
dição de interpretadoras dos cenários fáticos, 
podem ser contestadas quando não tiverem em-
basamento lógico e jurídico, que é o caso desta 
Súmula TNU n. 9.

Com efeito, do ponto de vista da lógica, 
sobrevindo redução total dos ruídos com o em-
prego correto da tecnologia de proteção no am-
biente laboral e em relação a cada trabalhador, 
é como se esse ambiente laboral não possuísse 
fonte sonora.

Ipso facto, bem à evidência, desse cenário 
defluem duas conclusões: não há direito à apo-
sentadoria especial nem a obrigação de recolher 
as contribuições adicionais.

Para raciocinar, se o ambiente laboral está 
apresentando 92 decibéis e o uso pessoal de al-
gum recurso tecnológico, o reduz a 80 decibéis, 
esse sítio corresponde a outro local de trabalho 
em que, sem esse recurso, normalmente ele pro-
piciaria 80 decibéis.

O que se poderia discutir, em cada caso, é 
a validade técnica do protetor auricular, se efeti-
vamente ele reduz ou não o ruído no ambiente 
laboral e por várias causas: não uso, uso parcial, 
uso indevido (ele incomoda), falta de higieniza-
ção, ausência de treinamento, nenhuma fiscali-
zação e o que é bastante relevante: improprieda-
de na fabricação.

Mas, se não comprovados esses fatos que 
comprometam a validade técnica do instrumen-
to, o raciocínio jurídico não pode fugir a conclu-
são de que havendo redução ou eliminação do 
agente nocivo, o ambiente é seguro.
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Provavelmente, o que quis dizer é que ne-
nhum equipamento individual consegue reduzir 
os níveis de decibéis (o que é outra coisa) ou ele 
não é usado convenientemente (o que também é 
outra coisa).

Por exemplo, num ambiente propiciador 
de 90 dB(A), que a utilização do protetor auri-
cular não reduziria para níveis inferiores a 85 
dB(A), o que, em alguns casos, pode ser uma 
verdade (mas somente isso).

Teoricamente, de acordo com o fabrican-
te, em condições normais de funcionamento, o 
protetor auricular diminui boa parte do ruído do 
ambiente de trabalho. Mas, possivelmente, ne-
nhum deles seria capaz de rebaixar os níveis de 
decibéis a zero, configurando a total eliminação 
desse agente nocivo físico.

É inquestionável que a eliminação de um 
agente nocivo ruído (ad argumentandum, admi-
tida apenas para raciocinar) faz o ambiente equi-
valer a um sítio sem fonte sonora.

Aparentemente, o enunciado da súmula 
afirma que ausente qualquer insalubridade no 
ambiente de trabalho, in casu, nenhum ruído 
deletério da saúde ou integridade física do tra-
balhador, o tempo de serviço de quem ali presta 
serviços é especial (sic).

Rigorosamente, ela está desconsiderando 
qualquer redução do ruído em virtude da uti-
lização do EPI. Curiosamente, ela não aludiu a 
possível incapacidade dessa tecnologia pessoal 
poder proteger o aparelho auditivo do segurado.

Ora, se a insalubridade foi eliminada pela 
utilização do protetor auricular é como se ela 
não existisse e se não existe, não se pode con-
siderar esse tempo como especial. À evidência, 
essa é uma conclusão que tranquilamente pode 
ser estendida à presença combatida de outros 
agentes nocivos que não seja o ruído.

Exame médico pericial

Conforme o ordenamento jurídico vigen-
te (que, por sua oportunidade, vale ressaltar, 
é completado pela recente edição da IN INSS  
n. 45/10) não será possível a perfeita decantação 
do ambiente laboral que justificaria a aposenta-
doria especial e, por conseguinte, essa contribui-
ção adicional do SAT, sem que sejam verificados 
à exaustão os elementos de convicção buscados 
pela autarquia federal.

Durante todo o tempo e por 25 anos é im-
prescindível que a saúde ou a integridade física 
do trabalhador corra o risco de ser ofendida em 
sua higidez.

Todos os documentos oferecidos pelos se-
gurados para encaminhar a instrução do benefí-
cio são apreciados pela perícia médica do INSS, 
a qual somente emitirá laudo pericial conclusivo 
correspondente depois de uma aguda verificação.

Consoante o art. 250 da IN INSS n. 45/10, 
o Médico Perito Previdenciário — MPP “pode-
rá, sempre que julgar necessário, solicitar as de-
monstrações ambiente de que trata o § 1º do art. 
254 e outros documento pertinente à empresa 
responsável pelas informações, bem como inspe-
cionar o ambiente de trabalho” (grifamos). 

Para Kiyoshi Harada não é decantado o fato 
gerador se não existir uma avaliação médico pe-
ricial de parte do INSS em que se conclua sobre 
a inospitalidade do ambiente de trabalho (“Adi-
cional do RAT — Fato Gerador”, São Paulo: IOB, 
Repertório de Jurisprudência da IOB da 1ª quin-
zena de out./2010, p. 629/632).

Diante da especificidade cientifica de tal 
atribuição esse tributarista exclui os Auditores 
Fiscais dessa verificação, entendendo que tal 
atribuição somente possa ser cometida a quem 
tenha habilitação profissional para tanto.

Caso esse exame revele a presença dos agen-
tes nocivos situados além dos limites de tolerân-
cia, ao mesmo tempo, emergirá o direito à apo-
sentadoria especial e caracterizar-se-á a obrigação 
fiscal de recolher a contribuição adicional do SAT.

Conclusões finais

Tomadas todas as providências que tecnica-
mente estão ao alcance das empresas, isto é, prati-
cadas todas as medidas fixadas pela legislação para 
tornar seguro o ambiente de trabalho, até onde for 
tecnicamente possível, não subsiste o dever fiscal 
de recolher a contribuição adicional do SAT.

Na contestação, a empresa recorrente deve 
fazer a demonstração do alegado, exibindo todos 
os documentos trabalhistas previstos na legisla-
ção que comprovem a adoção dos seus progra-
mas prevencionistas e os que, espontaneamente, 
adotou como modo de proteger os trabalhadores.

Equivocou-se a Turma Nacional de Unifor-
mização ao admitir na Súmula TNU n. 9 que, 
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com a redução ou eliminação do ruído, ainda 
assim haveria direito à aposentadoria especial; 
provavelmente confundiu a eficácia técnica do 
protetor auricular com a ilação jurídica que de-
corre da redução da ação deletéria do agente no-
civo ruído: inquestionavelmente, se o ambiente 
propicia ruído inferior a 85 dB(A), não há direito 

ao beneficio nem o dever de contribuir com 6% 
da folha de pagamento.

A convicção total da existência de um am-
biente laboral inóspito não dispensa a presença e 
avaliação do médico perito do INSS, aquele mesmo 
profissional que convencerá a autarquia da existên-
cia do direito do segurado à aposentadoria especial.

CoMpetÊNCia da JUstiÇa do traBaLHo para o JULgaMeNto 
das aÇÕes regressiVas aCideNtÁrias do iNss

Fernando Maciel
Procurador Federal em Brasília/DF, Coordenador-Geral de 

Matéria de Benefícios da Procuradoria Federal Especializada 
do INSS, especialista em Direito de Estado pela 

UFRGS, autor do livro Ações Regressivas 
Acidentárias pela LTr editora.

A ação regressiva acidentária, cujo funda-
mento legal se encontra no art. 120 da Lei n. 
8.213/91, é o instrumento processual que viabi-
liza ao Instituto Nacional do Seguro Social — 
INSS o ressarcimento das despesas com as pres-
tações sociais acidentárias (pensões por morte, 
aposentadorias por invalidez, auxílios-doença, 
fornecimento de próteses, etc.), implementadas 
em face dos acidentes do trabalho que ocorrem 
pela negligência dos empregadores quanto ao 
cumprimento das normas de saúde e segurança 
do trabalho.

A controvérsia acerca da justiça competen-
te para o julgamento das ações regressivas aci-
dentárias do INSS se divide em posicionamen-
tos doutrinários e jurisprudenciais favoráveis à 
Justiça Estadual, à Justiça Federal Comum e à 
Justiça do Trabalho, tudo a depender da inter-
pretação dada ao art. 109, I, da CF/88.

Ocorre que: (1) o fato de que a definição 
da competência não deve resultar apenas do pe-
dido, mas também e, principalmente, da causa 
de pedir da ação; (2) a circunstância de que a 
ação regressiva acidentária do INSS representa 
uma lide de natureza complexa, cuja causa de 

pedir pressupõe um juízo cognitivo sobre maté-
rias afetas essencialmente à Justiça do Trabalho; 
(3) a observância do princípio da unidade de 
convicção, que impõe que duas ações embasadas 
nos mesmos pressupostos fáticos sejam julgadas 
pela mesma Justiça; (4) o atual entendimento 
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, 
inclusive sumulado (Súmula n. 736), acerca da 
competência para o julgamento das ações de 
indenização decorrentes do descumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho, 
compartilhamos do entendimento daqueles que 
defendem a competência da Justiça do Trabalho 
para o julgamento das ações regressivas aciden-
tárias do INSS.

É mister ressaltar que a Emenda Constitu-
cional n. 45/04 imprimiu um novo modelo con-
ceitual, de modo que, doravante, a competência 
deve ser delimitada pelo “thema juris”, ou seja, 
se a demanda decorre ou não de uma relação de 
trabalho, pouco importando a qualificação jurí-
dica dos sujeitos da relação de direito material e 
processual subjacente à lide.

Tal circunstância acarretou a ampliação 
da competência da Justiça do Trabalho, notada-
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mente a partir das alterações introduzidas no art. 
114 da CF/88, tornando-a incontroversa, o que 
pode ser constatado a partir da interpretação do 
art. 114, VI, da CF/88, norma jurídica que per-
mite a obtenção de, no mínimo, três conclusões 
de fundamental importância.

A primeira delas seria a sua natureza de 
regra delimitadora da competência jurisdicional 
em razão da matéria, e não a partir dos sujeitos 
da lide, de modo que o seu julgamento pela Jus-
tiça do Trabalho deverá ocorrer independente-
mente do fato de o polo ativo ser integrado por 
um trabalhador e o passivo por um tomador de 
serviços. Isso porque, segundo a doutrina de 
Cláudio Mascarenhas Brandão, a competência 
para o exame da pretensão do empregado em 
face do empregador, ainda que baseada no aci-
dente do trabalho, está autorizada no inciso I, do 
art. 114, ao passo que a regra contida no inciso 
VI tem alcance maior, podendo incluir pedidos 
indenizatórios veiculados por terceiros estra-
nhos à relação laboral (v.g. o INSS demandando 
o ressarcimento por meio de uma ação regressiva 
acidentária), ocasião em que ambas as preten-
sões (do trabalhador e do terceiro) terão origem 
na mesma causa de pedir, qual seja o acidente

A segunda conclusão é no que tange à sua 
irrestrita abrangência. De acordo com Sebastião 
Geraldo de Oliveira, esse dispositivo constitu-
cional atribuiu à Justiça do Trabalho a compe-
tência para julgar, genericamente, todas as ações 
de indenização por danos decorrentes das rela-
ções de trabalho, pois ao contrário dos Textos 
Constitucionais de 1946, 1967 e da Emenda de 
1969, a Constituição de 1988 não apresentou a 
ressalva de que os litígios relativos a acidentes 
do trabalho seriam de competência da justiça or-
dinária dos Estados, conforme constava no art. 
142, § 2º, da CF/67.

Além disso, prossegue o referido autor, acaso 
o legislador constituinte pretendesse estabelecer 
alguma ressalva à competência atribuída à Justi-
ça do Trabalho de forma ampla, em observância 
à técnica de redação legislativa disciplinada pela 
Lei Complementar n. 95/98, assim deveria fazê-lo 
de forma expressa, por meio da inclusão de um 
parágrafo específico que contivesse a restrição, de 
sorte que a ausência de qualquer ressalva no art. 
114 confirma a abrangência genérica da compe-
tência atribuída à Justiça do Trabalho.

Essa ponderação foi acolhida pelo Supre-
mo Tribunal Federal no CC 7.204, cujo voto do 
Min. Carlos Britto ratificou que: “Deveras, se a 
vontade objetiva do Magno Texto fosse excluir 
da competência da Justiça do Trabalho matéria 
ontologicamente afeita a ela, Justiça Obreira, 
certamente que o faria no próprio âmbito do 
art. 114”.

Regras hermenêuticas também embasam 
o caráter amplo da competência atribuída à 
Justiça do Trabalho, pois, segundo Carlos Ma-
ximiliano, “quando o texto menciona o gêne-
ro, presumem-se incluídas as espécies respec-
tivas”. Isso porque, “quando o texto dispõe de 
modo amplo, sem limitações evidentes, é dever 
do intérprete aplicá-lo a todos os casos parti-
culares que possam se enquadrar na hipótese 
geral prevista explicitamente”. Com efeito, a 
regra geral também deve ser aplicada aos casos 
especiais, de sorte que na previsão contida no 
art. 114, VI, da CF/88, a qual regula a compe-
tência para as “ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes da relação 
de trabalho”, também se deve entender abran-
gidas as ações decorrentes dos acidentes do 
trabalho.

A terceira conclusão é no sentido de que, 
por se tratar de uma regra específica de compe-
tência, o inciso VI do art. 114 da CF/88 afasta 
a aplicação da regra geral contida na primeira 
parte do art. 109, I, também da CF/88, visto que 
em sua parte final esse dispositivo expressamen-
te reconhece que as causas sujeitas à Justiça do 
Trabalho não podem ser julgadas pela Justiça 
Federal comum. Com efeito, essa regra especí-
fica deve ser interpretada com preponderância 
sobre a previsão genérica que preconiza um cri-
tério de distribuição da competência em razão 
da pessoa.

Dessa forma, considerando que a ação re-
gressiva acidentária representa uma ação inde-
nizatória movida em face de fatos ocorridos no 
âmago de uma relação de trabalho, representado 
por um acidente causado pelo descumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho, 
resta evidente que a competência para o julga-
mento dessas ações deve ser da Justiça do Tra-
balho. Entender de forma diversa configura ex-
pressa afronta ao art. 114, VI, da CF/88, com a 
redação dada pela EC n. 45/04.
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deCadÊNCia das CoNtriBUiÇÕes preVideNCiÁrias 
Na JUstiÇa do traBaLHo

Ivan Kertzman
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Autor de 

diversas obras de Direito Previdenciário. Mestrando em 
Direito Público pela UFBA. Bacharel em Direito pela UCSAL. 

Administrador de Empresas pela UFBA. Especialista em 
Finanças Empresariais pela USP. Professor Coordenador da 
“Especialização em Direito Previdenciário” do JusPodivm 
em Salvador.Professor Coordenador da “Especialização 

em Direito Previdenciário” do Ciclo em Aracajú. Professor 
de Direito Previdenciário de Cursos de Especialização 

em Direito Previdenciário e de Cursos Preparatórios para 
Concursos Públicos.

Recentemente, o prazo decadencial para exi-
gência das contribuições previdenciárias sofreu 
forte alteração. De acordo a redação do art. 45, da 
Lei n. 8.212/91 (já revogado pela LC n. 128/08), o 
direito de a Seguridade Social apurar e constituir 
seus créditos extinguia-se após 10 anos, contados:

I — do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o crédito poderia ter sido consti-
tuído;

II — da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, a 
constituição de crédito anteriormente efetuada.

O prazo de decadência previdenciária de 
10 anos, previsto no art. 45, da Lei n. 8.212/91, 
sempre foi objeto de inúmeros questionamentos. 
Isso porque o art. 146, inciso III, alínea b, da 
Constituição Federal dispõe que cabe à lei com-
plementar estabelecer normas gerais em maté-
ria de legislação tributária, especialmente sobre 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e de-
cadência de tributos.

A Lei n. 8.212/91 não é uma lei comple-
mentar, mas ordinária. A doutrina majoritária, 
a partir de determinado momento, passou a en-
tender que o prazo aplicável deveria ser o do art. 
173, do Código Tributário Nacional — CTN, 
que tem status de lei complementar, definido em 
cinco anos, contados da mesma forma.

Sempre defendemos que o prazo de 10 
anos era inconstitucional por entendermos que 
prescrição e decadência são justamente os pra-
zos para o exercício dos direitos de cobrar e de 
lançar o crédito tributário, devendo estes, em 
respeito ao texto constitucional serem definidos 
por lei complementar.

O STF nunca havia se manifestado sobre 
esta questão, até que, em junho de 2008, julgou 
diversos Recursos Extraordinários, posicionan-
do-se no sentido de que o prazo decadencial de 
10 anos, que estava previsto na Lei n. 8.212/91, é 
inconstitucional, devendo prevalecer o prazo de 
cinco anos do Código Tributário Nacional. Estes 
julgamentos culminaram na edição da Súmula 
Vinculante n. 8, de 12.6.2008, com a seguinte 
redação:

“São inconstitucionais o parágrafo único 
do art. 5º do Decreto-lei n. 1.569/1977 e os arts. 
45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de pres-
crição e decadência de crédito tributário”.

Note-se que as Súmulas Vinculantes são de 
aplicação obrigatória a toda estrutura judiciária, 
assim como à própria Administração Pública di-
reta ou indireta, da União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios (art. 103-A, CF/1988).

Assim, na prática, a Receita Federal passou 
a exigir as contribuições previdenciárias, con-
siderando o prazo decadencial de 5 anos para 
constituir seus créditos. Desta forma, o direito 
de a Seguridade Social apurar e constituir seus 
créditos, de ofício, extingue-se após 5 anos, 
contados:

I — do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o crédito poderia ter sido consti-
tuído;

II — da data em que se tornar definitiva a 
decisão que houver anulado, por vício formal, a 
constituição de crédito anteriormente efetuada.

Passados estes 5 anos, a Previdência Social 
não pode mais exigir o recolhimento de valores. 
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Por isso, muitas empresas costumam aguardar, 
durante o prazo decadencial, para requerer Cer-
tidão Negativa de Débito para baixa da empresa 
ou para averbação de obra de construção civil.

Esta forma de contagem de prazo, prevista 
no art. 173, do CTN (primeiro dia do exercício 
seguinte...) é aplicável apenas ao lançamento de 
ofício do crédito tributário. Caso o lançamento 
do tributo seja efetuado por homologação, o pra-
zo de 5 anos deve ser contado a partir da ocor-
rência do fato gerador, de acordo com o art. 150, 
§ 4º, do CTN. Assim, expirado o prazo de 5 anos 
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento, e defini-
tivamente extinto o crédito, salvo se comprovada 
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Note-se que o tributo previdenciário é lan-
çado por homologação, vez que o contribuinte 
declara o valor na GFIP e efetua o recolhimento 
das contribuições previdenciárias, ficando, este, 
sujeito à conferência posterior do Fisco. Assim, 
se o contribuinte efetuou o pagamento das con-
tribuições de determinado mês, mesmo de for-
ma inexata, o prazo decadencial de 5 anos deve 
iniciar-se a partir do fato gerador.

E no âmbito da execução das contribuições 
previdenciárias na Justiça do Trabalho, há que se 
falar em ocorrência da decadência?

Esta pergunta é bastante complexa e nos 
remete à sempre presente discussão acerca do 
fato gerador da contribuição previdenciária. 
Se considerarmos o fato gerador da contribui-
ção previdenciária o pagamento, jamais haveria 
ocorrência de decadência, vez que o crédito seria 
constituído ao mesmo tempo de sua liquidação.

Por outro lado, se considerarmos o fato ge-
rador da contribuição previdenciária o trabalho, 
devemos entender que o prazo decadencial co-
meça a correr a partir do mês de prestação do 
serviço.

Observe-se que com o entendimento de 
que o fato gerador da contribuição previdenciá-
ria é o trabalho (por nós adotado), muitos crédi-
tos oriundos das sentenças trabalhistas estariam 
integralmente decadentes no momento da exe-
cução. Se, por exemplo, o julgamento de uma 
lide em primeira instância tardasse mais de 5 
anos, certamente todos os créditos previdenciá-
rios seriam tragados pela decadência.

Ora, o Estado independe da Justiça do Tra-
balho para constituir os seus créditos. Sendo 
assim, as ações laborais não têm o condão de 
alterar a forma de contagem do prazo decaden-
cial, sendo aplicável o art. 150, § 4º, do CTN, 
devendo o prazo ser contado, em regra, a partir 
da ocorrência do fato gerador.

Exemplificando: digamos que um emprega-
do ajuíze ação trabalhista contra o seu ex-empre-
gador, demandando seis meses de salários atra-
sados Durante o trâmite do processo, a emprega-
dora sofreu uma fiscalização da Receita Federal 
do Brasil em que foi constatado o fato narrado. O 
Auditor, valendo-se do art. 28, da Lei n. 8.212/91 
deve apurar os créditos previdenciários com base 
no valor devido, independentemente de estar 
correndo ação trabalhista com o mesmo objeto.

A Procuradoria Geral da União muito em-
bora venha defendendo sistematicamente que os 
juros devam ser executados a partir do fato gera-
dor, de forma absolutamente incoerente, tem en-
tendido que o prazo decadencial é iniciado a par-
tir da fixação da data para liquidação do crédito.

Consideramos que o fato gerador da con-
tribuição previdenciária é sempre a prestação do 
serviço, seja para o início da contagem decaden-
cial, seja para a incidência dos juros moratórios.

Salientamos, mais uma vez, que a contri-
buição previdenciária é um tributo lançado, em 
regra, por homologação, pois o contribuinte 
deve declarar os valores devidos ao Fisco, por 
meio do preenchimento da GFIP, ficando os va-
lores lançados sujeitos à homologação por parte 
do órgão arrecadador (art. 150, § 4º, do CTN). 
Assim, em geral, o prazo decadencial para co-
brança das contribuições previdenciárias nas 
ações trabalhistas, deve ser contado a partir da 
ocorrência do fato gerador.

Não se pode, todavia, considerar que haja 
homologação tácita de lançamento de contribui-
ção previdenciária quando os valores devidos 
sequer tenham sido declarados em GFIP. Cons-
tituindo tal declaração o próprio lançamento, se 
esta não for feita, tem-se que o crédito tributá-
rio não é lançado e, por consequência, não há 
que se falar em homologação tácita. Então, para 
as contribuições previdenciárias decorrentes de 
créditos trabalhistas que não foram declarados 
ao Fisco, não se pode cogitar do lançamento por 
homologação e da aplicação do prazo a partir do 
fato gerador.
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Resta então considerar que, nesta situa-
ção, para a constituição do crédito tributário, 
deve ser utilizado o lançamento de ofício, vez 
que, como já explicitado, não houve lançamento 
por homologação e, conforme o art. 173, I, do 
CTN, o prazo decadencial de cinco anos deve 
ser contado a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido 
efetuado. Isso ocorreria, por exemplo, nos casos 
em que o contribuinte não entrega o documento 
declaratório (GFIP), não havendo qualquer va-
lor a ser homologado pelo Fisco.

Na Justiça do Trabalho, todavia, não é 
possível a analise em cada processo se o lan-
çamento foi efetuado por homologação ou 
se deve ser efetuado de ofício. Devido a esta 
impossibilidade,acreditamos que a contagem do 
prazo deve ser iniciada sempre a partir do fato 
gerador, ou seja do trabalho, uma vez que o lan-
çamento por homologação é a regra geral além 
de ser mais benéfica ao contribuinte. Havendo, 
todavia, provas nos autos de que não houve pa-
gamento ou declaração de valores à Previdência 
Social, o Juiz Trabalhista pode aplicar o prazo do 
lançamento de ofício.

Outra questão bastante relevante quando 
falamos em decadência das contribuições previ-
denciárias executadas na Justiça do Trabalho é 
a relacionada ao marco final da contagem deste 
prazo.

Sabe-se que o objetivo da decadência é 
o de privilegiar a segurança jurídica, evitan-
do-se que se imponham obrigações eternas 
a devedores que não tiveram os seus débitos 
exigidos por longo período pelos respectivos 
credores. A partir do momento que o crédito 
passa a ser exigido, não há mais que se falar 
em decadência.

Há quem entenda que a contagem deca-
dencial é encerrada com a sentença inicial de 
conhecimento. Outra corrente defende que o 
marco final do prazo é a decisão que homologa 
os cálculos da liquidação ou a sentença, quando 
esta for líquida.

Os que entendem que a decadência só dei-
xa de ser contada, a partir da decisão que ho-
mologa os cálculos da liquidação, se baseiam no 
fato de que o lançamento, de acordo com o art. 
142, do CTN, é o ato em que a autoridade admi-

nistrativa constitui o crédito tributário mediante 
o procedimento administrativo tendente a veri-
ficar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identi-
ficar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 
aplicação da penalidade cabível.

Como, para que o lançamento seja efetu-
ado pela autoridade administrativa é exigido o 
cálculo do montante devido, analogicamente, 
os seguidores desta corrente argumentam que 
o momento em que o montante do tributo de-
vido é conhecido é na decisão que homologa os 
cálculos.

Apesar de reconhecermos como bastante 
coerente esta construção analógica, não enten-
demos que ela reflita o melhor posicionamento 
sobre a matéria.

Afirmamos isso devido ao fato de que a 
Constituição Federal atribuiu competência aos 
Juízes do Trabalho para executarem de ofício as 
contribuições previdenciárias decorrentes das 
sentenças que proferirem. Assim, uma vez pro-
ferida a sentença de conhecimento em primeiro 
grau é atraída a competência relativa à execução 
das contribuições, que serão apuradas em mo-
mento posterior.

Adotando-se este raciocínio, podemos fa-
cilmente concluir que, uma vez prolatada a sen-
tença de primeira instância, o Fisco deixa de ter 
o direito de constituir os créditos previdenci-
ários decorrentes daquela decisão, já que teria 
havido uma “prevenção” do Juízo, relativa à ma-
téria da execução das contribuições.

Ora, se a autoridade fiscal não pode mais 
efetuar a cobrança das contribuições previdenci-
árias, a partir da sentença de primeira instância, 
como poderíamos imaginar que a decadência 
continua a correr até a decisão que homologa os 
cálculos?

Observe-se que, se o marco final fosse a de-
cisão que homologa os cálculos, entre a sentença 
de primeira instância e tal decisão, haveria um 
vácuo em que o crédito não poderia ser exigido 
pelo Fisco e também ainda não estaria apto a ser 
exigido pela Justiça do Trabalho. Este raciocínio 
é falho, não podendo a decadência continuar 
correndo, sem que o credor tenha mais o direito 
de exigir o seu crédito.
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Desta forma, torna-se evidente que o mar-
co final da decadência é a data de publicação da 
sentença de conhecimento de primeira instân-
cia. Para reforçar ainda mais esta tese, lembra-
mos que o art. 173, parágrafo único, do CTN 

dispõe que a decadência é extinta por qualquer 
ato preparatório indispensável ao lançamento. 
Assim, a sentença de conhecimento não líquida 
pode ser equiparada a um ato preparatório para 
a cobrança da contribuição devida.

a respoNsaBiLidade das eMpresas FreNte aos prograMas 
preVideNCiÁrios sat e ppp e as reais CoNseQUÊNCias 

para a saúde do traBaLHador BrasiLeiro

Liliana Collina Maia
Advogada em Belo Horizonte/MG, formada pela 

Faculdade de Direito Mílton Campos

O SAT e o PPP, são programas previdenci-
ários que dependem de programas desenvolvi-
dos pela empresa para que se obtenha o melhor 
ambiente de trabalho possível para o trabalha-
dor. A NR 09 é um dos programas principais 
que estabelece a obrigatoriedade, por parte dos 
empregadores que admitem trabalhadores como 
empregados, da elaboração e implementação de 
proteções que visem a preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores, através de proce-
dimentos que consequentemente resultarão em 
controles de risco que existam ou que venham 
existir e que prejudiquem o empregado.

 Esses controles dos riscos resultarão em 
vantagens econômicas para os empregadores, 
porque diminuirão sua alíquota SAT, que é uma 
obrigação tributária, dependendo do risco da 
empresa poderá ser de 1%, 2% e 3% sobre a fo-
lha de pagamento da empresa, assim como para 
o INSS, porque no futuro serão menores as ocor-
rências de aposentadorias especiais.

O programa SAT é oriundo do capítulo que 
trata dos direitos trabalhistas, no inciso XXVIII 
do art. 7º da Constituição Brasileira de 1988, 
onde é garantido ao trabalhador um seguro con-
tra acidente do trabalho, sem excluir a respon-

sabilidade do empregador em indenizar quando 
incorrer em dolo ou culpa, porém não especifica 
o valor do seguro para o trabalhador.

O SAT surgiu para tratar desse assunto, tri-
butando os valores, porém necessita das avalia-
ções no ambiente de trabalho dados com base 
no Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais PPRA — NR 09, tratados como tema dessa 
monografia. Para complementar o inciso citado, 
tem-se no Título VIII, Da Ordem Social, no “ca-
put” do art. 195 da Carta de 1988, estabelecendo 
do financiamento da seguridade social por toda 
sociedade, citando os empregadores como um 
dos responsáveis principais, no inciso I. Entre-
tanto, observa-se que o financiamento da Segu-
ridade Social iniciada no inciso XXVIII do art. 7º 
da Carta Magna está totalmente dividido no art. 
195, sendo a base de calculo pautada no progra-
ma SAT, sobre a folha de salários, sobre a qual 
incide um percentual de acordo com o respecti-
vo grau de risco, informado pela NR 09, ou do 
estabelecimento.

Os princípios fundamentais utilizados para 
esse trabalho para auxiliar o Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais PPRA — NR 09, 
foram os mais conhecidos na elaboração das 
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Normas Regulamentadoras para Segurança do 
Trabalho que auxiliam os Direito do Trabalho na 
atualidade.

• Evitar riscos (mudanças de processos, 
insumos etc.)

• Avaliar os riscos que não possam ser evi-
tados

• Combater os riscos na sua origem

• Adaptar o Trabalho ao Homem: Princí-
pios Ergonômicos

• Prevenção como um Sistema coerente e 
integrando técnica, organização do tra-
balho, relações sociais e fatores ambien-
tais do trabalho.

• Privilégio das medidas de proteção cole-
tiva em relação à proteção individual

• Garantia de instruções adequadas aos 
trabalhadores em matéria de SST.

Referências utilizadas na elaboração desse 
trabalho foram as que mais são consideradas na 
elaboração das Normas regulamentadoras.

As várias tentativas de melhoria da segu-
rança e da saúde, através da atualização da le-
gislação (NR’s 5, 7, 9, 12, 18, 29), determinando 
às empresas a elaboração de programas interrela-
cionados (PPRA, PCMSO, PCMAT), bem como 
o atual debate sobre a mudança da NR 4, com a 
terceirização do SESMT e a exigência por parte 
da Previdência Social pela elaboração por parte 
da empresa do Perfil Profissiográfico Previdenci-
ário — PPP, indicam que o modelo de segurança 
estabelecido ainda não está dando os resultados 
esperados.(MOREIRA,2003).

“Acidentes ocorrem desde os tempos imemo-
riais, e as pessoas têm se preocupado igualmente 
com sua prevenção há tanto tempo. Lamentavel-
mente, apesar do assunto ser discutido com fre-
quência, a terminologia relacionada ainda carece 
de clareza e precisão. Do ponto de vista técnico, 
isto é particularmente frustrante, pois gera desvios 
e vícios de comunicação e compreensão, que po-
dem aumentar as dificuldades para a resolução de 
problemas. Qualquer discussão sobre riscos deve 
ser precedida de uma explicação da terminologia, 
seu sentido preciso e inter-relacionamento.”

De acordo com a assertiva de Hammer 
apud de CICCO e FANTAZZINI (1994) citado 
por, é importante que antes de prosseguir o es-

tudo quanto à evolução do prevencionismo e ge-
renciamento de riscos em geral, sejam definidos 
alguns termos básicos.

A Previdência Social é o seguro social para 
a pessoa que contribui. É uma instituição públi-
ca que tem como objetivo reconhecer e conceder 
direitos aos seus segurados. A renda transferida 
pela Previdência Social é utilizada para substi-
tuir a renda do trabalhador contribuinte, quan-
do ele perde a capacidade de trabalho, seja pela 
doença, invalidez, idade avançada, morte e de-
semprego involuntário, ou mesmo a maternida-
de e a reclusão.

Equiparam-se também a acidente do tra-
balho:

I — o acidente ligado ao trabalho que, em-
bora não tenha sido a causa única, haja contri-
buído diretamente para a morte do segurado, 
para perda ou redução da sua capacidade para o 
trabalho, ou que tenha produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação;

II — o acidente sofrido pelo segurado no 
local e horário do trabalho, em consequência de 
ato de agressão, sabotagem ou terrorismo prati-
cado por terceiro ou companheiro de trabalho; 
ofensa física intencional, inclusive de terceiro, 
por motivo de disputa relacionada com o traba-
lho; ato de imprudência, de negligência ou de 
imperícia de terceiro, ou de companheiro de tra-
balho; ato de pessoa privada do uso da razão; de-
sabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos decorrentes de força maior;

III — a doença proveniente de contamina-
ção acidental do empregado no exercício de sua 
atividade;

IV — o acidente sofrido pelo segurado, 
ainda que fora do local e horário de trabalho, 
na execução de ordem ou na realização de ser-
viço sob a autoridade da empresa; na prestação 
espontânea de qualquer serviço à empresa para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; em 
viagem a serviço da empresa, inclusive para es-
tudo, quando financiada por esta, dentro de seus 
planos para melhor capacitação da mão de obra, 
independentemente do meio de locomoção uti-
lizado, inclusive veículo de propriedade do se-
gurado; no percurso da residência para o local 
de trabalho ou deste para aquela, qualquer que 
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado.
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A importante problemática derivada dos 
riscos ocupacionais e das Patologias Específi-
cas do Trabalho tem demandado espaço para 
o desenvolvimento de técnicas preventivas, 
onde se incluem a Medicina do Trabalho, com 
uma atuação preferencialmente individual, a 
Segurança e a Higiene Ocupacional. Em outras 
palavras, hoje, dentro do campo da Saúde Ocu-
pacional, a Higiene Ocupacional, a Medicina e 
a Segurança do Trabalho passam a atuar com 
um mesmo objetivo comum: prevenir os danos 
à saúde do trabalhador, decorrentes de condi-
ções de trabalho.

Do ponto de vista empresarial, a Segurança 
e a Higiene formam parte da prevenção de da-
nos na empresa, juntamente com a segurança do 
produto, meio ambiente, proteção de bens, segu-
rança de informações, etc.

Atualmente, a prevenção de riscos ocupa-
cionais é um dos aspectos de maior destaque 
do Balanço Social das organizações e compõe 
parte da política de saúde e de melhoria da 
qualidade de vida em todos os países desen-
volvidos.

Nesse sentido, a grande ferramenta para fa-
cilitar a integração dessas três áreas, bem como 
auxiliar as empresas a organizar e gerenciar to-
das os seus programas e ações devotadas à pre-
venção de riscos ocupacionais e à preservação da 
saúde e bem estar global do trabalhador, tem sido 
a adoção de modelos para Sistemas de Gestão es-
pecíficos, para Saúde Ocupacional, ou integrados 
a outros já existentes, para Qualidade e/ou Meio 
Ambiente.

No setor privado, os primeiros passos foram 
dados em 1941, com a fundação da Associação 
Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA), 
por um grupo de pioneiros e sob auspícios de 
algumas empresas, entre as quais, a Companhia 
Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, a Ser-
viços Hollerith S.A. e a Companhia Nacional de 
Cimento Portland.

Com o consequente aumento do número 
de acidentes e doenças profissionais, surgiram as 
primeiras leis trabalhistas tratando da limitação 
das jornadas de trabalho e indenizações a serem 
pagas em caso de acidentes.

Estas leis indenizatórias aplicavam-se so-
mente a acidentes do trabalho, podendo incluir 

doenças profissionais apenas no caso dessas se-
rem classificadas como acidentes. Na primeira 
metade deste século, a importância da manuten-
ção da saúde dos trabalhadores industriais foi 
cada vez mais sendo reconhecida, impulsionan-
do o desenvolvimento de uma ciência designada 
como Higiene Industrial.

NR9 — Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais: Estabelece a obrigatoriedade de ela-
boração e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam traba-
lhadores como empregados, do Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais — PPRA, visando 
à preservação da saúde e da integridade física 
dos trabalhadores, através da antecipação, reco-
nhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio am-
biente e dos recursos naturais. A fundamentação 
legal, ordinária e específica, que dá embasamento 
jurídico à existência desta NR, são os arts. 175 a 
178 da CLT.

A Portaria n. 3.214, de 8.6.78, aprovou as 
Normas Regulamentadoras — NR — do Capí-
tulo V, Título lI, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 
Trabalho, levando em consideração o dispos-
to no art. 200, aprovado pela Lei n. 6.514, de 
22.12.77. Naquela época, era praticamente im-
possível adotar Limites de Tolerância para os 
agentes ambientais, a partir de pesquisas desen-
volvidas no Brasil, em função da quase inexis-
tência de centros de estudo voltados para o tema 
da Saúde Ocupacional.

Por fim, as mudanças promovidas nas NR’s 
7 e 9 vêm consolidar na lei, os procedimentos 
mais avançados de proteção à saúde do trabalha-
dor através das técnicas de Higiene Ocupacional 
com estreita interface com o controle médico. A 
SSST, para revisão destas NR’s, criou GT’s (Gru-
pos de Trabalhos) com a participação de profis-
sionais especializados nas respectivas discipli-
nas. Antes de sua efetiva publicação, as minutas 
foram disponibilizadas através do DOU (Diário 
Oficial da União) e do envio pelo correio para as 
entidades representativas dos trabalhadores, dos 
empregadores e dos profissionais de SSO, para 
comentários, sendo as críticas e sugestões consi-
deradas no texto final.
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6º paiNeL

a aposeNtadoria espeCiaL do serVidor e o 
MaNdado de iNJUNÇÃo

Wagner Balera 
Advogado em São Paulo, Professor Titular de Direitos 

Humanos da PUC-SP –Livre-Docente em Direito 
Previdenciário, pela PUC-SP, Coordenador da Cátedra Sérgio 

Vieira de Melo — Direito Internacional dos Refugiados — 
Convênio da PUC-SP — Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo — com o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados — ACNUR; Membro do corpo editorial 

da Revista de Direito Social, da Revista de Previdência Social, 
da Revista Tributária e de Finanças Públicas, e da 
Revista de Direito Tributário e sócio do escritório 

Moreau & Balera Advogados

Marta Maria R. Penteado Gueller
Advogada em São Paulo, Mestre pela PUC/SP em Direito 

das Relações Sociais, sócia do escritório Gueller, Portanova e 
Vidutto, Sociedade de Advogados.

Servidores públicos que exercem atividade 
insalubre, com exposição a agentes físicos, quí-
micos e/ou biológicos, muitas vezes reconhecida 
pela própria administração pública que lhes paga 
o correspondente adicional de insalubridade, fa-
cilmente comprovado por meio de seus holerites 
mensais, não tem até hoje direito à aposentado-
ria especial, nem tampouco qualquer proteção 
em razão da exposição aqueles agentes prejudi-
ciais à saúde, por falta de regulamentação do art. 
40, § 4º, III da Constituição Federal de 1988.

A falta de regulamentação do trabalho dos 
servidores que trabalham em atividade com jor-
nada e exposição permanente, não ocasional, nem 
intermitente, a agentes considerados insalubres 
pelo Regime Geral da Previdência Social, nos ter-
mos previstos na Lei Federal n. 8.213/91, acabou 
criando distinção entre trabalhadores vinculados 
ao regime geral e aos regimes próprios, onde de-
veria prevalecer a isonomia de tratamento.

A Lei n. 8.213 de 1991 que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social, em 
seu art. 57 reza:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devi-
da, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, 

ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada 
pela Lei n. 9.032, de 28.4.94.

 Assim, enquanto o trabalhador do Regime 
Geral da Previdência Social há quase vinte anos 
se encontra protegido por legislação específica, 
tendo garantida a aposentadoria especial quando 
completados 15, 20 ou 25 anos na mesma fun-
ção, ao servidor resta a porta da Justiça para fazer 
valer os mesmos direitos, por meio do Manda-
do de Injunção, ficando desde 05 de Outubro de 
19888, à mercê do legislador a quem cabe a regu-
lamentação do art. 40º, § 4º, inciso III da CF/88.

Para atividades no serviço público com 
exposição a agentes insalubres, em períodos de 
tempo descontínuos, entendemos que a legisla-
ção garante a conversão do tempo especial com 
acréscimo de 1,20 quando se tratar de mulher e 
1,40 para trabalhadores do sexo masculino.

Caberá ao servidor que pretender se valer 
do Mandado de Injunção fazer a prova de que as 
atividades por ele desenvolvidas foram desem-
penhadas em ambiente insalubre. O Mandado 
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de Injunção é instrumento processual assegura-
do no art. 5, inciso LXXI(1), da Constituição da 
República, sendo considerado o remédio cons-
titucional cabível na falta de regulamentação da 
aposentadoria especial do servidor.

Por tratar-se de ato omissivo de órgão sub-
metidos à jurisdição do Supremo, a ele cabe pro-
cessar e julgar originariamente o mandado de 
injunção nos moldes do art. 102, I, “q”(2).

Sabe-se que os Servidores Públicos aguar-
dam até a presente data a elaboração de Lei 
Complementar que venha dispor sobre a matéria 
nos moldes do art. 40, § 4º, III da CF que dispõe:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contri-
buição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados cri-
térios que preservem o equilíbrio financeiro e atua-
rial e o disposto neste artigo. (...).

4º. É vedada a adoção de requisitos e crité-
rios diferenciados para a concessão de aposen-
tadoria aos abrangidos pelo regime de que trata 
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em 
leis complementares, os casos de servidores:

(...)

III. cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física”.

Milhares de servidores estão sendo prejudi-
cados pela lacuna na legislação que regulamen-
taria no âmbito do serviço público a aposenta-
doria especial. O tempo de serviço prestado em 
condições consideradas especiais no âmbito do 
serviço público deve receber o mesmo tratamen-

(1) Art. 5º, LXXI — conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadania; 

(2) Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I — processar e julgar, originariamente: (...) q — o 
mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, 
do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, 
do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

to que é dado ao tempo de contribuição de tra-
balhador vinculado ao Regime Geral, restando 
violado o princípio da Isonomia estampado no 
art. 5º, caput da Constituição Federal.

Justifica-se a impetração de Mandado de 
Injunção, ante a falta de norma regulamentadora 
que torna inviável o exercício dos direitos cons-
titucionais, os quais previam norma regulamen-
tadora para que pudessem ser exercidos em sua 
plenitude quando os representantes do poder le-
gislativo, eleitos diretamente pelo povo deixam 
de legislar sobre a matéria constitucional pen-
dente de regulamentação e o (a) Presidente da 
República deixa de ter iniciativa legislativa sobre 
a matéria pendente de regulamentação.

Neste sentido, vem se manifestando o Co-
lendo Supremo Tribunal Federal:

“Ementa. Mandado de injunção — Nature-
za. Conforme disposto no inciso LXXI do art. 5º da 
Constituição Federal, conceder-se-á mandado de in-
junção quando necessário ao exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas ineren-
tes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há 
ação mandamental e não simplesmente declaratória 
de omissão. A carga de declaração não é objeto da im-
petração, mas premissa da ordem a ser formalizada. 
Mandado de Injunção — Decisão — Balizas. Tratan-
do-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia 
considerada a relação jurídica nele revelada. Aposen-
tadoria — Trabalho em condições especiais — Pre-
juízo à saúde do servidor — Inexistência de lei com-
plementar — Art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 
Inexistente a disciplina específica da aposentadoria 
especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronun-
ciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores 
em geral — art. 57, § 1º, da Lei n. 8.213/91.” (MI 
758/DF — Distrito Federal. STF. Relator(a): Min. 
Marco Aurélio. Julgamento: 1º.7.2008)”.

Trata-se de garantia constitucionalmente 
prevista e com específico caráter saneador em 
face da omissão do legislador que deixou de le-
gislar acerca de tal matéria. Com efeito, impe-
riosa se faz a consideração de que a norma re-
gulamentadora pendente de criação seja a res-
ponsável pela possibilidade de concretização do 
referido direito ao qual o Servidor/Impetrante 
está sendo privado de acesso.

Sobre a norma regulamentadora cabe citar 
os ensinamentos de José Afonso da Silva:
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“Norma Regulamentadora é, assim, toda me-
dida para tornar efetiva norma constitucional”, 
bem o diz o art. 103, § 2º. Nesses casos, a aplica-
bilidade da norma fica dependente da elaboração 
da lei ou de outra providência regulamentadora. Se 
ela não vier, o direito previsto não se concretizará. 
É aí que entra a função do mandado de injunção: 
fazer com que a norma constitucional seja aplica-
da em favor do impetrante, independentemente de 
regulamentação, e exatamente porque não foi regu-
lamentada.

Concluímos nossas considerações sobre o 
cabimento do mandado de injunção para tornar 
efetiva norma constitucional que prevê a apo-
sentadoria especial do servidor público, lem-
brando que as decisões exaradas nos processos 

impetrados em diversos Estados da Federação, 
por servidores, não são simples avisos quanto 
à omissão do Congresso Nacional que durante 
décadas silencia sobre a referida matéria funda-
mental, mas decisões de outorga direta e imedia-
ta do direito previsto no art. 57, da Lei n. 8.213 
de 1991, quanto à aposentação do segurado do 
regime geral, desde que preenchidos os requisi-
tos legais previstos para obtenção da aposenta-
doria antecipada ou a contagem de tempo com 
o acréscimo legal de até 40% para o homem e 
20% para a mulher, sendo imprescindível que a 
decisão judicial assinale aos órgãos competentes 
prazo razoável para cumprimento da obrigação 
de fazer, imputando-lhes multa diária nos ter-
mos do art. 461, § 4º em favor do Servidor, no 
caso de descumprimento.

os LiMites de toLerÂNCia para o ageNte rUÍdo e o 
eNteNdiMeNto do eg. stJ

Fernando Gonçalves Dias
Hugo Gonçalves Dias

Advogados especialistas em Direito Previdenciário e sócios 
da Sociedade Gonçalves Dias Advocacia Previdenciária, com 

atuação nos estados de SP, MG, GO, RJ e PA

Qual deve ser o limite de tolerância do 
agente físico ruído para o período de 06 de mar-
ço de 1997 a 19 de novembro de 2003?

Considerado que o decreto não tem o con-
dão de criar, modificar ou extinguir direito, o li-
mite de tolerância para o agente físico ruído até 
11 de dezembro de 1998 deve ser de 80 decibéis, 
tendo em vista que este foi o limite de tolerância 
fixado pelo Decreto n. 53.831 de 25 de março de 
1964, com base no Decreto n. 1.232, de 22 de 
junho de 1962, o qual já determinava fosse ob-
servado a legislação trabalhista, através da Por-
taria Ministerial n. 262, de 6.8.62 e o Art. 187 
da CLT e, a partir de 11.12.1998, por força da 
Lei n. 9.732, 85 decibéis, tendo em vista que esse 
novel diploma legal alterou a redação do pará-
grafo primeiro do art. 58 da Lei n. 8.213/91, cuja 

redação determinou seja observado a legislação 
trabalhista.

Confira a redação do referido dispositivo:

Art. 58. “omissis”

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do 
segurado aos agentes nocivos será feita mediante 
formulário, na forma estabelecida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela 
empresa ou seu preposto, com base em laudo téc-
nico de condições ambientais do trabalho expedido 
por médico do trabalho ou engenheiro de seguran-
ça do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 
(Redação dada pela Lei n. 9.732, de 11.12.98).

Vê-se, pois, que a partir de 11.12.98 deve 
ser observado o limite de tolerância fixado pela 
legislação trabalhista.



98 LTr - Jornal do Congresso

No caso do limite de tolerância, a NR15, a 
qual fixa em 85 decibéis o limite de tolerância.

Assim sendo, a partir de 11.12.1998, data 
do início da vigência da Lei n. 9.732, o limite de 
tolerância, nos termos da lei (e não mais do de-
creto), passou a ser de oitenta e cinco decibéis.

Logo, considerando a hierarquia das nor-
mas, o decreto, cuja finalidade é apenas regula-
mentar a lei, perdeu sua eficácia, pois com ela se 
tornou incompatível e, por isso, o código 2.0.1 
do Decreto n. 2.172 não foi recepcionado.

Já o Decreto n. 3.048, extrapolou seu po-
der regulamentar, ao menos o código 2.0.1 do 
Anexo IV, pois manteve o limite de tolerância fi-
xado pelo Decreto n. 2.172/97, mesmo já em vi-
gência a Lei n. 9.732, a qual, repita-se, deu nova 
redação ao § 1º do art. 58 da Lei n. 8.21391 para 
determinar a observância da legislação traba-
lhista.

Não obstante o código 2.0.1 do Anexo IV 
do Decreto n. 2.172 não ter sido recepcionado 
pela Lei n. 9.732, e o código 2.0.1 do Anexo IV 
do Decreto n. 3.048 ter extrapolado sua função 
de regulamentar, o fato é que a Sexta Turma do 
Egrégio Superior Tribuna de Justiça, a quem cabe 
ditar a última palavra em se tratando de dirimir 
a legalidade ou não de decreto regulamentar, de-
cidiu no dia 5 de abril de 2011 do corrente ano, 
ao proferir decisão no AgRg no REsp 1220576 
/ RS, que o limite de tolerância a ser considera-
do no período entre 6.3.1997 a 18.11.2003 é de 
90 decibéis, sob o argumento de que “legislação 
não pode retroagir”, embora no passado recente 
tenha decidido celeuma semelhante a favor do 
segurado. Confira:

Agravo regimental em recurso especial. 
Previdenciário. Conversão de tempo de serviço 
prestado em condições insalubres. Nível mínimo 
de ruído.

[...]

2 a 3 “omissis”

4. Na vigência dos Decretos n. 357, de 7 de 
dezembro de 1991 e n. 611, de 21 de julho de 
1992, estabeleceu-se característica antinomia, 
eis que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I 
do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, 
que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB, e 

o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março 
de 1964, que estipulou o nível mínimo de ruí-
do em 80 dB, o que impõe o afastamento, nesse 
particular, da incidência de um dos Decretos à 
luz da natureza previdenciária da norma, ado-
tando-se solução pro misero para fixar o nível 
mínimo de ruído em 80 db. Precedentes (REsp 
n. 502.697/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz, in 
DJ 10.11.2003 e AgRgAg n. 624.730/MG, Rela-
tor Ministro Paulo Medina, in DJ 18.4.2005). 5. 
Com a edição do Decreto n. 2.172, de 5 de mar-
ço de 1997 e quando entrou em vigor o Decreto 
n. 3.048, de 6 de maio de 1999, voltou o nível 
mínimo de ruído a 90 dB, até que, editado o De-
creto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, pas-
sou finalmente o índice ao nível de 85 dB.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
REsp n. 727.497/RS, Relator Ministro Hamilton 
Carvalhido, DJ de 1º.8.2005, grifo nosso).

Análise do v. acórdão proferido no AgRg do 
REsp:

A r. decisão foi motivada pela onda criada 
pelo STF da não aplicação da “legislação mais 
benéfica”

A locução “retroação da legislação mais be-
néfica”, após o julgamento do Recurso Extraor-
dinário que decidiu que não pode ser aplicada 
a Lei n. 9.032/95 para majorar o coeficiente do 
salário de benefício das prestações previdenciária 
auxílio-acidente e pensão por morte, se tornou 
um verdadeiro palavrão e, por isso, deve ser evi-
tado pelos juristas (advogados, procuradores da 
república e magistrados) a invocação de qualquer 
direito com base nesta locução. Quem insistir na 
invocação dessa locução para ancorar sua preten-
são e, no caso do Magistrado, para fundamentar 
o reconhecimento do direito, terá seu pedido jul-
gado improcedente e a sua sentença reformada 
pela Segunda Instancia e/ou, se houver aprecia-
ção de recurso especial, pelo Tribunal Superior.

É importante lembrar que o Supremo Tri-
bunal Federal decidiu que a Lei n. 9.032 de 28 
de abril de 1995 não pode retroagir para elevar 
o coeficiente do salário de benefício das presta-
ções: pensão por morte e auxílio-acidente con-
cedidos antes do início da sua vigência, face a 
vedação constitucional da majoração do valor do 
benefício sem a devida fonte de custeio, o que 
está correto.
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O STF decidiu que a Lei ( e não o decreto) 
não pode retroagir.

Vê-se, pois, que outra poderia ter sido 
a conclusão do julgamento do AgRg no REsp  
n. 1220576 / RS se a r. sentença, assim como o 
v. acórdão que manteve a sentença, não tivesse 
sido fundamentado com base na “aplicação da 
legislação mais benéfica”, como foram.

O uso indevido dessa locução induziu os 
Ministros da Sexta Turma do STJ ao erro, pois 
no seu recurso especial o INSS se utilizou da re-
cente decisão do STF sobre a não aplicação da lei 
mais benéfica para ancorar o pedido de reforma 
da r. decisão monocrática do Juízo natural, as-
sim como da decisão colegiada do TRF, a qual 
também manteve no v. acórdão a locução “legis-
lação mais benéfica”.

Alcance do vocábulo “legislação”

O vocábulo legislação refere-se tão somen-
te as leis, não abrangendo o decreto, pois este é 
emanado do Poder Executivo, enquanto aquelas 
do Poder Legislativo.

A função do Decreto e sua limitação

A razão mesma do Estado de Direito é a 
defesa do indivíduo contra o Poder Público. E 
a fórmula, por excelência, asseguradora deste 
desiderato reside na tripartição do exercício do 
Poder, graças a quê os cidadãos se garantem ante 
os riscos de demasias do Executivo negando-lhe 
qualquer força jurídica para estabelecer as regras 
que inovem na ordem jurídica, sobreposse quando 
impliquem limitações à liberdade e aos direitos so-
ciais assegurados pelo Constituinte originário. Exa-
tamente para deter o poder do monarca, cujo su-
cessor é o Poder Executivo, que se concebeu este 
mecanismo preconizado por MONTESQUIEU e 
difundido em quase todo o mundo civilizado.

Com efeito, mesmo o mais conspícuo dos 
atos administrativos — o regulamento, o qual, 
como estabelece a Constituição do País, na es-
fera federal é de competência privativa do Presi-
dente da República, jamais poderia alçar-se a tais 
delirantes ambições. A respeito dele o eminen-
tíssimo PONTES DE MIRANDA averbou:

“Onde se estabelecem, alteram ou extin-
guem direitos, não há regulamentos — há abuso 

do poder regulamentar, invasão de competência 
legislativa. O regulamento não é mais do que 
auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não 
raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal 
desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem 
à categoria de lei”. (Comentários à Constituição 
de 1967, com a Emenda n. 1 de 1969, Ed. RT, 
São Paulo, tomo III, 2. ed., 1970, p. 314).

O Texto Constitucional Brasileiro, em seu 
art. 5º, II, expressamente estatui que:

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Como se vê, não diz, decreto, regulamento, 
resolução, portaria, instrução ou outros. Diz: lei.

Em estrita harmonia com tal dispositivo e 
travando um quadro cerrado dentro do qual há 
de circunscrever-se a Administração, com todos 
os seus órgãos e auxiliares personalizados, o art. 
84, inciso IV, ao se referir à competência do Che-
fe do Poder Executivo para expedir decretos e 
regulamentos, explicita que suas emissões des-
tinam-se à “fiel execução” das leis. Ad litteram: 
“sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução”.

Ambos os preceptivos respondem com 
precisão a objetivos fundamentais do Estado de 
Direito e exprimem com rigor o ideário e as pre-
ocupações que nele se substanciaram. Mas além 
deles há, ainda, a reforçar-lhes a dicção, o art. 37, 
cujo “caput” estatui que a administração direta e 
indireta de quaisquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
submeter-se-á a determinados princípios, sendo 
que o primeiro deles ali referido é justamente o 
princípio da legalidade.

Por meio das disposições mencionadas, 
cumpre- se o propósito de outorgar às pessoas 
a garantia constitucional de que suas liberda-
des e direitos assegurados pelo legislador cons-
tituinte originário não serão, de nenhum modo, 
subtraídas (nem por proibições nem por impo-
sições), senão por um mandamento produzido 
pelo próprio corpo legislativo, o qual também 
encontra limites nos preceitos constitucionais.

Por outro lado, nos aludidos versículos 
constitucionais, estampa-se o cuidado que en-
gendrou a tripartição do exercício do Poder, 
isto é, o de evitar que se concentrem os pode-
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res públicos em um “mesmo homem ou corpo de 
principais”, para usar das expressões do próprio 
MONTESQUIEU; cautela indispensável, por-
quanto, no dizer deste iluminado teórico: “é uma 
experiência eterna a de que todo homem que tem 
poder é levado a abusar dele; ele vai até que encon-
tre limites”.

Nisto, aliás, justificou sua postulação de 
que aquele que faz as leis não as execute nem jul-
gue; que o que julga não faça as leis nem as exe-
cute e que aquele que as executa não faça as leis 
nem julgue (De L’Esprit des Lois, Paris, Garnier 
Frères, Libraires Editeurs, 1869, p. 142 e 143).

É esta a preocupação que está abrigada nos 
diversos preceptivos constitucionais referidos. O 
desiderato deles é, pois, o de impedir que, sob o 
rótulo de regulamentar ou a título de normatizar, 
seja por que instrumento for, o Executivo, por si 
ou por seus desdobramentos personalizados, ex-
peça disposições de índole legislativa — normas 
constitutivas, modificativas ou extintivas de di-
reitos e obrigações (imposições de fazer ou não 
fazer) não previstas em lei.

É, pois, livre de qualquer dúvida ou entre-
dúvida que os precitados dispositivos constitu-
cionais brasileiros (arts. 5º, II, 84, IV e 37) consa-
gram esta enérgica advertência contra eventuais 
pretensões do Executivo de disciplinar, ele próprio e 
segundo seus próprios critérios, a liberdade e a pro-
priedade dos administrados, mediante imposição 
de obrigações de fazer ou não fazer radicadas em 
regulamentos ou outros atos administrativos.

Deste modo, vê-se que o Decreto n. 2.172/97, 
ao majorar o limite de tolerância para 90 decibéis, 
extrapolou sua competência de regulamentar 
a lei, eis que extinguiu o direito a contagem do 
tempo como sendo especial do trabalhador que 
se expôs a ruído entre 85 e 90 decibéis, durante 
sua vigência.

Ora, admitir, sem indagar o porquê da ele-
vação e com base em qual estudo científico o 
limite de tolerância, no caso do agente nocivo 
ruído, foi elevado, é ignorar a lição de MONTES-
QUIEU, ao advertir que: “aquele que faz as leis 
não as execute nem julgue; que o que julga não 
faça as leis nem as execute e que aquele que as 
executa não faça as leis”.

A mudança de critério — elevação do limi-
te de tolerância do agente nocivo — sem estar 
ancorada em estudo científico sobre o dano que 

esse pode acarretar a saúde do trabalhador, de-
monstra que o Poder Executivo abusou do po-
der de regulamentar, porquanto o fez às pressas, 
sem nenhum critério. Tal argumento é tão verda-
deiro que o próprio Poder Executivo, ao depois, 
através do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro 
de 2003, reduziu o limite de tolerância para 85 
decibéis.

Essa postura do Poder Executivo vem de-
monstrar que a lição de MONTESQUIEU está 
viva ainda nos dias de hoje e deve ser observa-
da pelo Poder Judiciário, quando da análise de 
qualquer Decreto. Isso porque, no dizer deste 
iluminado teórico, MONTESQUIEU: “é uma ex-
periência eterna a de que todo homem que tem po-
der é levado a abusar dele; ele vai até que encontre 
limites”.

O Decreto e a Lei

A lei, sem sombra de dúvida, consome 
mais tempo para ser aprovada que o Decreto. 
Isso porque o caminho daquela é mais longín-
quo que deste.

Deveras, leis provêm de um órgão no qual 
se congregam várias tendências ideológicas, 
múltiplas facções políticas, diversos segmentos 
representativos do espectro de interesses que 
concorrem na vida social, de tal sorte que o Con-
gresso se constitui em verdadeiro cadinho onde 
se mesclam distintas correntes. Daí que o resul-
tado de sua produção jurídica, as leis — que irão 
configurar os direitos e obrigações dos cidadãos 
— necessariamente terminam por ser, quando 
menos em larga medida, fruto de algum tempe-
ramento entre as variadas tendências. Até para a 
articulação de uma maioria são necessárias tran-
sigências e composições, de modo que a matéria 
legislada surge como resultado de uma intera-
ção, ao invés da mera imposição rígida das con-
veniências de uma única linha de pensamento.

Com isto, as leis ganham, ainda que em 
medidas variáveis, um grau de proximidade em 
relação à média do pensamento social predomi-
nante muito maior do que o que ocorreria caso 
fosse a simples expressão unitária de uma von-
tade individual, embora representativa, também 
ela, de uma das facções sociais. É que, afinal, 
como bem observou o insuspeito KELSEN, o 
Legislativo, formado segundo o critério de elei-
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ções proporcionais, ensejadoras, justamente, da 
representação de uma pluralidade de grupos, in-
clusive de minorias, é mais democrático que o 
Executivo, ao qual se acede por eleição majori-
tária. Se fosse possível, mediante simples regula-
mentos expedidos por Presidente, instituir crité-
rios mais rígidos para a concessão da prestação 
previdenciária: aposentadoria especial, como 
aconteceu no caso da elevação do limite de tole-
rância do agente nocivo ruído, os trabalhadores 
ficariam à mercê da vontade pessoal do ungido 
no cargo ou da perspectiva unitária, monolítica, 
da corrente de pensamento de que este se fizesse 
porta-voz, ou — o que seria igualmente perigo-
síssimo — do entendimento de presumidos téc-
nicos, que não têm qualquer responsabilidade 
perante o juízo popular.

O processo de elaboração das leis, em con-
traste com o dos atos administrativos, confere às 
primeiras um grau de controle, confiabilidade, 
imparcialidade e qualidade normativa muitas ve-
zes superior ao dos segundos, ensejando, pois, 
aos administrados um teor de garantia e prote-
ção incomparavelmente maiores.

É que as leis se submetem a um trâmite 
graças ao qual é possível o conhecimento público 
das disposições que estejam a caminho de serem 
implantadas. Com isto, evidentemente, há uma 
fiscalização social, seja por meio da imprensa, de 
órgãos de classe, ou de quaisquer setores interes-
sados, o que, sem dúvida, dificulta ou embarga 
eventuais direcionamentos incompatíveis com o 
interesse público em geral, ensejando a irrupção 
de tempestivas alterações e emendas para obstar, 
corrigir ou minimizar tanto decisões precipita-
das, quanto propósitos de favorecimento ou, re-
versamente, tratamento discriminatório, gravo-
so a grupos ou segmentos sociais, econômicos 
ou políticos. Demais disto, proporciona, ante o 
necessário trâmite pelas Comissões e o reexame 
pela Casa Legislativa revisora, aperfeiçoar tecni-
camente a normatização projetada, embargando 
a possibilidade de erros grosseiros, ilogismos ou 
inconveniências mais flagrantes.

Esses esclarecimentos vêm reforçar a tese 
aqui defendida de que no período de 06 de mar-
ço de 1997 a 20 de novembro de 2003 o limite 
de tolerância a ser observado é o de 85 decibéis, 
e não 90.

A uma, porque o Projeto de Lei n. 1.640, 
de 1999, de iniciativa da Senadora Marina Silva, 

após um longo debate nas duas Casas do Con-
gresso, em que restou comprovado, median-
te pesquisa científica, que a exposição a ruído 
superior a 85 decibéis é prejudicial à saúde, foi 
convertido na Lei n. Lei n. 11.291, de 26.4.06 
(DOU 27.4.06).

Na Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos De-
putados, a Sua Excelência, Deputado Sandes Jú-
nior, ao pronunciar-se sobre o mérito do projeto, 
articulou que:

A experiência médica, amparada por inú-
meros estudos científicos, comprova exausti-
vamente que o sistema auditivo humano é gra-
vemente afetado quando submetido a sons ex-
cessivamente altos. O padrão máximo tolerado, 
adotado internacionalmente, é de oitenta e cinco 
decibéis.

Esse fato é tão aceito hoje que existem nor-
mas de higiene e segurança do trabalho, reco-
mendadas pela Organização Internacional do 
Trabalho e pela Organização Mundial da saúde, 
que estabelecem limites máximos de sons, ruí-
dos e vibrações a que o trabalhador pode estar 
submetido em sua lide diária.

Quando esses limites são ultrapassados, é 
obrigatório o uso de abafadores ou protetores de 
ouvido. Estes são, por exemplo, os procedimen-
tos adotados em ambientes de trabalho onde é 
inevitável a convivência com sons e ruídos ele-
vados, como pátios de manobra de aeroportos, 
fundições e britadeiras.

O Brasil tem adotado sistematicamente 
as normas de proteção ao trabalhador, no que 
se refere à exposição excessiva a sons e ruídos. 
Uma série de normas do Ministério do Trabalho, 
amparadas em normas técnicas da ABNT — As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas — e do 
INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial, regulam 
com detalhes os limites sonoros aos quais uma 
pessoa pode ficar exposta sem prejuízos à sua 
saúde.

Além do aparelho auditivo, sons muito ele-
vados provocam danos ao sistema nervoso, alte-
rando a capacidade de concentração e causando 
distúrbios do sono, entre outras consequências. 
Tais efeitos refletem-se negativamente na perda 
da capacidade de aprendizagem e de trabalho, 
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principalmente de crianças e adolescentes. Au-
mentam, também, os riscos de acidentes de trân-
sito e do trabalho.

(...)

Isto posto, encaminhamos nosso voto pela 
aprovação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei 
n. 1.640, de 1999. Sala da Comissão, em de de 
2003.

Deputado Sandes Júnior, relator.

A duas, porque as demais fontes do di-
reito, jurisprudência e a doutrina, caminham 
nesse mesmo entendimento, pois é o que mais 
atende a finalidade social da norma que, no 
caso, é a proteção do trabalhador que expõe sua 
saúde a condições anormais.

Não obstante a isso, o parágrafo primeiro 
do art. 58 da Lei n. 8.213/91, com redação da 
pela Lei n. 9.528, de 1997, repita-se, colocou um 
ponto final na questão, pois é claro ao dizer que 
a comprovação da efetiva exposição do segurado 
aos agentes nocivos deverá ser feito nos termos 
da legislação trabalhista.

Logo, deve ser observado o Quadro Anexo 
I da NR-15 do Ministério do Trabalho e Empre-
go, a qual define como limite de tolerância o ru-
ído de 85 decibéis.

E para por uma pá de cal nessa celeuma, 
confira agora a lição do jurista Wladimir Novaes 
Martinez(1):

“As consequências do ruído vêm chamando a 
atenção da higiene, segurança e medicina do tra-
balho desde as Normas Regulamentadoras da Lei 
n. 6.514/77.

E conclui o mestre:

Esse agente nocivo tem sido o culpado de 
muitos agravos na orelha dos segurados da previ-
dência social.

Confira, agora, perguntas e respostas, am-
bas escritas pelo mesmo jurista a fim de clarear o 
entendimento sobre esse agente nocivo. São elas:

429. Qual é o limite de tolerância do ruído?

Resposta: É de 85 db(A).

430. Como evoluíram historicamente esses 
limites?

(1) MARTINEZ, Wladimir Novaes. Aposentadoria especial: 
920 perguntas e respostas. São Paulo: LTr, 2007.

Resposta: Perante as normas trabalhistas 
sempre foi de 85 db(A), mas a Previdência Social 
já adtou 80 db(A) e 90 db(A).

432. Quem se submeteu a níveis acima de 85 
db(A), mas abaixo de 90 db(A), quando a norma 
administrativa exigia esse último limite de tolerân-
cia, e teve o benefício indeferido, pode recorrer?

Resposta: A princípio, sim, porque rigorosa-
mente, mesmo antes da Lei n. 9.732/98, o INSS de-
veria observar as NRs.

Vê-se, pois, que a doutrina, ao menos a es-
pecializada em Direito Previdenciário, também 
adota o entendimento de que para o período de 
6 de março de 1997 a 18 de novembro de 2003, 
o limite de tolerância a ser observado é o de 85 
decibéis.

Conclusão

O entendimento da Sexta Turma do Egré-
gio Superior Tribunal de Justiça, data vênia, tem 
que ser revisto, assim como aconteceu com o 
entendimento que reconhecia a conversão do 
tempo especial em comum somente até 28.5.98, 
pelos motivos a seguir listados:

Momento em que foi decidido o REsp n.

a) A decisão foi proferida num momento 
em que o STJ tem visto suas decisões, as quais 
reconheciam o direito da aplicação da lei 9.032 
aos casos de pensão por morte e auxílio-acidente 
concedidos antes da sua vigência, serem refor-
madas pelo STF sob a alegação de que é vedado 
a aplicação da legislação mais benéfica;

Decreto extrapolou seu poder de regula-
mentar

b) Na decisão proferida no RESP não foi 
discutido se o código 2.0.1 do Decreto n. 2.172 
foi recepcionado pela Lei n. 9.732/98, assim 
como se esse mesmo código, porém do Decreto 
n. 3.048, é legal;

c) Qual a função do decreto regulamentar 
e seus limites;

Segurança jurídica

d) Qual será o limite de tolerância para 
o período compreendido entre 24.1.1979 e 
20.7.1992, 90 ou 80, considerando que neste 
período o Decreto n. 83.080/79, Anexo I, fixava 
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o limite de tolerância 90 (noventa) decibéis, mas 
a orientação jurisprudencial do STJ fixou em 80, 
conforme se vê a seguir na ementa do v. acórdão 
proferido no AgRg no REsp n. 727.497/RS?

Agravo regimental em recurso especial. 
Previdenciário. Conversão de tempo de serviço 
prestado em condições insalubres. Nível mínimo 
de ruído.

[...]

2 a 3 “omissis”

4. Na vigência dos Decretos n. 357, de 7 
de dezembro de 1991 e n. 611, de 21 de julho 
de 1992, estabeleceu-se característica antino-
mia, eis que incorporaram, a um só tempo, o 
Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro 
de 1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 
90 dB, e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 
de março de 1964, que estipulou o nível mí-
nimo de ruído em 80 dB, o que impõe o afas-
tamento, nesse particular, da incidência de um 
dos Decretos à luz da natureza previdenciária 
da norma, adotando-se solução pro misero para 
fixar o nível mínimo de ruído em 80 db. Pre-
cedentes (REsp n. 502.697/SC, Relatora Minis-
tra Laurita Vaz, in DJ 10/11/2003 e AgRgAg n. 
624.730/MG, Relator Ministro Paulo Medina, 
in DJ 18/4/2005).

5. “omissis”

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 727.497/RS, Relator Mi-
nistro Hamilton Carvalhido, DJ de 1º.8.2005, 
grifo nosso).

e) Centenas de sentenças e acórdãos das 
cinco regiões já reconheceram como especial 
atividade exercida com ruído entre 85,1 e 90 
decibéis, no período compreendido entre 05 de 
março de 1997 e 18 de novembro de 2003, e 
condenaram o INSS a conceder aos segurados a 
aposentadoria especial e/ou converter esse tem-
po tido como especial em comum, com os acrés-
cimos de 1,20 e 1,40 (um vírgula vinte e um 
vírgula quarenta por cento) para o segurado do 
sexo feminino e masculino, respectivamente. A 
maioria desses segurados, notadamente aqueles 
que jubilaram na modalidade especial, já foram 
desligados dos seus empregos, a pedido ou por 
demissão sem justa causa, diante da vedação do 

§ do art. 57 da Lei n. 8.213/91 do segurado per-
manecer na área de risco após aposentado. Ago-
ra com a decisão do STJ correm o risco de perder 
a aposentadoria e ficar sem nenhuma fonte de 
renda, pois a maioria estão desempregados.

Hierarquia das normas

f) O limite de tolerância de oitenta e cinco 
decibéis fixado pela OMS para o agente físico ru-
ído, considerando que o Brasil é seu signatário, 
deve prevalecer sobre o limite de tolerância fixa-
do pelo Decreto n. 2.172/97, tendo em vista que 
na hierarquia das normas está acima do decreto;

Qual motivo levou o Chefe do Executivo a 
majorar o limite de tolerância

f) Inexiste motivo, seja cientifico ou jurídi-
co, para a elevação do limite de tolerância, pelo 
Decreto n. 2.172/97, de oitenta para noventa de-
cibéis. Logo, conclui-se que a elevação do limite 
teve como finalidade única restringir o direito 
constitucional dos trabalhadores á contagem 
diferenciada do tempo de serviço exercido com 
exposição a agente nocivo capaz de trazer risco á 
sua saúde e/ou integridade física.

Ou será que o ruído com intensidade su-
perior a 85 decibéis, porém inferior a 90, não 
trouxe risco à saúde do trabalhador?

Se a resposta for negativa, a fixação do limi-
te de tolerância em 85 decibéis determinado pela 
Lei n. 9.732/98 é inconstitucional, pois o pará-
grafo primeiro do art. 201 da CF/88 condicio-
na a contagem diferenciada á comprovação por 
parte do segurado do risco a que esteve exposto.

Por outro lado, se a resposta for positiva, 
ou seja, trouxe risco à saúde, o limite de tole-
rância a ser obsevado para esse período deve ser 
o de oitenta e cinco decibéis, independente do 
limite fixado pelo decreto, pois este não pode 
contrariar a lei maior que reconhece o direito 
da contagem diferenciada para quem trabalhou 
com risco à saúde.

O Poder Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio tem seu poder limitado aos ditames da Lei 
Maior.

Independência dos Poderes

A não mudança de entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao 
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limite de tolerância do agente ruído para o pe-
ríodo de 6.3.1997 a 18.11.2003, levará o leigo a 
pensar que o Poder Judiciário é apenas um por-
ta voz do Poder Executivo, o que é lamentável, 
pois não é. Inteligência do preceito constitucio-
nal expresso no art. 2º da Lei Maior.

Alguns preceitos constitucionais que serão 
violados se o entendimento do STJ não for revis-
to: a) Isonomia; b) Razoabilidade; c) Direito a 
contagem diferenciada do tempo de serviço para 
quem trabalha com exposição a agente nocivo 
capaz de trazer risco à saúde.

a) Isonomia

Como pode o tempo de um determina-
do segurado que exerceu suas atividades com 
exposição a ruído médio entre 85,1 e 90 deci-
béis, no período compreendido entre 6.3.1997 
e 18.11.2003, ser tido como comum e, de outro 
segurado, que também trabalhou nas mesmas 
condições, porém no período de 19.11.2003 a 
10.01.2004, ser tido como especial?

Se a resposta for porque assim quis o Chefe 
do Poder Executivo, isso significa então que o 
seu poder não tem limite.

Por que não observar para o período de 
5.3.97 a 17.11.2003 o limite de tolerância fixado 
pela legislação trabalhista para o agente agressi-
vo ruído, se para os demais agentes nocivos que 
também consta no rol do anexo IV do Decreto n. 
2.172/97 e 3.048/99 é observado? (código 1.0.0 
do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97 e 3.048/99)

a) Razoabilidade

Não é razoável reformar centenas de sen-
tenças e acórdãos que reconheceram como espe-

cial a atividade exercida com exposição ao ruído 
superior a 85 e inferior a 90 decibéis no período 
de 6.3.1997 a 18.11.2003 e, consequentemente, 
autorizar a cessação de milhares de benefícios, 
todos com caráter alimentar, só porque o Chefe 
do Poder Executivo, não se sabe o porquê, de-
morou para regulamentar a Lei n. 9.732/98 que 
determinou a observação da legislação trabalhis-
ta, no que diz respeito ao reconhecimento do 
tempo como sendo especial.

Entre os danos que serão causados aos 
trabalhadores — partes hipossuficiente dessa 
relação de interesse — e os gastos da Previden-
cia oriundos do reconhecimento da atividade 
exercida com exposição ao ruído superior a 85 
e inferior a 90 decibéis, o mais razoável é que a 
celeuma seja decidido a favor daquele, forte no 
princípio doutrinário In dúbio pro misero.

b) Direito a contagem diferenciada do tem-
po de serviço para quem trabalha com exposição 
a agente nocivo capaz de trazer risco à saúde.

É indiscutível o risco de dano à saúde do 
trabalhador que exerce suas atividades com ex-
posição ao ruído superior a 85 decibéis.

Esse fato basta, portanto, para que a ativida-
de exercida com exposição ao agente ruído aci-
ma de 85 (oitenta e cinco) decibéis, no período 
compreendido entre 5.3.1997 e 18.11.2003, seja 
classificada como especial, em que pese neste 
período o código 2.0.1 do Decreto ns. 2.172/97 
e 3.048/99 ter fixado o limite de tolerância em 
90 (noventa) decibéis, tendo em vista que o  
§ 1º do art. 201 da Lei das Leis — o qual exige a 
comprovação do risco á saúde (e não o dano) — 
prevalece sobre o Decreto.
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preVidÊNCia soCiaL dos proFissioNais de FUteBoL

Wladimir Novaes Martinez

Especialista em Previdência Social

A legislação que trata dos atletas profissio-
nais de futebol, na sua maior parte cuida do Di-
reito do Trabalho. Até mesmo a Lei n. 9.615/98 
(Lei Pelé) refere-se aos contratos celebrados 
com os clubes; no seu art. 18, §4º menciona an 
passant o vínculo com a seguridade social (sic). 
Entre outros aspectos, ela é quase orgânica, re-
vogo13urgo (Espanha), Leonardo (Itália), etc.

Quase todos esses profissionais que mi-
gram para o exterior, ali recebem altos salários 
não ficam o tempo suficiente para obter uma 
aposentadoria, mas uns poucos fazem aplicações 
financeiras pensando no futuro.

Uma previdência social de pessoas que tra-
balham por pouco tempo e recebem remunera-
ções altíssimas tem de ser pensada como com-
plementar a previdência básica e com observân-
cia dos mais rígidos postulados atuariais.

Conceito básico

É possível visualizar a disciplina previden-
ciária dos jogadores profissionais de futebol, e 
até mesmo de outros atletas, particularmente os 
que recebem mensalmente até 40 salários míni-
mos, uma clientela respeitável em todo o país e 
capaz de sustentar um regime próprio.

Num patamar superior, para quem aufere 
renda maior que esse valor, hoje de R$ 21.800,00 
há que se pensar num plano de benefícios espe-
cial, possivelmente na previdência aberta ou no 
seguro privado, com viés de aplicação ou inves-
timento financeiro.

Segurados obrigatórios

No comum dos casos, os jogadores de fute-
bol, empregados das associações esportivas, são 
segurados obrigatórios do RGPS, descontados 
em 11% da remuneração quando recebem acima 
da metade do teto (RS 1.884,83).

A Lei Pelé prevê uma figura do atleta não 
profissional em formação, aquele que provém da 
base, retribuída com uma bolsa de aprendizagem 

despendida pela entidade esportiva, desde que 
ele tenha mais de 14 e menos de 21 anos, consi-
derado autônomo (art. 28-A).

Há que se pensar num regime eminente-
mente solidário para poder dar cobertura aos 
milhares de jogadores menos expressivos e que 
ganham apenas o salário mínimo.

Limite da contribuição

Atualmente, a base de cálculo desses des-
contos está limitada ao teto da previdência so-
cial do RGPS, de R$ 3.689,66. A parte patronal 
é de 5% da renda bruta dos espetáculos espor-
tivos.

Dentro do conceito de salário de contri-
buição estará contida a remuneração contratual, 
compreendendo os salários, ao abono de férias, o 
décimo terceiro salário, gratificações e “bichos” 
(art. 31, § 1º).

Quando recebem rendimentos de terceiros 
em relação ao clube que defendem, os chamados 
patrocinadores, eles são autônomos, sujeitando-
se, se for o caso, aos mesmos 11% individuais 
(mais os 20% devidos pelos contratantes.

Ausência de complementação

Comumente, exceto se adquirirem um 
produto da previdência aberta, eles não têm co-
bertura para a diferença entre auferido e aquele 
valor mensal recebido do clube.

Diante da dificuldade de uma associação 
esportiva criar um fundo de pensão fechado para 
apenas uns 40 jogadores, é preciso pensar numa 
entidade associativa fechada ao segmento do es-
porte profissional.

Características da profissão

De modo geral, a profissão dos atuais joga-
dores se caracteriza por vários aspectos que os 
distinguem dos demais trabalhadores:
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a) Remuneração — Devido às várias con-
tratações a base de cálculo da contribuição sofre 
altos e baixos em termos salariais durante o cur-
so de sua vida profissional.

Ronaldo, o Fenômeno deixou o Cruzeiro, 
de Belo Horizonte, ganhando R$ 50 mil mensais 
e logo estava ganhando R$ 500 mil. Hoje recebe 
mais do que um milhão por mês.

b) Migração — Valorizados profissional-
mente pela imprensa em razão do seu alto de-
sempenho esportivo, deixam o País em busca de 
contatos vultosos no exterior, filiam-se obriga-
toriamente à previdência local com países com 
os quais necessariamente o Brasil não mantém 
acordo internacional e depois de cinco ou dez 
anos de atividade são repatriados.

c) Origem — Proveniente das camadas hu-
mildes da população, exceto quando orientados 
pelos pais ou amigos, e até empresários, subi-
tamente gozando de altos salários, eles se pre-
ocupam mais um jogar bem e se esquecem de 
programar sua aposentadoria.

d) Duração da atividade — Eles começam 
a trabalhar depois dos 16 anos e encerram a car-
reira e se afastam dos campos de futebol em mé-
dia aos 34 anos.

Em muitos casos sem terem poupado com 
os recursos que obtiveram ao longo da rápida 
carreira.

Nos raros casos continuam atuando no fu-
tebol na condição de técnico (Muricy), comen-
tarista (Neto) e locutor de rádio ou de TV. Os 
poucos que estudaram dedicam-se à profissão 
(Sócrates, Tostão). Um número pequeno volta-
se para a política (Piazza, Romário). Na maioria 
dos casos se tornam empresários, alguns sem 
terem muita sorte nos empreendimentos (Pelé).

Acidentes do trabalho

Sua atividade esportiva, em face do treina-
mento diuturno intensivo, das exigências físicas 
do desempenho exigidas pelo futebol atual e as 
constantes viagens, aumenta os riscos de aciden-
tes do trabalho durante os jogos, treinos e até 
mesmos nas viagens.

Dois times de futebol quase desapareceram 
em acidentes aeronáuticos (Torino, Manchester 
United).

No comum dos casos a incapacidade é 
decorrente de um acidente-tipo e em poucos 
casos de doenças profissionais ou do trabalho. 
Fazem jus as prestações acidentárias, inclusive 
auxílio-acidente.

Imediatamente têm direito ao auxílio-do-
ença acidentário devido pelo INSS. Não raro, 
quando de ocorrências mais graves não mais po-
dem jogar e fazem jus à aposentadoria por inva-
lidez do RGPS.

O salário-maternidade para as mulheres, 
após certo período de carência, é um benefício que 
está a disposição das atletas do sexo feminimo.

Contribuição como facultativo

Envelhecidos para o exigente condiciona-
mento físico do futebol, cessando as atividades 
esportivas eles podem contribuir como empre-
sários, autônomos ou facultativos. Pelo menos, 
até completarem a carência, a idade ou o tempo 
de contribuição para uma aposentadoria, atual-
mente sempre limitada no RGPS a R$ 3.689,66.

Quando da migração para outros países, 
essa contribuição nacional pode ser a solução 
até que o mundo conheça um acordo internacio-
nal monitorado pela FIFA para que haja recipro-
cidade do tratamento.

Isto é, que seja possível a portabilidade dos 
valores aportados nos países em que o benefício 
não se realizou.

Alíquotas patronais

Na condição de associações desportivas, a 
parte patronal não tem vínculo com a folha de 
pagamento desses jogadores e se reduz a 5% da 
renda bruta dos espetáculos.

Contribuições profissionais

Classificados como empregados eles se sujei-
tam aos 8%, 9% ou 11% do salário de contribuição.

Regime complementar

Um regime especial, que alcançaria tam-
bém tenistas, corredores de automóveis (Fórmu-
la Indy, Fórmula I, Stock-car, Truck, etc.), garan-
tindo-lhes prestações acima do limite do RGPS.

Essa complementação seria obrigatória dos 
R$ 3.689,66 até 40 salários mínimos; facultativa, 
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após esse último teto e com alíquotas progressi-
vas compatíveis, além da participação facultativa 
dos empregadores.

Um plano de contribuição definida, com 
renda final programada ou vitalícia, considerada 
a partir do capital pessoal acumulado e tábua de 
mortalidade vigente à época da concessão.

Plano de benefício definido para as presta-
ções imprevisíveis, contratados com companhia 
seguradora para a cobertura dos benefícios não 

programados (auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez, salário-maternidade, pensão por 
morte e auxílio-reclusão).

Entidade gestora associativa, instituída 
pela Federação Estadual de Futebol em cada es-
tado da federação, gestora dos capitais acumula-
dos para cobertura das prestações programadas 
(aposentadoria por idade e por tempo de contri-
buição), mediante Diretoria Executiva, Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal eleitos pelos 
participantes ativos e assistidos.

a aposeNtadoria espeCiaL No serViÇo púBLiCo e a sUa 
iMpLeMeNtaÇÃo peLa Via do MaNdado de iNJUNÇÃo

Clemilton da Silva Barros
Advogado da União; Professor da Universidade Estadual do 

Piauí; Mestre em Direito e Políticas Públicas; Especialista em 
Direito do Trabalho, em Direito Processual do Trabalho e em 

Direito Processual Civil; Autor de obras jurídicas.

1. Colocação do problema

A Constituição Federal, no seu art. 40,  
§ 4º, veda a adoção de requisitos e critérios dife-
renciados para a concessão de aposentadoria nos 
Regimes Próprios de Previdência Social — RPPS, 
excepcionando, porém, nos termos definidos em 
leis complementares, as seguintes situações: a) 
portador de deficiência física; b) exercente de 
atividade de risco; e c) exercente de atividade 
sob condições especiais que prejudiquem a saú-
de ou a integridade física.

Ainda carente de regulamentação, as refe-
ridas hipóteses de aposentadoria especial nos 
RPPS têm sendo objeto de muitas ações de in-
junção perante o Supremo Tribunal Federal, 
em cujos julgamentos a Corte atualmente vem 
determinando a aplicação do art. 57 da Lei  
n. 8.213/91, que regulamenta a aposentadoria 
especial no âmbito do Regime Geral de Previ-
dência Social — RGPS. 

Sobre tais decisões, questiona-se acerca da 
possibilidade de o Poder Judiciário vir a subs-

tituir o legislador, proferindo decisões judiciais 
capazes de suplantar a inércia legislativa, deter-
minando a satisfação do direito obstado. Isto 
não caracterizaria ativismo judicial inovador? 

2. Fundamentação da tese

A nova postura do STF no tocante à apo-
sentadoria especial nos RPPS foi demarcada pelo 
julgamento do MI 721-DF, datado de 27.9.2006, 
que suplantou o entendimento até então consa-
grada no âmbito da Corte(1). É claro que merece 
aplausos o novo entendimento, seja pelo ideal de 
imprimir efetividade à Constituição, seja pelo fato 
de conferir vitalidade ao instituto da injunção. 
Vale dizer, a simples atitude do STF já foi capaz de 
produzir relevantes alterações no ambiente jurídi-
co, político e social, gerando considerável expec-
tativa nos seus atores. Contudo, é possível que o 
simples comando de aplicação subsidiária do art. 
59, da Lei n. 8.213/91, não surta efeito prático. 

(1) MI n. 721/DF. STF, Tribunal Pleno. Rel. Min. Marco 
Aurélio, Julgamento de 30.8.2007. DJ de 30.11.2007, p. 29.
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A hipótese, com se vê, envolve dois regi-
mes de previdência. Conquanto seja regido pelo 
Poder Público (União), O RGPS tem como clien-
tes os trabalhadores da iniciativa privada. Já os 
RPPS destinam-se exclusivamente aos servido-
res públicos ocupantes de cargo efetivo, tendo 
seu disciplinamento legal estabelecido pela Lei 
n. 9.717/98, cujo art. 5º, caput, proíbe expres-
samente a concessão de benefícios distintos da-
queles previstos para o RGPS, “salvo disposição 
em contrário da Constituição Federal”.

Duas das três espécies de aposentadorias 
especiais previstas para os RPPS não têm dis-
ciplinamento legal no RGPS: a do portador de 
deficiência (CF, art. 40, § 4º, I) e a do exercen-
te de atividade de risco (CF, art. 40, § 4º, II). 
A primeira espécie, embora tenha sido incluída 
no art. 201, § 1º, da CF, pela EC n. 47/05, ainda 
não foi regulamentada, não constando, pois, da 
referida Lei n. 8.213/91. E a atividade de risco 
sequer figura entre as possibilidades de cober-
tura pelo RGPS. Disso se concluir que qualquer 
decisão judicial concedente dessas duas espécies 
de aposentadoria especial estará contrariando a 
disposição do art. 5º da Lei n. 9.717/98. 

Mais grave é o caso do parágrafo único 
do destacado art. 5º da Lei n. 9.717/98, o qual 
veda expressamente “a concessão de aposenta-
doria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da 
Constituição Federal, até que lei complementar 
federal discipline a matéria”. Note-se que o or-
denamento jurídica prescreve literalmente uma 
proibição. Diante disso, não poderia o Poder 
Judiciário, à revelia da previsão legal, dispor de 
forma distinta, a menos que seja antes declarada 
a inconstitucionalidade de tal regramento.

Por outro lado, conforme já é assente na 
doutrina, a aposentadoria especial nos RPPS, 
diante do seu caráter de voluntariedade, integra 
o grupo das aposentadorias voluntárias “por ida-
de e tempo de contribuição”, para cuja conquis-
ta a Constituição (art. 40, § 1º, inciso III, alínea 
“a”), a partir da EC n. 20/1998, passou a exigir, 
concomitantemente, os requisitos de tempo de 
contribuição e idade, ao passo que no RGPS não 
há essa mesma exigência, bastando o tempo de 
contribuição ou a idade. Nos RPPS, é também 
exigido “tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público” e “cinco anos no 
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria” 

(CF, art. 40, § 1º inciso III), requisitos estes do 
qual não cogita a Lei n. 8.213/91, pelo que seria 
impossível a sua pretendida aplicação analógica 
aos RPPS.

Há diversos outros fatores, igualmente elen-
cados pela Constituição Federal, sobre os quais 
esbarram as referidas decisões proferidas pelo STF, 
a exemplo do caráter contributivo e da necessária 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do 
regime previdenciário em questão (CF, art. 40, 
caput); bem como o prévio custeio do benefício 
a ser concedido (CF, art. 195, § 5º). Note-se que 
no RGPS, em se tratando de aposentadoria por 
critérios diferenciados, o custeio é patrocinado 
tanto pelas contribuições previdenciárias comuns 
(patronais e dos segurados), como também pelo 
suplemento contributivo de 1, 2 ou 3% (em razão 
do grau de incidência de incapacidade laborativa, 
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, Lei 
n. 8.212/91, art. 22, II), integrando ainda tal cus-
teio o acréscimo de 12, 9 ou 6% nas contribuições 
patronais, de acordo com a atividade exercida 
pelo segurado. Isto, efetivamente ainda não existe 
no âmbito dos RPPS, de modo que a concessão 
de tal benefício fatalmente violaria o princípio da 
contributividade, a regra do equilíbrio financeira 
e atuarial, e a exigência do prévio custeio (princí-
pio da contrapartida).

3. Conclusão

Uma primeira constatação remete à abso-
luta impossibilidade de aplicação subsidiária e 
irrestrita da Lei n. 8.213/91 à hipótese de apo-
sentadoria especial nos RPPS aos portadores de 
deficiência e aos exercentes de atividade de risco 
(CF, art. 40, § 4º, I e II). A referida Lei dispõe 
apenas sobre as atividades exercidas em condi-
ções prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Há de ser entendido o comando decisório 
do STF não como determinante da imediata e 
irrestrita concessão do benefício previdenciá-
rio, mas apenas como ordem para a implanta-
ção e verificação dos seus necessários requisitos, 
contemplando-se, assim, as diversas exigências 
constitucionais, tais como as condições gerais e 
específicas para a obtenção do direito ao benefí-
cio e os critérios e princípios a serem observados 
tanto pelo legislador quanto pelo Administra-
dor, caso do princípio contributivo e do equilí-
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brio financeiro e atuarial do sistema previdenci-
ário. A menos que o próprio STF fizesse constar 
na sua decisão os necessários contornos para a 
efetivação do direito obstado pela ausência de 
regulamentação, ele mesmo observando nesses 
contornos as exigências da Constituição.

É dizer, ao invés de apenas determinar a 
aplicação de norma similar, que não se suprirá 
a essência da norma específica, melhor seria que 
o STF, na mesma ação, já indicasse os elementos 
dos quais porventura careça a norma fundamen-
tal, estabelecendo os necessários contornos ao 
cumprimento da sua decisão e a efetivação do di-
reito objetivado pelo impetrante, e já provendo o 
mandado de injunção de total e direto vigor para 
garantir ao impetrante o exercício do seu direito 
obstado pela omissão legislativa, conforme o fez 
no tocante à questão do direito de greve do ser-
vidor público, quando procedeu às devidas adap-
tações da Lei Geral de Greve ao caso específico.

Nessa senda, da ordem de injunção já cons-
taria o necessário regramento, com a devida ob-
servância das peculiaridades atinentes aos RPPS, 
a exemplo do disposto no caput do art. 40 e no 
§ 5º do art. 195 da CF, indicando para o caso 

concreto a correspondente fonte de custeio a 
fazer face à nova despesa previdenciária, nada 
impedindo, porém, o seu repasse ao Tesouro de 
cada ente federativo, até mesmo porque a hipó-
tese caracteriza uma situação de transição, haja 
vista o direito adquirido e o direito em curso dos 
atuais servidores. 

Tal postura não configuraria agressão ao 
princípio da separação e harmonia entre os Po-
deres, porquanto não estaria o STF a regulamen-
tar abstratamente a matéria, mister este típico 
do Poder Legislativo, não se falando em ativis-
mo judicial inovador, mas revelador, cuidando 
a Corte apenas do cumprimento do seu papel 
constitucional, sob o comando do art. 5º, inciso 
LXXI, da CF, sanando a falha existente no or-
denamento jurídico, até manifestação do órgão 
legiferante. 

O fato é que, em face do princípio da legali-
dade, afigura-se temerário o administrador con-
ceder aposentadoria especial as servidores pú-
blicos sem uma fórmula legal que equacione os 
referidos requisitos no âmbito dos regimes pró-
prios, eis que grande parte das regras do RGPS 
não se adequam aos RPPS.
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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Resolvi falar sobre esse assunto apesar de 
não estar em pauta neste congresso, dada a sua 
relevância e pela repercussão que vem causando 
na mídia em geral.

A sociedade vem gritando, cada vez mais 
alto, contra esse benefício. O que se ouve é que 
esse é um benefício para bandidos, e que isto 
não é justo. A mídia, sem analisar mais a sério 
o assunto, simplesmente reforça e divulgam as 
opiniões dos que sem saber do que se trata, gri-
tam que são contra.

Ora, vejamos o que é o famoso auxilio-re-
clusão.

Mas, primeiramente gostaria de lembrar 
algo de total conhecimento de todos mas, que 
fingimos ignorar, isto é, o conceito e finalidade 
de nossa entidade previdenciária:

INSS — Instituto Nacional do “Seguro 
Social”.

Então, estamos lidando com uma segura-
dora! Uma grande seguradora que, para que se 
tenha acesso a ela é necessário se contribuir!

Portanto, se o trabalhador contribui, se está 
com suas contribuições em dia, ele e sua família 
estão segurados! Não seria o óbvio?

Não importa que ele esteja em débito com 
a sociedade, desde que não esteja devendo a “se-
guradora” esta tem a obrigação de garantir seus 
dependentes até o término do seu acerto de con-
tas com a sociedade.

Não cabe à Previdência cuidar de moral e 
bons costumes, do que é certo ou errado.

Se assim fosse ela não concederia pensão à 
companheira de segurado casado ou a filhos de 
origem fora do casamento.

CoLaBoraÇÃo

aUXÍLio-reCLUsÃo, essa “poLÊMiCa”. 
o QUe é aFiNaL?

Leny Xavier de Brito e Souza
Servidora do INSS, aposentada, é palestrante 

especialista em Previdência Social.

 Se assim fosse ela não pagaria pensão vi-
talícia às viúvas extremamente jovens que terão 
direito à esses benefício até o fim de sua vidas.

Não! Não cabe à Previdência “do Seguro 
Social” cuidar do que é moral ou imoral, cabe a 
ela, como seguradora,cumprir a Lei!

E, a Lei n. 8.213/91 logo no art. 1º alerta 
sobre seus objetivos:

Art. 1º A Previdência Social, mediante con-
tribuição, tem por fim assegurar aos seus benefi-
ciários meios indispensáveis de manutenção, por 
motivo de incapacidade, desemprego involuntário, 
idade avançada, tempo de serviço, encargos fami-
liares e PRISÃO ou morte daqueles de quem depen-
diam economicamente.

Observe-se que o Auxilio Reclusão não é 
uma criação nova, já existe desde 1960:

Lei n. 3.807 de 26 de agosto de 1960.

....................................................................

Art 43. Aos beneficiários do segurado, de-
tento ou recluso, que não perceba qualquer es-
pécie de remuneração da empresa, e que houver 
realizado no mínimo 12 (doze) contribuições 
mensais, a previdência social prestará auxílio-
reclusão.

O assunto retornou em 1979 pelo:

Decreto n. 83.080 de 24 de janeiro de 1979

......................................................................

Art. 85. O auxílio-reclusão é devido, após 12 
(doze) contribuições mensais, ao dependente do se-
gurado detento ou recluso que não recebe qualquer 
remuneração da empresa nem está em gozo de au-
xílio doença ou aposentadoria.
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Art. 86. O auxílio-reclusão consiste numa 
renda mensal calculada na forma da Seção II e é 
devido a contar do efetivo recolhimento do se-
gurado à prisão.

....................................................................

Art. 132. O auxílio-reclusão é mantido en-
quanto o segurado permanece detento ou reclu-
so, observado o disposto nesta seção.

A Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991 retor-
na ao assunto, agora com maiores detalhes sobre 
o direito e a execução do benefício:

....................................................................

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas 
mesmas condições da pensão por morte, aos de-
pendentes do segurado recolhido à prisão, que não 
receber remuneração da empresa nem estiver em 
gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de 
abono de permanência em serviço.

“Art. 2º O exercício de atividade remunerada 
do segurado recluso em cumprimento de pena em 
regime fechado ou semi-aberto que contribuir na 
condição de contribuinte individual ou facultativo 
não acarreta a perda do direito ao recebimento do 
auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 1º O segurado recluso não terá direito aos 
benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria 
durante a percepção, pelos dependentes, do auxí-
lio-reclusão, ainda que, nessa condição, contribua 
como contribuinte individual ou facultativo, permi-
tida a opção, desde que manifestada, também, pelos 
dependentes, ao benefício mais vantajoso.

Emenda Constitucional n. 20, de 1998

.......................................................................

Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao 
salário-família e ao auxílio-reclusão para os servi-
dores, segurados e seus dependentes, esses benefí-
cios serão concedidos apenas àqueles que tenham 
renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da 
lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados 
aos benefícios do regime geral de previdência social.

(A Portaria n. 568, de 31.12.2010 alterou 
esse valor para R$ 862,11,a partir de 1º de janeiro 
de 2011).

Analisando a classificação de “bandido”, 
veja as exigências feitas pelo INSS para a conces-
são do benefício:

O auxílio-reclusão é um benefício devido 
aos dependentes do segurado — portanto, con-
tribuinte — recolhido à prisão, durante o perío-
do em que estiver preso sob regime fechado ou 
semi-aberto. Para a concessão do benefício, é 
necessário o cumprimento dos seguintes requi-
sitos: — o segurado que tiver sido preso não po-
derá estar recebendo salário da empresa na qual 
trabalhava(!), nem estar em gozo de auxílio-do-
ença, aposentadoria ou abono de permanência 
em serviço;— a reclusão deverá ter ocorrido no 
prazo de manutenção da qualidade de segurado; 
— o último salário de contribuição do segurado 
(vigente na data do recolhimento à prisão ou na 
data do afastamento do trabalho ou cessação das 
contribuições), tomado em seu valor mensal, 
deverá ser igual ou inferior aos valores institui-
dos por portarias, independentemente da quan-
tidade de contratos e de atividades exercidas.

Após a concessão do benefício, os depen-
dentes devem apresentar à Previdência Social, de 
três em três meses, atestado de que o trabalhador 
continua preso, emitido por autoridade compe-
tente, sob pena de suspensão do benefício. Esse 
documento será o atestado de recolhimento do 
segurado à prisão.

O auxílio reclusão deixará de ser pago, 
dentre outros motivos:

— com a morte do segurado e, nesse caso, 
o auxílio-reclusão será convertido em pensão 
por morte;

— em caso de fuga, liberdade condicional, 
transferência para prisão albergue ou cumpri-
mento da pena em regime aberto;

— se o segurado passar a receber aposen-
tadoria ou auxílio-doença (os dependentes e o 
segurado poderão optar pelo benefício mais van-
tajoso, mediante declaração escrita de ambas as 
partes);

— ao dependente que perder a qualidade 
(ex.: filho ou irmão que se emancipar ou com-
pletar 21 anos de idade, salvo se inválido; cessa-
ção da invalidez, no caso de dependente inváli-
do, etc);

— com o fim da invalidez ou morte do de-
pendente.

Caso o segurado recluso exerça atividade 
remunerada como contribuinte individual ou fa-
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cultativo, tal fato não impedirá o recebimento de 
auxílio-reclusão por seus dependentes.

Se foi exercida atividade em mais de uma 
categoria, consulte a relação de documentos de 
cada categoria exercida, prepare a documenta-
ção, verifique as exigências cumulativas e solici-
te seu benefício.

Se o recluso no momento da prisão exercia 
mais de uma atividade, todas as suas contribui-
ções serão consideradas para cálculo do valor do 
benefício de seus dependentes.

O valor do auxílio-reclusão corresponderá 
a 100% do salário-de-benefício. E, o salário-de-
benefício corresponderá à média dos 80% maio-
res salários-de-contribuição do período contri-
butivo, a contar de julho de 1994.

Lembrando que esse valor, não importan-
do o número de dependentes, não poderá ul-
trapassar o teto legal instituido por Portaria. (A 
Portaria n. 568, de 31.12.2010 alterou esse teto 
máximo para R$ 862,11,a partir de 1º de janeiro 
de 2011).
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O princípio da finalidade social não só é compa-
tível com o novo dispositivo do Código de Processo
Civil como é justificador de sua aplicação subsidiária.
Tal princípio pressupõe uma visão social do sistema
processual do trabalho, valorizando mais as questões
de justiça do que os problemas de legalidade.

Sob o prisma desse princípio, José Eduardo Fa-
ria(4) ressalta que “cabe a uma magistratura com um co-
nhecimento multidisciplinar e poderes decisórios amplia-
dos à responsabilidade de reformular a partir das próprias
contradições sociais os conceitos fechados e tipificantes dos
sistemas legais vigentes”.

Se numa análise infraconstitucional a aplicabi-
lidade da multa do art. 475-J do Código de Processo
Civil já é admitida por inúmeros autores, a argumen-
tação torna-se mais consistente quando analisada a luz
da principiologia constitucional, principalmente, após
a Emenda Constitucional n. 45/04, pela qual se asse-
gurou a razoável duração do processo como direito
fundamental a todos os brasileiros (art. 5º, LXXVIII, CF).

Numa interpretação pós-positivista do processo, os
princípios constitucionais devem irradiar sua aplicabili-
dade a todos os subsistemas, como, por exemplo, o Di-
reito Processual do Trabalho. Nesse viés quaisquer inter-
pretações dadas à legislação infraconstitucional devem
concretizar o espírito dos comandos constitucionais.

É forçoso, entretanto, reconhecer que a mera apli-
cação subsidiária do art. 475-J do Código de Processo
Civil no Processo do Trabalho não será a solução para
todos os problemas de concretização dos direitos tra-
balhistas, mas já será um passo adiante.

O intérprete não deve se quedar inerte diante da
letargia dos legisladores e diante dos percalços da in-
corporação de novos procedimentos. O Processo do Tra-
balho deve oferecer ao seu jurisdicionado-hipossufien-
te e credor de bens de natureza alimentar — um pro-
cesso mais ágil e eficaz(5). A aplicação subsidiária do art.
475-J do Código de Processo Civil, fundamentada no
princípio constitucional da razoável duração do pro-
cesso (art. 5º, LXXVIII, CF) e nos princípios constituci-
onais justrabalhistas, pode ajudar a processualística
justrabalhista a alcançar esse desiderato.

O método de colmatação de lacunas, a identifi-
cação da omissão celetista e a percepção da coerência
dos princípios do Processo do Trabalho com a redação
do novo dispositivo são um meio de concretização dos
princípios destacados acima.

Enfim, a busca da verdadeira efetividade deve
tornar-se um objetivo comum principalmente dentre
os Magistrados e os Advogados para que a sociedade
nunca perca a esperança de que terá seus direitos tute-
lados pelo Poder Judiciário.

(4) FARIA, José Eduardo. Ordem legal X Mudança social: a crise do
judiciário e a formação do magistrado. In: FARIA, José Eduardo (Org.).
Direito e Justiça: a Função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1997,
p. 101-102.

(5) CARVALHO, Luis Fernando Silva de. Lei n. 11.232/2005: Oportu-
nidade de maior efetividade no cumprimento das sentenças trabalhis-
tas. In: CHAVES, Luciano Athayde. Direito Processual do Trabalho:
Reforma e efetividade. São Paulo: LTr, 2007, p. 249-275.
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