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APRESENTAc;.Ao

De 27 a 29 de outubro de 2009, realizou-se, em Belo Horizonte, sede da Secao

Judiclaria do Estado de Minas Gerais, a I Jornada de Direito Prevldenciario da Escola de

Magistratura Federai da l' Reqiao,

Durante 0 evento, proferiram conferenclas 0 professor Roberto de Carvalho Santos,

sobre "Inovacoes da Lei n. 11.718/2008"; a professora Zelia Luiza Plerdona, sobre "Tempo

de service reconhecido pela Justica do Trabalho e sua utlllzacao para fins previdenciarios": 0

professor Ederson Ricardo Teixeira, sobre "Ternes polernlcos de revis6es de aposentadorias"; 0

professor Tacio Lacerda Gama, sobre "Sistema de financiamento da Previdencia": 0 professor

Rene Pessoa Coelho Junior, sobre "Aposentadoria especial - crltertos e procedimentos para

avallacao e reconhecimento do direito"; 0 professor Eduardo Henrique Rodrigues de Almeida,

sobre "A perfcia medica prevldenciarla para a concessao de beneficios por incapacidade", e 0

professor Fabio Zambitte Ibrahim, sobre "Desaposentacao".

o encontro transcorreu com a expressiva partlclpacao de desembargadores federais ejuizes

federais da Primeira Regiao, tendo eles, em oficinas de trabalho, confabulado sobre os temas

discorridos, resultando nos artigos que, ora reunidos, vern a lume com esta publicacao,

Bom prove ito a seus leitores!

Desembargador federal HILTON QUEIROZ

Diretor da Esmaf



A necessidade de requerimento administrative

previo para adrnlssaoda demandajudicial e materia

que tem side objeto de discuss6esno meio juridico,

tendo side tema de debate na ultima Jornada de Di

reito Previdendario organizada pela Esmaf (Escola

Nacional da Magistratura Federal) da 1.' Reqiao.

A esse respeito a jurlsprudencla tem sido incons

tante, sobretudo no ambito dos Juizados Federais.

Recentemente, a Turma Nacional de Uniformlzacao

de Iurlsprudencla dos Juizados Especiais Federais

entendeu que "pedido de aposentadoria para JEF

Itinerantenaonecessita requerimento administrativo"

(Processo nO 2007.38.00.719271-6/MG), respaldando,

a contrario sensu, a tese de que a regra geral seria a

exiqenciado requerimento administrative previo.

Em sentido oposto, 0 Superior Tribunal de

Justice tem reiteradamente se pronunciado pela

prescindibilidade do pleito administrativo previa

ao inicio da acao judicial:

PREVIDENCIARIO EPROCESSUAL CIVIL. REQUE

RIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILlDA

DE.CARENCIA DEAr:;Ao AFASTADA.

1. A jurlsprudencla assentada no ambito de

ambasasTurmas da Terceira Secao destaCor

te inclina-se no sentido de nee condicionar a

propositura da acao prevldenciarla aexiqencla

de previa requerimentoadministrativo.

2. NaG pode 0 autar serconsiderado carecedor

de ac;ao par falta de prevlo requerimento admi

nlstrativo, mormentena hlpotese de ter-lhe sido

negadoa direito aDprotocolo do pleitono posto

de atendirnento do Instituto Previdenclarlo.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1105773/RS, ReI. Ministro JORGE MUSSI,

QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe

26/10/2009)

o exame da questao suscita reflexao sobre 0

alcance de direitos fundamentais consagrados na

Constitukao Federal. Nos debates, sao comumen-

, " . . , .,.
Ibene·uKro'S prevruencranos

Juiz Federal Substituto Ale" Schramm de Rocha

te invocados 0 "direito de petlcao" (art. 5°, XXXIV)"

a "inafastabilidade da Jurlsdkao" (art. 5°, XXXV)' e

o "devido processo legal" (art. 5°, inciso LlV)'.

o primeiro deles (direito de peticao) pode ser

traduzido no dever de 0 Estado responder a re

querimento formulado por qualquer pessoa. Nao

se assegura, por 6bvio, 0 deferimento do pleito,

mas apenas sua apreclacao. Cuida-se, portanto, de

garantia constitucional, que tem por fim tutelar di

reito inerente a pessoa humana diante do estado",

Esse direito, por certo, nao obriga 0 sujeito a

postular administrativamente, apenas permite que

o faca. Por outro lado, tambern nao Ihe assegura 0

acesso a Justice, uma vez a lei pode restring i-lo",

como fazem 0 C6digo de ProcessoCivil e outros di

plomas instituidores de procedimentos especiais.

Alern do aspecto 16gico, essa restricao encontra

amparo na llmltacao crcarnentaria do Estado e, de

conseguinte, do pr6prio Poder Judiclario, nao Ihe

cabendo dar solucao em relacoes ainda nao litigio

sasem substituicao aespontaneidade das partes'.

o acesso a Justlca e mais especificamente

delimitado no principio da infastabilidade da Ju

risdicao. Seu alcance, entretanto, nao se afigura

tao ample quanta seu titulo faz crer. Com efeito,

seu conteudo normativo afasta do legislador in-

1 XXXIV - sao a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:

a) 0 direito de pettcao aos Poderes Publlcos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade au abuso de poder;

b) a obrencao de certtdces em repartkoes publicas, paradefesa
de direitos e esclarecimento de situacoes de interesse pessoaJ;

2 XXXV - a leinee exclulra da apreciacac do Poder Judiclar!o lesao
au ameaca a direito.

311V - nlnquem sera privado da liberdade au de seus bens sem 0
devidoprocesso legal.

4 CARVALHO, Kildare Goncalves, indireito constitucional ~ 12.Ed., Bela
Horizonte: DelRey, 2006. Paq.542.

5 MENDES, Gilmar Ferreira, incurse dedireitoconstitucionall Gilmar
Ferreira Mendes, Inocencio Martires Coelho, Paulo Gustavo Gonet
Branco - 4. Ed., Sao Paulo: Saraiva,2009.Paq, 61S

6 Ressalvadas as hipoteses submetidas ajurlsdlcaovoluntaria,emque
o processo judicial emetenecessario para efetivacao dodireito.



Da dscadsncia do direito arevisao do ato de
concessao de beneficio previdenciarlo

Juiz Federal Substituto AlelCandre Ferreira Infante Vieira

10

Escola de Magistratura Federal da 1<I Regiao

fraconstitucional (e tambern do constituinte deri

vado) a possibilidade de impedir que a pessoa 

em caso de lesao ou arneaca a direito - possa se

socorrer perante 0 Judiciario. Sob 0 mesmo fun

damento, nao pode 0 juiz, nesses cases, negar-se

a apreciar tal postulacao, na medida em que Ihe

cabe respeito as normas constitucionais.

Por outro lado, nao se tratando de lesao ou

arneaca a direito, pode a lei negar acesso ao Ju

diciario. Essa hip6tese tem sido contemplada, na

Ieqislacao processual, como reconhecimento da

falta de interesse de agir - ao lado das demais

condlcoes da acao e dos pressupostos processu

ais, que tambern disciplinam esse acesso.

lrnpoe-se, contudo. incursionar, ainda que

brevemente, no conceito de lesao e de amea<;a a

direito, a firn de melhor compreender 0 ambito de

protecao do Poder Judiciarlo.

A lesao a um direito se consubstancia, grosse

modo, no seu desrespeito. Em materia previdenci

aria, pode-se exemplificar pela negativa de um be

neficio a que 0 segurado faca jus. Pressupoe, por

tanto, a neqacao do direito (por conduta comissiva

ou omissiva') efetivamente perpetrada e passlvel

de demonstracao", Refere-se a fato preterlto.

Ja a arneaca se configura com a real expecta

tiva (objetivamente dernonstravel) de lesao futura

ao direito. Nao basta, portanto, mero temor subje
tivo, sem qualquer respaldo em fates ou condutas

anunciadas, capazes de indicar a provavel? lesao

(a exemplo de normas baixadas pelo Poder Publi

co, tais como portarias, lnstrucoes normativas ou

mesmo comunicados pessoais).

o ultimo dos principios mencionados, do devi

do processo legal, permite leitura ampla, de modo

que 0 proprio direito a beneflcio previdenciario seja

7 A luz doquantadisposto no art.49, daLein.9.784/99, concJufda
a instru~ao, a Administra~ao tem 30 dias paradecidir. Decorrido
tal prazo, a omissao resta caracterizada.

sO autore adeptoda teoria da asse((;Qo, segundo a qual 0 6rgao
judicial ao apreciar ascondi~6es da a~ao, restringe-se aoquanto
alegado pelo autor, sem examinar 0 merito; abstratamente,
admitindo-se em carater provis6rio, a veracidade das afirma~6es.

9Cumpre aqui distinguir 0 jufzo de possibilidade do de
probabilidade. A amea~a juridicamente protegida ha de ser
a associada ao segundo (probabilidade) e nao ao primeiro
(possibilidade) jufzo, uma vez que a possibilidade de um
direito serdescumpridonao significaque esteja sob ameac;a
juridicamente relevante.

visto como bem, cuja privacao (ou concessao) de

manda obediencia ao rito definido por lei - que se

consubstancia na apreciacao do requerimento ad

ministrativo instruido de documentos e, em alguns

casos, subrnissao a entrevistas, inspecoes e perlcias.

Ora,seao ddadao e assegurada a protecao des

se principio, razoavel afigura-se que a Administra

<;ao seja dada oportunidade de cumprir seu dever,

sobretudo quando a lei preve requisitos para a con

cessao do direito. 0 procedimento previsto em lei

(devidoprocessolegal) ha de ser respeitado tambern

pela pessoa, sob pena de nao restar configurada le

sao ou ameaca a direito - ressalvadas as hip6teses

de condutas anunciadas, ja mencionadas acima.

Ante esse breve exame da materia, e pos

slvel concluir pela possibilldade de indeferir-se

o acesso ao Poder Judiclario aqueles segurados

que busquem sua prsstacao diretamente, sem

previa requerimento administrativo; a menos que

demonstrem ja haver pronunciamento (em caso

semelhante) ou orientacao da Adrnlnlstracao a

respeito, nos casos em que a controversia glre em

torno de materia de direito.

A titulo de exemplo, nos casos em que 0 segu

rado nao possui docurnentacao contemporanea

ao tempo de exercicio de atividade rural, poderia

ele bater diretamente as portas do Judlciario, haja

vista a not6ria orientacao do Instituto Nacional do

Seguro Social em negar 0 beneflcio sob 0 funda

mento de ausencla de inlcio de prova material.

Observe-se que a questao, embora se refira a pro

va, nao traz controversla sobre fato, mas a jurldica

(quanto a tarlfacao da prova).

Tambern merecem prosseguimento as acoes

intentadas por aqueles que nao tern ao seu alcan

ce os orqaos administrativos, como na hip6tese

decidida pel a Turma Nacional de Uniforrnizacao

(acima referida). 0 caso e de ornissao anuncia

da, configurando-se amea<;a ao direito de ob

ten<;ao do beneflcio. Certo e que a presen<;a do

Poder Judiciario, ainda que por meio de postos

itinerantes, on de nao ha pontos de atendimento

previdenciario demonstra equivoco de politica

publica par parte do Instituto de previdencia so

cial, que acaba transferindo a outro Poder fun<;ao

originariamente afeta ao Executivo.

1 Introdu<;ao

A partir do final do ano de 2003, a Iustica Fe

deral foi inundada por acoes contra 0 Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a

revtsao do valor da renda mensa I inicial - RMI de

beneflcios previdenciarios.

A corrida a Justka foi motivada pela criacao do

prazo decadencial do direito a revlsaodo ate de con

cessao do beneflcio pela Medida Provis6ria 1.523-9,

de 27/06/1997, que deu nova rsdacao ao caput do

art. 103 da Lei 8.213/91.

Nessas acoes. pleiteia-se a revisao da RMI

de beneficio previdenciario em manutencao

(ou da RMI de beneflcio previdenciario que

deu origem ao atualmente em manutencao,
como nos casos de aposentadoria sucedida por

pensao ou de auxilio-doen<;a transformado em

aposentadoria por invalidez).

Enfrenta-se, neste artigo, 0 problema da in

ctdencia, ou nao. desse prazo decadencial aos

beneflcios previdenciilrios concedidos anterior

mente a 28/06/1997.

2 Evolucao legislativa

Ate 27/06/1997, nao havia prazo decadencial

para pleitear a revisao do ate de concessao de

beneflcio previdenciarlo. 0 unico prazo que exis

tia era 0 da prescricao qOinqOenal (Lei 8.213/91,

art. 103, caput, em sua redacao original), que,

conforme pacifica [urlsprudencia, nao atingia 0

fundo de direito, mas apenas as presta<;oes ven

cidas antes do qOinqOenio anterior a propositura

da a<;ao (ef. Sumula 8S do STJ).

Entretanto, a Medida Provis6ria 1.523-9, de

27/06/1997, em vigor a partir de 28/06/1997

(posteriormente reeditada e convertida na Lei

9.528/1997). modificou a reda<;ao do menciona

do art. 103 para estabelecer 0 prazo de dez anos

para a "decadencia de todo e qualquer direito ou

acao do segurado ou beneficia rio para a revisao

do ate de concessao de beneficio, a contar do dia

primeiro do rnes seguinte ao do recebimento da

primeira prestacao ou, quando for 0 caso, do dia

em que tomar conhecimento da decisao indeferi

t6ria definitiva no ambito administrativo".

Em 1998, 0 recem-criado prazo decadencial foi

reduzido de dez para cinco anos (nova rsdacao do

art. 103 da Lei 8.213/91 dada pela Med. Provo 1.663

15, de 22/10/1998, em vigor a partir de 23/10/1998,

convertida na Lei 9.711/1998).

Finalmente, em 2003, 0 prazo decadencial vol

tou a ser fixado em dez anos (nova redacao do art.

103 da Lei 8.213/91 dada pela Med. Provo 138, de

19/11/2003, em vigor a partir de 20/11/2003, conver

tida na Lei 10.839/2004).

3 A questao da natureza juridica do prazo

institufdo pelo art. 103, caput, da Lei 8.213/91

Doutrinariamente, 0 prazo estabelecido no

caput do art. 103 da Lei 8.213/91 teria a natureza

de prescricac, e nao de decadencia. Com efeito, se

o beneflcio foi concedido ou indeferido incorre

tamente, houve violacao (lesao) de direito subje

tivo (direito a uma prestacao), nascendo para 0

bsneficiario a pretensiio,

Segundo a classica Ii<;ao, as pretensoes pres

crevem, enquanto os direitos potestativos, que

nao sao passlveis de lesao,decaem.

Ocarre que 0 instituto da prescri<;ao esta

bem definido no art. 189 do C6digo Civil como

prazo extintivo das pretensoes, que, ainda se

gundo a defini<;ao legal. nascem da viola<;ao do

direito. Ao contra rio, nao hd defini<;ao legal para

o instituto da decadencia.

Na verdade, 0 Codigo Civil apenas estabelece

as caracterlsticas extrfnsecas da decadencia, sem



propriamente defini-Ia (art. 207: nao se suspen

de nem se interrompe, salvo disposicao legal em

contrario: art. 209: e lrrenunciavel quando fixada

em lei; art. 210: deve ser conhecida de oficio pelo

juiz quando estabelecida por lei).

Assim, nada impede que a lei estabeleca que

determinada pretensao esteja sujeita adecaden

cia em vez de aprescricao. Ao faze-lo, a vontade

da lei eque 0 prazo extintivo submeta-se ao regi

me juridico da decadencia (arts. 207 a 211 do C6

digo Civil) e nao ao da prescricao,

Por essas raz6es, a natureza juridica do prazo

estabelecido no caputdo art. 103 da Lei 8.213/91 e
de decadencia, pois a lei quis assim, por mais pruri

dos que essa conclusao possa causar aos puristas.

Tarnbern e classicaa Ii~ao segundo a qual a lei

nao deve obediencia adoutrina, devendo esta se

adapter aquela, e nao 0 contra rio.

4 A questao da aplicacao do prazo de
cadencial aos beneffcios concedidos antes
de 28/06/1997

Tem-se argOido - e decidido - que 0 prazo

decadencial instituido em 28/06/1997 nao po

deria ser aplicado aos beneficios concedidos an

teriormente, pois a norma instituidora do prazo

nao eexpressamente retroativa e a decadencia e

instituto de direito material (cf.,entre outros, REsp

240.493/SC, REsp 479.964/RN, REsp 412.897/RS).

Data venia, esses argumentos nao convencem.

Em primeiro lugar, no Direito brasileiro, a lei

em vigor tem efeito imediato e geral, respeitados

o ate juridico perfeito, 0 direito adquirido e a coi

sa julgada (art. 6°, caput, da Lei de lntrcducao ao

C6digo Civil; art. 5°, XXXVI, da Constltuicao do Bra

sil). A eficacla imediata da lei nova sobre os efeitos

futuros de ate juridico constituido anteriormente

a ela somente evedada nas hip6teses em que vio

la 0 ato juridico perfeito, 0 direito adquirido ou a

coisajulgada (retroatividade injusta em grau mini

mol. Nao ocorrendo nenhuma dessasviolacces, a

lei nova incidira imediatamente sobre as relacoes

juridicas em curse, independentemente de ex

pressa prevlsao nessesenti do.

Em segundo lugar, 0 prazo para se pleitear

a revisao de um ate administrativo nao e ele

mento deste ate', mas apenas integra 0 regime

jurldico que 0 submete. Dai nao caber a alega

~ao de que a alteracao ou a instltulcao de prazo

decadencial vioiaria ate juridico perfeito. Cito

precedente do Supremo Tribunal Federal:

(....)

6. Os prazos de prescrlceo au de decadencia

sao objeto de disposicao infraconstitucional.
Assim, nao e inconstitucionaJ 0 dispositivo da
Lei ne 9.526/97 que faculta ao interessado, no

prazode seis meses ap6sexaurida a esfera ad
rrunlstratlva, 0 acesso ao PoderJudlclarlo,

7. Nbo ofende 0 princfpio constitucional do oto

jurfdico perfeita a norma legal que estabelece
novasprazos prescricionais, porquanto estessao
aplicavels as retacoes juridicas em curso, salvo
quantaaosprocessos entiio pendentes.

(...)
(ADI-MC 1.715/DF, Relator Minlstro MAU

RICIO CORRtA, Tribunal Pleno, julgada em

21/05/1998, DJ30-04-2004, RTJ 192/518,grifeI]

Pela mesma razao, nao cabe a aleqacao de

que a alteracao ou a instituicao de prazo deca

dencial violaria direito adquirido, ja que, conforme

firme jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal,

mio h6 direito adquirido a determinado regime
juridico ou estatuto, sendo certo que a relacao
juridico-previdencidria naotem natureza contratual,
mas, sim, estatutdria, por decorrer de Lei e por ela

ser discipiinada (cf. RE 94.531/SC, Reiator Minis

tro MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em

16/06/1981, DJ21/08/1981; RE 278.718/SP, Relator

Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turrna, julgado

em 14/05/2002, DJ 14/06/2002).

Porissomesmo,aausencla de prazodecadencial

parapleitear a revisaodo ato de concessao de bene

ficio previdendarlo concedido antes de 28/06/1997

naointegra 0 patrim6nio juridico de seutitular.

Emprecedente que tinha como pano de fundo

a criacaode prazo decadencial pela Lei de Falencias

de 1945e a aplkacao - ou nao - desse prazo a obri-

1 Segundo a doutrina de Dlrelto Administrative, positivada
na Lei da Acao Popular (lei 4.717/65, art. 2°), sao elementos
do ato admlnlstrativo: sujeito (competencla), objeto, forma,
motivee finalidade.

ga~6es decorrentesde falenclasdecretadasanterior

mente, 0 SupremoTribunal Federal assimdecidiu:

A prescrlcao em curse nao cria dtreito ad
qutrldo, podendo 0 seu prazo ser reduzido

au dilatado por lei superveniente, au ser

transform ada em prazo de decadencia, que

e ininterrupHvel.

(STF, RE 21.341, Relator Ministro NELSON

HUNGRIA, l'Turma,julgado em 21/05/1953,

DJ 02/07/1953)

Em outro precedente mais recente, a respeito

da constitucionalidade de regra do antigo C6digo

de Propriedade Industrial (Lei5.772/1971) que fixa

va 0 prazo de 180 dias, contados de sua vigen cia,

para que os proprietaries dornldliados no estran

geiro de marcas registradas no Brasil constituissem

procurador aqui domiciliado, sob pena de decal

rem do direito de propriedade da marca (arts. 96,

116 e 125),0 Supremo Tribunal Federal decidiu:

~ Direito adquirido. - Nao ofende 0 principia

constitucional do respeito ao direito adquirido

preceito de leiqueestabelece umacondicio juris

para a conservacao de direitoabsoluto anterior

mente constitufdo, e determina que, dentrode

certo prazo, seja elaobservada pelotitulardeste

direito, sob penade decair dele.- Nao ha dlrei

to adquirido ao regime juridico de um instituto

de direlto, como0 ea propriedade de marca. t
pols, constitucional 0 artigo 125 do C6digode

Propriedade Industrial (Lei 5772, de 21.12.71).

Recurso extraordinario nao conhecido.

(STF, RE 94020, Relator Mlnlstro MOREIRA

ALVES, Tribunal Pleno,julgado em 04/1 1/1981,

DJ 18/12/1981, RTJ 104/269)

Do voto do Ministro MOREIRAALVES nesse

recurso extraordlnarlo. destaca-se este trecho

esc1arecedor:

...esta Corte, a tituloexemplificativo, seorlentou

no sentido enunciado pela Surnula 1702
, que

permite que se aplique, sem ofensa a direito

adquirido, causa nova de extlncac de direitos

surgidos quandoela nao existia. Tarnbem neste

caso, trata-se de alteracao de regimejurfdko, a

qualseaplica de imediato, semvlolacaoao pre

ceito constitucional do direltc adquirido.

2 "Sumula 170. Eresqatavel a enfiteuselnstltufda anterlorrnente a
vlqenciadoC6digo Civil."

Contraditoriamente, 0 Superior Tribunal de

Justice, que tem se negado a aplicar 0 novo prazo

decadencial a beneficios prevldenciarlos concedi

dos anteriormente asua lnstituicao, nunca hesitou

em apiicar 0 prazo decadencial institufdo pelo art.

54 da Lei 9.784/99 aos atos administrativos ante

riores, como se pode constatar desta ementa:

(... ) ATO ADMiNISTRATIVO. REVOGA<;:Ao. AU

TOTUTELA DA ADMINISTRA<;:Ao. P05SIBILI

DADE. LEi N.o 9.784/99. IRRETROATIViDADE.

DECADtNClA. INOCORRtNCIA. AU5tNCIA DE

DIREITO LiQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DA

CORTE ESPECIAL.

I - Anteriormente a edicao da Lei nO 9.784/99,

esta Corte tinha 0 entendimento de que a Ad

ministracao poderia rever seus pr6prios atos a

qualquertempo, desde queeivados de ilegalida

de e ressalvados 0 ate jurfdico perfeito, °direito

adqulrido e acoisajuigada (art.5°,XXXVI, CF).

11- Ap6s a Lei nO 9.784/99,passou-se a entender

que a admlnlstracao tem 0 prazode cinco anos

paraanularatosadministrativos i1egais, inclusive
os anteriores asuaviqencia e que ainda perma
necem irradiando seus efeitos, sendoquetalprazo
devesercontado a partirdasuaentrada emvigor,
ou seja 1°.02.99. Precedentes da CorteEspecial

(M5 nss9.112/DF, 9.1 15/DF e 9.1 S7/DF).

(... )

(AgRg no MS 9.034/DF, Relator Ministro FELIX

FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em

30/0612006, DJ28/0812006, p. 199,grifel]

o que nao se admite, como bem ressaltado

no precedente acima, e que 0 termo inicial de um

prazo decadencial retroaja a um momenta ante

rior ao da sua criacao (retroatividade injusta em

grau maximo), sob pena de - aqui, sim - vlolacao

de direito adquirido.

Em slntese, 0 prazo decadencial de dez

anos, instituido em 28/06/1997, para que 0 be

neficlario pleiteie a revisao do ate de conces

sao de seu beneficio previdenciario, aplica-se

mesmo aos beneficios concedidos antes dessa

data, em bora, obviamente, tal prazo s6 deva

ser contado a partir da sua entrada em vigor (a

partir de 28/06/1997).

Nesse senti do, a Turma Regional de Unifor

mtzacao de Jurisprudencla das Turmas Recursais



dos Juizados Especiais Federais 2' Regiao surnu

iou seu entendimento:

Em 01.08.2007 operou-se a decadenda das acoes
que visem arevlsao de arc concess6rio de bene

ficia prevldenciario institufdo anteriormente a

28.06.' 997, data de edicao da MP n' , .523-9, que

deu nova redacao ao art.103 da Lei nO 8.213/91.

(Sumula 8, aprovada na sessao de 29/06/2009,

DJU10/07/2009, p. 105)

Esse entendimento foi adotado pela Turma

Nacional de Unifcrrnizacao de Jurisprudencia dos

Juizados Especiais Federals, pela primeira vez, no

PU 20067050007063-9, julgado na sessao de 8 e

9/02/2010 (acordao pendente de publlcacao),

5 A questao da reducao do prazo para

cinco anos em 1998 e de seu retorno para dez
anosem 2003

Conforme exposto aclrna, 0 prazo decaden

cial do art. 103, caput, da Lei 8.213/91 foi instltu

Ido em 28/06/1997 com duracao de dez anos. Em

2311 0/1998, esse prazo foi reduzido para cinco

anos. Porfim, em 20/11/2003, 0 prazo voltou a ser

fixado em dez anos.

Sobreaaplkacao de diferentes prazosque sesu

cedem no tempo (direito intertemporal), WILSON DE

SOUZA CAMPOS BATALHA aponta alguns criterlos

inspirados nasdiretrizes do C6digo Civilalernao:

[ - Se a lei nova aumenta 0 prazo de

prescricao au de decadencla, aplica-se 0 novo

prazo, cornputando-se 0 tempo decorrido na

vlqenciada lei antiga;

II - Sea lei nova reduz 0 prazo de pres

crlcao ou decadencia, ha que se distinguir:

a) se 0 prazo maior da lei antiga se es

coar antes de findar 0 prazo menor estabele

cldo pela lei nova, adota-se 0 prazo estabele

cida pela lei anterior;

b)se0 prazomenorda lei novaseconsu

marantesde terminado 0 prazomaiorprevisto

pelaanterior,aplica-se 0 prazoda leinova,con

tando-se 0 prazoa partir da vigencia desta.'

3 BATALHA, Wilson de Souza Campos, Leidetntroducao ooC6digo
Civil. Max Umonad,19S7, v, 1, t. 1. p. 229 e s.ApudGAGLIANO,
Pablo Stolze, e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo cursa dedireita
civil. 4. ed.,Saraiva,2003,p.508.

Esses criterios saotambern osadotados pela ju

risprudencia brasileira (cf., do Supremo Tribunal Fe

deral, RE 37.223/ES, RelatorMinistro LUIZGALLOnl,

julgado em 10/07/1958; AR 905/DF, Relator Minis

tro MOREiRA ALVES, DJ de 28/04/1978; RE 93.110/

RJ, Relator Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, jul

gada em 05/11/1980; AR1.025/PR, Relator Ministro

XAVIER DE ALBUQUERQUE, DJ de 13/03/1981; RE

92.294/GO, Relator Ministro THOMPSON FLORES,

l' Turma, DJ30/05/1980).

Pois bem. Para os beneficios concedidos an

tes de 28/06/1997, nessa data teve inicio 0 prazo

decadencial de dez anos fixado pela Med. Prov.

1.523-9/97. Pouco mais de um ana depots, em

23/10/1998, tendo sido 0 prazo legal reduzido para

cinco anos, cornecou a f1uirum novo prazo de cin

co anos para a decadencla do direito a revisao de

referidos beneficios, segundo 0 criterio II, b, acima.

o termo final desse prazo se deu em 23/10/2003.

Entretanto, em 20111/2003,ap6s verdadeira como

~ao nacional a respeito da decadencia que se avi

zinhava, 0 prazo legal voltou a ser fixado em dez

anos. Embora 0 restabelecimento do prazo legal

tenha-se dado quando 0 direito a revisao dos be

neficios concedidos antes de 28/06/1997 ja tinha

sido atingido pela decadencla, a menslegis da Med.

Prov. 138, de 19/11/2003, fol, c1aramente, de rea

brir a contagem do prazo decadencial para esses

beneficios mais antigos. Por essa razao, e razoavel

interpretar-se como tendo sido retroativamente

prorrogado 0 prazo que vencera em 23/10/2003.

Dessa vez, tendo havido dllacao do prazo legal

(de cinco para dez anos), e de se aplicar 0 crlterlo

I acima ("aplica-se 0 novo prazo, cornputando-se 0

tempo decorrido na vigencia da lei antiga"): 0 prazo

passou a ser de dez anos, computando-se 0 tem

po de decadencla ja decorrido. Qual era 0 "tempo

decorrido na viqencla da lei antiga"? Certamente,

aquele decorrido desde 28/06/1997, quando crla

do 0 prazo decadencial, devendo-se ressaltarque 0

intervalo entre 28/06/1997 e 22/10/1998 somente

havia sido desprezado na contagem do prazo redu

zido de cinco anos, nao havendo razao 16gica nem

juridica para despreza-lo na contagem do prazo di

latado. Com efelto, a menslegis foi de restabelecer

o prazo decenal e nao de prorrogar 0 prazo, nos

casos concretos, para alem de dez anos. Portanto,

restabelecido 0 prazo maior, de dez anos, deve ser

computado 0 tempo decorrido na viqencia de to

das as leis anteriores - e nao somente na viqencia

da ultima lei anterior, como se poderia imaginar.

Conclui-se, assim, que, sob a redacao atual do

art. 103,caput, da Lei 8.213/91,0 direito arevlsaodo

ato concessive dos beneficios prevldenciarios conce

didos antes de 28/06/1997 decaiu em 28/06/2007.

6 A questao da contagem do prazo deca
dencial (termos inicial e final)

Segundo estabelece 0 art. 103, caput, da Lei

8.213/91,0 termo inicial do prazo decadencial e "0

dia primeiro do rnes seguinte ao do recebimento

da primeira prestacao ou, quando for 0 caso, do

dia em que tomar conhecimento da decisao inde

ferit6ria definitiva no ambito administrativo".

Para os beneficios concedidos a partir de

28/06/1997, nao ha duvida de que 0 termo inicial

da decadencla sera 0 dia primeiro do mes seguin

te ao do recebimento da primeira prestacao,

Entretanto, para os beneficios ja em manu

tencao quando da criacao do prazo, 0 termo inicial

sera a mesma data de suaentrada em vigor, ou seja,

28/06/1997,pois, se 0 beneficiario ja vinha receben

do seubeneficio em valor menor do que 0 devido, ja

tinha - ou deveria ter - pleno conhecimento da le

saoa seudireito desde0 primeiro dia de vigencia do

novo prazodecadencial.

Assim, para os beneficios concedidos antes

de 28/06/1997, 0 termo final da decadencla foi 0

dia 28/06/2007.

Cabe notar 0 equivoco da ja mencionada SU

mula 8 da TRU-JEF da 2' Regiao,que fixou 0 termo

final da decadencia para os beneficios concedidos

antes de 28/06/1997 em 1%8/2007, por entender

que 0 termo inicial foi em 1%8/1997, primeiro dia

do mes seguinte ao do recebimento da primeira

presta~ao ap6s a entrada em vigor do novo prazo

decadencial. Ora, 0 metodo de fixacao do termo

inicial previsto na Lei s6 faz sentido para benefi

cios novos, a fim de garantir tempo suficiente para

que 0 beneficia rio tome clencla do valor e da for

ma de calculo de sua renda mensal inicial. Como

disse, os beneficiarios antigos ja tinham pleno

conhecimento do valor de seu beneficio quando 0

prazo decadencial entrou em vigor, nao havendo

razao para a posterqacao de seu termo inicial.

7 A questao da revisao da RMI de benefi

cio previdenclarlo derivado de outro benefi

cio previdenclarlo

Ecomum que 0 beneficia rio de pensao por

morte pleiteie a revlsao da RMI de seu beneficio

com base na revisao da RMI da aposentadoria que

era recebida pelo instituidor da pensao,

Tarnbern e comum que 0 beneficlarlo de apo

sentadoria por invalidez obtida por transforrnacao

de auxllio-doenca pleiteie a revisao da RMI da apo

sentadoria com base na revisao do salarlo-de-be

neficio do auxilio-doenca.

Nesses cases, a revisao do ate de concessao do

beneficio atual estacondicionada arevlsaodo ate de

concessao do beneficio antecedente Ga cessado).

Por essa razao, se ja tiver ocorrido a deca

dencia do direito a revisao do ate de concessao

do beneficio antecedente, nao havera como re

ver a RMI do beneficio atual.

8 A questao da decadencia do direito a
revisao da RMI da aposentadoria por invali

dez, concedida anteriormente a Constituicao

de 1988, oriunda de transforrnacao de auxllio

doenca cujo primeiro reajuste desobedeceu a
orlentacao da sumula 260 do TFR

Ecerto que 0 erro no primeiro reajuste do

auxfllo-doenca, em desrespeito aSurnula 260 do

TFR, repercutiu no valor da RMI da aposentadoria

por invalidez em que se transformou e que esse

erro nao foi sanado pela revisao do art. 58 do

ADCTda CF/88.

Entretanto, como 0 auxllio-doenca foi cessa

do quando se transformou na aposentadoria por

invalidez, nao ha falar em revisao da renda mensal

do auxillo-doenca (ha muito atingida pela prescri

cao), mas, sim, em revisao da RMI da aposentado

ria por invalidez.
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Assim, 0 parametro para a aferlcao da deca

dencia deve ser a data da concessao da aposenta

doria por invalidez.

9 A questao da decadencia do direito it
revisao da RMI pela aplicacao da variacao in
tegral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%),
antes da conversao em URV, na atuallzacao
dos salarlos-de-contribuicao anteriores a
marco de 1994

Embora 0 direito a essa revisao tenha sido reco

nhecido pela edlcao da MP 201/2004, convertida na

Lei 10.999/2004, tai fato em nada repercute na flu

enda do prazo decadencial do direito it revisao do

ate concessive do beneficio, uma vez que os prazos

decadenciais estabelecidos por lei sao irrenuncla

veis e ininterruptiveis (Cod. Civil, arts. 207 e 209).

10 Conclusao

Por tudo quanta exposto, os beneflcios previ

denclarlos concedidos anteriormente a28/06/1997

noo estao imunes ao prazo decadencial fixado

pelo art. 103,caput, da Lei 8.213/91, com a redacao

dada pela Lei 10.839/2004.

Para as acoes de revisao ajuizadas ate

27/06/2007, nao ocorreu a decadencla,

Para as acoes de revlsao ajuizadas apos

27/06/2007 e quando ja decorridos mais de dez

anos do ate de concessao (ou de indeferimento)

do beneficio prevldenciarlo (atuai ou oriqinarlo,

conforme 0 caso), ocorreu a decadencla do direito

it revlsao desse ato.

1 lntroducao

o presente texto busca, em uma rapids

analise, averiguar se ha necessidade do autor

instruir a peticao inicial de sua acao de benefi

cio pravldenciario com 0 requerimento feito na

esfera administrativa.

o Tribunal Regional Federal da l' Regiao, de

longa data, tem decidldo que, em materia previden

darla,a nao postulacao administrativa do beneficio

nao impede a propositura da acao judicial, conso

ante orientacao jurisprudencial de sua Primeira Se

<;ao'. As duas Turmas do Superior Tribunal de Justi

ca,que julgam causasprevidenclarias, tarnbern tern

entendimento semelhante'.

Porem, 0 Forum Nacional dos Juizados Espe

ciais Federais editou 0 Enunciado nO. 77, por meio

do quai asseverou que "0 ajuizamento da acao de

concessao de beneficio da seguridade social re

clama previa requerimento administrativo".

Ja a Turma de Uniformizacao Nacional dos

Juizados Especiais Federais proferiu decis6es

conciliatorlas, no sentido de exigir 0 previa re

querimento administrativo', exceto nos casos

em que 0 INSS apresenta contestacao envolven

do 0 merito da dernanda".

Percebe-se, pols, que nao ha entendimento

uniforme sobre 0 assunto. Os argumentos mais

corriqueiros para a inexigibilidade do previa re

querimento sao a lnsxlstenda de dispositivo legal

nesse senti do, 0 direito constitucional de ample

acesso ao Poder Judlciario e a negativa corriquei

ra do INSS em deferir os beneficios. Ja a defesa

1 EIAC 1999.01.00.090074-6/MG, Relator Des. Fed. Amflcar
Machado, DJ 24.11.2003.

'REsp 110S773/RS. ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/10/2009, DJe 26/10/2009.

1 Autos n.s 2006.72.95.02.0532-9. Relatora Jufza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva.

4 Autos n''. 2006.81.10.00.0087-1. Relator Juiz Federal Elio
Wanderley de Siqueira Filho.

principal da exigibilidade do previa requerimen

to baseia-se principalmente na necessidade de

evitar que 0 Poder Judiciario seja transformado

em um balcao do Poder Executivo, bem como na

necessidade de estar presente 0 interesse de agir,

uma das condlcoes de acao previstas no nosso

Ccdlqo de Processo Civil.

2 Analise dos argumentos de ambas aspartes

Analisemos, inicialmente, os argumentos da

inexigibilidade.

o primeiro deles diz respeito it Inexlstencla de

dispositivo legal que determine 0 previa requeri

mento administrativo como condlcao de ajuiza

mento da acao prevldenciaria. Realmente, nao ha

na Lei nO. 8.213/1991 qualquer dlsposicao expres

sa no sentido de se exigir 0 precedente ingresso

na via administrativa. Porern, a defesa da tese con

traria se apoia no Codiqo de Processo Civil, mais

especificamente em seu art. 3°, que fala do inte

resse de agir. Assim, e precise verificar se realmen

te a ausencia do requerimento administrative leva

a falta de interesse de agir ou nao, pois a afirma

cao positiva torna desnecessaria a exlstencta de

dlsposicao expressa na leqislacao prevldenciaria

sobre 0 assunto.

Veremos a questao com mais detalhes afrente.

A afirmacao de que 0 dispositivo constitucio

nal, segundo 0 qual a lei nao exclulra da aprecia

cao do Poder Judiciario lesao ou arneaca a direito

(art. 5°, XXXV),torna desnecessario 0 ingresso pre

vio na via administrativa e outro argumento bas

tante corriqueiro, conforme ja ressaltado. Porern,

a exiqencia de postulacao na esfera administrati

va nao significa, necessariamente, empecilho ao

acesso ao Poder Judiciario. Tanto e assim que a Lei

nO. 9.507/1997 exigiu, no paraqrafo unico de seu

art. 8°, que os autos relativos a pedidos de habeas
data devem ser necessariamente instruidos com



prova: I - da recusa ao acesso as informacoes ou

do decurso de mais de dez dias sem declsao: II 

da recusa em fazer-se a retlficacao ou do decurso

de mais de quinze dias, sem decisao: ou III - da

recusa em fazer-se a anotacao a que se refere 0

§ 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze

dias sem decisao. Em sintese, a lei exigiu 0 pre

vio requerimento administrativo para 0 processa

mento judicial do habeasdata, positivando 0 que

ja constava na Sumula 02 do SuperiorTribunai de

Justlca, editada em 1990, segundo a qual "nao

cabe 0 habeas data (CF, art. So, LXXII, letra a) se

nao houve recusa de inforrnacoes por parte da

autoridade administrativa".

Alern desses argumentos, e precise registrar

que a Constltuicao Federal, ao tratar do desporto,

determinou que "0 Poder Judiciario so admitlra

acoes reiativas a disciplina e as cornpetkoes des

portivas apes esgotarem-se asinstancias dajustlca

desportiva, regulada em lei" (art. 217, § 1°).Perce

be-se que 0 iegislador constituinte exigiu, nesses

cases, 0 esgotamento da instancia administrativa.

Esgotar uma esfera de julgamento nao guarda ne

nhuma pertlnencia com a provocacao dessa mes

ma esfera.Se0 texto constitucional tivesse trazido

dispositive estabelecendo que determinado tipo

de lide, como a desportiva, do exemplo dado, so

pudesse ser ievada ao Poder Judiciario com a pro

va do requerimento administrativo, dever-se-ia
entender se tratar de uma excecao a regra geral

da desnecessidade de previa requerimento ad

ministrativo. Porem, a excecao aberta pelo legis

lador constituinte foi no senti do da exigibilidade

drcunstancial, exclusivamente na Iide desportiva,

do esgotamento da via administrativa. Em sintese,

nao ha fundamentos suficientes para dizer que a

Constitulcao vedou a exiqencia do previa requeri

mente, mas apenas do esgotamento do procedi

mento junto a Adminlstracao.

Defende-se, pois, que a "inexiste a obrigato

riedade de esgotamento da instancia administra

tiva para que a parte possa acessar 0 Judiciario'",

exceto no caso da Justice Desportiva, ao mesmo

tempo em que se defende, por outro lado, que

essa inexistencla de obrigatoriedade nao pode ter

5 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional - 19. ed. - Sao
Paulo: Editora Atlas, 2006.p. 72.

interpretacao ampla a ponto de configurar a ine

xigibilidade de provocacao do Estado por meio de

requerimento administrativo.

Por fim, resta 0 argumento do rotineiro inde

ferimento dos beneficios por parte do Instituto

Nacional do Seguro Social, 0 que conduziria a ine

xigibilidade de pedido na esfera administrativa,

tendo em vista os principios da economia proces

sual e da eficiencia. Ocorre que nao ha dados es

tatisticos que socorram tal argumento, fato que 0

inutiliza como fundamento para a inexigibilidade

do previa requerimento.

Passando a analise dos argumentos favors

veis a exigibilidade da provocacao da esfera ad

ministrativa como condicao para acionar 0 Poder

Judlciario, temos primeiramente 0 argumento da

necessidade pratlca de se evitar um excesso des

necessarlo de processos judiciais. Embora essa

afirrnacao possa ser verdadeira e explicar a exigi

bilidade do requerimento, nao a justifica, por nao

conter cunho juridico ou amparo legal.

Resta, portanto, 0 argumento de que 0 pre

vio requerimento administrativo e necessarto

para demonstrar a reslstencla ou a demora do

INSS e, consequentemente, 0 interesse do segu

rado de agir judicialmente.

o interesse de agir costuma ser analisado sob

dois prismas:necessidade e adequacao. Quanto a

este ultimo, desnecessarta a suaanalise no presen

te caso, pois nao interfere no tema que estamos

tratando. Em relacao a necessidade, Dinamarco,

Grinover e Cintra assim ensinam:

Repousa a necessidade da tutela jurisdi

donal na impossibilidade de obter a satisfa
~ao do alegado direito sem a lntercessao do

Estado - au porque a parte contra ria se nega

a satlsfaze-lo, sendo vedadoao autor 0 usada

autotuteJa, au porque a propria lei exige que

determinados dlreltos 56 possamser exercidos
mediante previa declaracao judicial (sao as

chamadas acoes constitutivas necessartas. no

processo civil e a acao penal condenat6ria, no
processo penal...)6.

6 DINAMARCO, Candido Rangel; GRINOVER, AdaPellegrini; CINTRA,
Antonio Carlos deAraujo. Teoria Gerafdo Processo. - 20.ed.- Sao
Paulo: Malheiros Editores, 2004.p.259

Ernane Fldelis dos Santos fala em ausencia de
conflito de interesses' para tratar das sltuacces em

que nao haveria interesse de agir.

Liebman e bastante dldatico ao explicar 0

interesse de agir:

Eum interesse processual, secundarlo e
instrumental comrelacao aointeresse substancial
prlmarlo; tem par objeto 0 provimento que se
pedeaojuizcomomeiopara obterasetisfaceo de
uminteresse primarlolesado pelocomportamen
to da parte contraria, ou, mais genericamente,
pela sltuacaodefato objetivamente existente. Par
exernplo, a interesse prlrnariode quem seafirma
credor de 100eobter0 pagamento dessa lmpor
tancia; 0 interesse de agir surqlra se 0 devedar
nao pagar novencimento e tera par objetoa sua
condenacao e,depots,aexecucaoforcadaacusta
de seu patrimonlo. 0 interesse de agirdecorre da
necessidade deobter atravesdoprocesso a prote
~ao do interesse substancial; pressupce, por isso,
aassertiva de lesaodesse interesse eaaptidao do
provimento pedido a proteqe-lce satisfaze-lo. Se
ria umainutilidade proceder aoexamedo pedido
para conceder (au negar) 0 provimento postula
do,quando na sltuacao de fato apresentada nao
seencontrasse afirmada uma lesao ao direito au
interesse que se ostenta perante a partecontra
ria, auquandoosefeitos juridicos queseesperam
do provimento ja tivessem sido obtidos, au ainda
quando0 provimento pedido fosse em si mesmo
inadequado ou inid6neo a remover a lesao, ou,
finalmente, quandoele nao pudesse serproferi
do, porque nee admitido pela lei Ip, ex., a prisao
par dfvidas). Naturalmente, a reconhecimento da
ocorrencia do interessede agirainda nao significa
que0 autortenha razao: querdizerapenas quea
seu pedido seapresenta merecedar deexame. Ao
merito, e nao ao interesse de agir, pertence toda
e qualquer questao de fatoe de direito relativa a
procedencia do pedido,ou seja, ajuridicidade da
protecao que sepretende para a interesse subs
tanclal. Em condusao, a interesse de agirerepre
sentado pelarelacao entrea situacaoantijuridica
denunciada e 0 provimento que se pede para
debela-la mediante a aplicacao do direito; deve
essa relecec consistir nautilidade do provimento,
comomeiodeproparcionar ao interesse lesado a
protecao concedida pelo direito",

7 SANTOS, Ernane Fidelis.Manual deDireitoProcessualCivif-Processo
deConhecimento. - 7.ed.- Sao Paulo: Editora Saraiva, 1999.p.51

eLIEBMAN, Enrico Tullio. L'azione nella teo ria del processo
civile. Problemi delprocesso civile. Napoli: Morano, 1962. apud
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral doProcesso - V. 1- 2. ed.
- Sao Paulo: Editora Revlsta dosTribunals,2007.pp. 173/174.

Diante dos ensinamentos acima, conclui-se

facilmente que 0 previa requerimento adminis

trativo e condlcao essencial para 0 ingresso em

juizo, sob pena de inexistir 0 chamado interesse de
agir. Dinamarco, Grinover e Cintra, como vimos,
falam em impossibiiidade de obtera satlsiacao do
alegado direitosema intercessao doEstado - a refe

rencia aqui e ao chamado "Estado-Juiz". Ora, se a

Lei nO. 8.213/1991 preve em varies de seusartigos

a existencia de um procedimento administrativo,

desde ja fica claro que ba possibilidade de se ob

ter 0 beneficio previdenciario sem a intercessao

do Poder Judiciario. Somente nao haveria em tres

hlpoteses: 1) negativa de recebimento do pedido

administrativo; 2) indeferimento do proprio pe

dido pelo INSS; 3) demora no processamento do

pleito do segurado. Cabe ao autor da acao, pois,

trazer aos autos cornprovacao da ocorrencia de

uma dessas tres sltuacoes, sob pena de nao ficar

demonstrado 0 interesse de agir.

Em relacao ao prazo para 0 INSS analisar 0 pe

dido, a Lei nO. 8.213/1991 diz, no § 6° de seu art. 41,

que 0 primeiro pagamento do beneflcio seraefetu

ado ate quarenta e cinco dias apos a data de apre

sentacao, pelo segurado, da docurnentacao neces

sariaa suaconcessao, Ora,sea lei concedeu ao INSS

quarenta e cinco dias para analisar 0 requerimento

e pagar a primeira prestacao,antes desseprazo nao

ha mora ou omissao por parte da Autarquia e, con

sequentemente, nao ha pretensao resistida.

A definicao de Ernane Fidelis tarnbern cor

robora 0 entendimento geral que aqui estamos

expondo. Se 0 Codlqo de Processo Civil coloca

como condicao de acao 0 interesse e se esse inte

resse nao existe quando ausente 0 conflito entre

as partes, a a~ao somente pode ser processada

quando 0 segurado demonstrar a exlstencla do

referido conflito. Eeste existira quando a preten

sao nao for acatada ou nao for diligentemente

analisada pelo INSS. Nao sendo 0 caso de tais hi

poteses, nao ha interesse de agir.

Adentrando nas palavras de Liebman, nova
mente chegamos as mesmas e reiteradas conclu

s6es.0 autor fala em interesse primdrio lesado pelo
comportamento dapartecontrdria. Seanalisarmos

a leqislacao previdenciaria, em especial a Lei nO.

8.213/1991, veremos que nao ha previsao para 0



INSS conceder beneficios de oficio, pois em todos

os casos a autarquia precisa ser provocada. Perce

be-se esse fato principalmente a partir dos dlspo

sitivos que tratam do termo inicial dos beneficios.

Na maioria dos cases, como na pensao por rnor

te, a penalizacao e da mora do beneficia rio, pois

a data de inicio do beneflcio somente e identica

11 do fato gerador se for feito requerimento adrni

nistrativo em determinado prazo. Na pensao por

morte, que nos serve aqui de exemplo, se nao for

feito pedido junto ao INSS em ate trinta dias ap6s

o 6bito do segurado, 0 beneflcio sera devido ape

nas a partir da data de entrada do requerimento

(art. 74). Assim, conclui-se que a ornissao do INSS

nao gera lesao para 0 segurado, pelo contrario, a

lesao e gerada pela ornlssao do pr6prio segurado.

Ressalte-se que aqui estamos tratando de omis

sao, nao de desidla, entendida esta como a demo

ra por parte do INSS no processamento de pedido

administrativo feito pelo beneficia rio.

Enfim, 0 INSSsomente pode lesionar 0 sequ

rado ou seu dependente a partir do momenta em

que e provocado. Em con sequencia, deve 0 autor

da acao previdenciarla demonstrar que provocou

a autarquia, sob pena de nao estar configurada

qualquer lesao e, em decorrencia disso, inexistir

o interesse de agir.

Ainda sob as 1ic;6es de Liebman, 0 autor des

taca que 0 interessede agirerepresentado pe!a re
lac;i1o entre a situac;i1o antijuridica denunciada e 0

provimento que se pede para debela-la mediante a
aplicacao do direito. Como vimos, nao ha coman

do legal determinando ao INSS a concessao de

qualquer benefkio por iniciativa propria, cabendo

ao segurado ou seu dependente provocar a Au

tarquia. Logo, nao ha sltuacao antijurfdica antes

da protocolizacao de pedido administrativo de

concessao de beneflcio.

Torna-se patente que 0 interesse de agir e

pre-processual, ou seja, liga-se a fates e situac;6es

anteriores ao processo. Pontes de Miranda tem

palavras muito lucldas e diretas sobre 0 tema:

Adecisao sabrea faltade necessidade de
tutela jurfdica supoe que 0 demandantepossa
akancar a finalidade sem pedido ajustlca, ou
que a justica nada possa fazer. 0 pressupos~

to e de ordem pre-processual. 0 interesse, de

que se trata, e, par conseguinte, precisamente,
o interesse pre-prccessual em que se tutele 0

direito.Se ha caminho presto, 56 de pendente

do titular do direito, como se tem ele dinheiro

do reu,comque possa par algumefeitojurfdico
compensar, sem necessidade de declsao judi
cial. nao precisa ira jufzo".

o beneficia rio da Previdencia Social tem 0 ca

minho rapido - ou presto, para utilizar a expres

sao de Pontes de Miranda - para obter seu direito,

pois a leqislacao preve que isso seja feito a partir

de um requerimento administrativo. Se houver

necessidade de provas mais robustas, pode-se

ate recorrer 11 chamada justifjcaC;i1o administrativa,
processada perante a Previdencia Social, confer

me previsao da Lei no.8.213/1991 (art. 108).

Hermes Arrais Alencar ainda destaca outro ar

gumento em favor da necessidade de previa reque

rimento administrativo nas acoes previdenciarlas: 0

principio da separacao dos Poderes. 0 Judiciarlo s6

pode intervir do Poder Executivo em carater excep

cional, quando este nao resolve um problema e,

em consequencia, prejudica uma parte".

Por firn, Hermes Arrais Alencar abre algumas

excec;6espara a exiqencla do previa requerimento

administrativo, em llcao a seguir ser transcrita":

Nada obstante tudo0 quefoiexposto, con
cordamos com0 afastarnento danecessidade de
prevlo requerimento administrativo quando se
tratar de quest6es cujoindeferimento ecerto no
ambito administrativo, tais como: a) postulacao
de indices diversos daqueles aplicados pela Pre
videnciaa todos os segurados; b) pretens6es ve
dadas par lei,medida provlsoria, ordem de servi
co ou lnstrucac normativa, casas nos quais, ante
o principio da legalidade estrita aqueesta sujeita
a autarquia federal, a resposta da admlrustracao
estara vlnculada a referidos atos, que ensejarao

discussao apenas naesfera judicial.

Concordamos com a poslcao do autor, desta

cando que tais excec;6es serao verificadas, em re

gra, quando 0 que estiver em dlscussao for apenas

materia de cunho jurldico e nao fatlco,

9 MIRANDA, Pontes de. Comentarlos ao C6digo de Processo Civil,
tomoI:arts. 1°a 45.-4. ed.- Rio deJaneiro: Forense, 1995.P.125

10 AlENCAR, Hermes Arrais. Beneffcios Previdencidrios. - 3. ed. -
Sao Paulo: leud, 2007.p. 592.

11 Idem,p. 596.

Nao se ve, po rem, nas excec;6es arroladas por

Alencar, OS casos em que 0 INSS contesta a acao. 0
fato de haver uma contestacao, por si so, nao indica

a presenc;a de interesse de agir, pois a maioria das

quest6es prsvldenciarias levadas ajuizo demandam

produC;ao de prova oral. Enquanto esta nao for pro

duzida, certamente 0 INSS nao tera elementos para

concordar com 0 autor e, por isso mesmo, devera

apresentar sua contestacao, visto que a sxistencla

do dlreito, apenas com os documentos juntados na

inicial, nao estara provada.

3 Conclusao

Diante da exiqencia da legislaC;ao processual

civil acerca do interesse de agir, como condicao

de acao, bem como diante das definicces doutri

narias sobre tal condicao, conclul-se que 0 autor

da acao previdenciaria deve demonstrar, no mo

mento do ajuizamento da acao, que sua preten

saoencontrou resistencla na esfera administrativa,

seja porque 0 INSS nao recebeu seu pedido, pelo

indeferimento do direito ou pela demora superior

a quarenta e cinco dias em sua analise. Excepcio

nalmente, a reststencia 11 pretensao podera ser de

monstrada mesmo na ausencia de requerimento

administrativo, nos especificos casos em que nor

ma juridica de efeitos vinculantes para a autorida

de previdenciarla dispuser em sentido contrario

11 pretensao do autor. Nao estando presente tal

excecao, a ausencia de previa requerimento ad

ministrativo levara ao indeferimento da peticao

inicial, com base no art. 267, inciso VI, do C6digo

de Processo Civil, tendo em vista a lnexlstencla de

interesse processual.
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Bola-fria esequrado da Previdencia Social
Juiza Federal Anamaria Reys Resende

Atualmente, verifica-se uma grande resisten

cia dos representantes do Instituto Nacional do

Seguro Social-INSS no enquadramento do b6ia

frla, tarnbern chamado de trabalhador volante

ou diarista, na categoria de empregado rural,

segurado obrigat6rio da Prevldencla Social, nos

termos do art. 11, I, da Lei n. 8.213/91 verbis:

Art. 11. Sao segurados obrigat6rios da Pre

videncla Social as seguintes pessoas fisicas:
(RedQ/;ao dodo pela Lei n' 8.647, de 7993)

1-como empregado: (RedQ/;ao dada pela

Leln'8.647,de 7993)

aJ aqueleque presta servlco de natureza

urbana au rural aempresa, emcarater nao even

tual, sobsua subordinacao e medianteremune

racao,inclusive comodiretorempregado;

Defende a Autarquia Previdenciaria que, por

prestarservice em caratereventual avariesemprega

dores, 0 b6ia-fria nao pode ser considerado empre

gado, para fins previdenclarios, por nao ter vinculo

com 0 empregador,enquadrando-senacategoriade

contribuinte individual, de acordo com 0 incisoV,do

mesmo art. 11 da Lein.8.213/91, que estabelece:

v - como contribuinte individual: (Reda

,ao dada pela Lein'9.876, de 26. 77.99)

(...)
g) quem presta service de natureza urba

naau rural, em carater eventual,a uma au mais

empresas, sem relacao de emprego; (lnclufdo
pela Lein'9.876, de 26. 77.99)

Einegavel que 0 b6ia-fria, volante ou diarista

exerce atividade rural,de caratereventual,para mais

de um empregador,mas, suacontratacaoe efetuada

por meio de interrnediacao ilicita de mao-de-obra,

com pessoa ffsica conhecida no meio rural como

"turmelro", Emfacedessa intermediacao,eemprega

do rural, como sedernonstrara nesse breve artigo.

ALein.5.889/73, que estatuinormasreguladoras

do trabalho rural,disp6eexpressamente 0 seguinte:

Art. 2° Empregado rural e toda pessoa ffsica que,
em propriedade rural au predio rustico, presta
servicos de natureza nao eventual a empregador
rural, sob adependencedeste e mediante salario,

(...)

Art. 4° Equipara-se ao empregadorrural, a pes
soa fisica ou jurfdica que, habitualmente, em
carater profissional, e por conta de tercelros,
executeservlcos de natureza aqrarla, mediante
utllizacaodo trabalhode outrem.

(...)
Art. 14.Expirado normalmente 0 contrato, a em
presa paqara aosafrista,a tftulodeindenizacao do
tempode service, lmportancta correspondente a
1/12 (um dozeavos) do salario mensal, por mes
deservlccoufra~ao superior a 14(quatorze) dias.

Pardgrafo unico. Considera-se contrato
de safra a que tenha sua duracao dependente
de vartacoesestacionais da atividadeaqrarla,

Como se observa, a lei considera que 0 con

trato de safra, ternporarlo, tambern, gera deveres

e obriqacoes ao empregador, inclusive indeniza

~ao ao termino do contrato.

o safrista, assim, e considerado emprega

do rural. enquadrando-se na categoria de segu

rado obrigat6rio da Previdencia Social, nos ter

mos do art. 11, I, da Lei n. 8.213/91. A lnstrucao

Normativa INSS/PRESI n. 20, de 10.10.2007, no art.

3°, incisoV disp6eexpressamente que 0 trabalhador

rural temporario esegurado na categoria de empre

gado. Os representantes do INSS nao contestamesse

enquadramento,desdeque 0 prazodo contrato nao

seja inferior a seis meses, condicao que,como sede

monstraraasequirtambern naosejustifica.

A questao surge quanta ao enquadramento do

trabalhadorruralque presta services amaisde um em

pregador, de carater eventual, semvinculoempregati

cio ou registronacarteira detrabalho. 0 INSS sustenta

que esses trabalhadores se enquadram na categoria

de contribuintes individuais e,desse modo, estaosu

jeitos ao recolhimentodascontribui~6es previdencia-

rias, com base no disposto na alfnea e do incisoV do

art.11 da Lei n.8.213/91.

Olvida a Autarquia Previdenciaria, contudo,

que essetipo de trabalhador rural, denominado

de b6ia-fria, volante, ou diarista, e contratado

por meio de agenciadores (geralmente, pessoas

fisicas), denominados de "turrneiros", e que essa

contrata~ao caracteriza uma tercelrizacao de

prestacao de services tida por ilfcita.

NoDireitodoTrabalho,a lnterrnedlacao de mao

de-obra so eadmitida quando efetuada por pessoa

juridica e desdeque a prestacao de services seja em

atividade-meio da empresa, nos termos da Lei n.

6.019/74, que regula 0 trabalho ternporario urbano.

Aterceirizacao, visando aprestacao de services

em atividade-fim da empresa, configura fraude ale

qlslacao trabalhista e resultano reconhecimento do

vinculo empregaticio com 0 tomador de services.

Esse e 0 entendimento sedimentado na

Sumula 331 do Tribunal Superior do Trabalho,

que tem 0 seguinte enunciado:

SUM-331 CONTRATO DE PRESTAc;:Ao DE SERVI
C;:OS. LEGALIDADE (man-tida) - Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e21.11.2003

1-Acontratacao detrabalhadores porempresa in
terposta eilegal, formando-se o vinculodiretamen
te com 0 tomador dos servicos, salvo no caso de
trabalho temporarlo (Lei n' 6.019, de03.01.1974).

11- Acontratacao irregular detrabalhador, median
te empresa interposta, nao geravinculo deempre
gocomasorqaosdaadministracao publica dlreta,
indireta oufundacional (art. 37, II, daCF/1988).

A jurisprudencia trabalhista, como se ve, con

solidou-se no sentido de que, caracterizada a ter

ceirizacao ilkita, na contratacao de trabalhadores

paraprestacaode servicesem atividade-fim da em

presa, 0 vinculo empregaticio da-secom 0 tomador

de servicos, seja urbano ou rural. Confiram-se, por

exemplo, os seguintes arestosdo colendo TST:

COMPETENCIA TERRITORIAL DE UMA DAS VARAS
DO TRABALHO DA CAPITAL DO ESTADO. AC;:AO
CIVIL PUBLICA. MINISTERIO PUBLICO DO TRABA
LHO. DANO DE AMBITO REGIONAL. DECISAo EM
CONSONANCIA COM OJ N' 130 DA SBDI-2.

(...)

Ac;:i\O CIVIL PUBLICA. LEGmMIDADE. MINISTERIO
PUBLICO DO TRABALHO. INTERESSE COLETIVO.

I Jornada de DireitoPrevldenclarlo

TERCEIRIZAc;:i\O.COLHEITADELARANJAS.CONTRA
c;:i\o POR MEIO DE COOPERATlVA FRAUDULENTA.

ACorte Regional deixou claro que0 bemtutelado
nesta demanda e a tntermediaoio fraudulenta de
mao-de-cora pormeiode cooperativa. Nesse con
texto, hd de se reconhecer quese encontra a ma
teria inserida naqueles direitos quevisam adefesa
do ordem juridica e dosinteresses sociais e indivi
duais tnatspontvets, com0 quetoma /egitimada a
atuacao doMinisterio Publico do Traba/ho. A Jegi
timidade do parquet, nadefesa de interesses in
dividuais homoqeneos, em a~ao civil publica, ja
esta consagrada na jurlsprudencla desteTribu
nalSuperior doTrabalho e do Supremo Tribunal
Federal de que essa legitimidade, previsao ex
pressa naConstltulcao Federal, noartigo 127etc
129,inciso II,e tarnbem noartigo 83,inciso III, da
LC 75/93. Precedentes desta Corte.lncidencia da
Surnula n' 333 doTST.

Recurso de revista nao conhecido.

(...)
COLHEITA DE LARANJAS. TERCEIRIZAc;:AO.
COOPERATIVA RURAL. FRAUDE NA INTERME
DIAC;:AO. MATERIA FATICA. INCIDENCIA DA
SUMULA N' 126 DO T5T.

ACorteRegional expressamente consignou que
o processo produtivo da recorrente tem lnlcio

coma coJheita de laranjas e que,portanto,essa
colheita seinsere naatividade-fim da empresa.
Esses aspectos nao podem ser reexaminados
em recurso de revista. Par outro lade, e lnvia

vel tembem a verlficacao se services especia
lizados estao au nao Iigados aatividade-meio

da tomadora, pais essa providencia somente
seria possiveJ mediante reexame da prova, to
talmente vedada pela Surnula n' 126 do TST,
cuja incidencla impede a aferlcao da suposta
diverqencla jurisprudencial e da violacao de lei
indicadas na revista.

Recurso de revtsta nao conhecido.

(RR - 611481-25.1999.5.15.5555 , Relator Ministro:
Vantuil Abdala, Data deJulgamento: 18/11/2009,2'
Turma, Data dePublicaceo: 11/12/2009, sublinhei)

RECURSO DE REVISTA RELAC;:AO DE EMPRE
GO. JULGAMENTO -EXTRA PETITA-. Inocor
rencla de julgamento -extra petita-, Ao refor
mar a sentence em que reconhecido vinculo
de emprego com a primeira reclamada, ad
mitindo-o com a segunda,a Corte de origem

nao decidiu fora do pedido, concernente a
verbas integrantes da eficacia de contra to

de trabalho, cUjo exame, enquanto quaestio
com carater de prejudicialidade, nao presR
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(...)

Art. 3° Soosegurados nacategoria deempregado,
conforme 0 inciso Ido art. 9° do RPS, aprovado
pe/o Decreton' 3.048/1999IAlterodo pelo Instru

,ao Normotivo INSS/PRES n°40,de 17dejulho de

2009- DOUDE21/7/2009)

(...)

IV- 0 trobalhador volante, quepresta service

a agenciador de moo-de-obra constituido como
pessoajuridica, observando asseguintes situac;6es:

aJ quando 0 agenciador nooestivetconsti
tuidocomopessoajuridica, ambos(troba/hador
e agenciador) serdo considerados empregados
do tomador deservicos;

b) no periodo de 9 de marco de 1992 (OS/

INSS-DISES n°078/92) a 24 de novembro de 1994

(OS/INSS/DSS n' 456/94), 0 prestador de servlcos,

sob forma de agenciamento de rnao-de-obra de
natureza aqrarla para produtores rurais, eraconsi

derado aut6noma, desde quenao estivesse cons
tituido juridicamente como empresa;

V ~ 0 assalariado rural saitista, de acordo
com os arts. 14, 19e 20 da Lei n' 5.889,de 8 de

junho de 1973, observadoque:

oj para aqueles segurados que prestam
serviceaempresas aqro-industrials e aqropecua

rias, a caracterizacao, seurbana au rural, dar-se-a
pela natureza da atividade exercida, conforme
definido no Parecer CJ nO 2.522/2001, caracterl

zando, desta forma, a sua condlcao em relacao
aos beneffcios previdenclarios, observado 0 dis

postanoart.34desta tnstrucsc Normativa;

XIX - 0 trabalhador rural contratado por
produtor rural pessoa tisica, na forma do art.
14-Ada Lein. 5.889,de08 dejunho de 1973,para

o exercfcio de atividades denatureza temporaria
por prazo noo superior Q dois meses dentro do
periodo de urn ano. (acrescentado pela lnstru

,ao Normativa INSS/PRESI n. 40,de 17.07.2009)

(destaques acrescidos)

Conclui-se, assim, que 0 trabalhador rural even

tual (b6ia-fria, volante ou dlarista),contratado por in

termediacao ilicita de rnao-de-obra, e 0 trabalhador

rural ternporario (safrista), contratado diretamente

pelo produtor rural pessoaflslca,ainda que por prazo

inferior a dois meses, sao segurados obrigat6rios da

Prevldencia Social na categoria de empregado, tendo

direito aosbeneficios estabelecidosna Lein.8.213/91,

independente da comprovac;ao de recolhimento da

respectiva contribuic;ao social.

formulado naac;:ao rescis6ria, julgado lmprccederi

te:presentes os requisitos do art. 3° da CLT, lndls
putavel 0 enquadramento do b6ia-fria, diarista ou
volante, aoconceita deempregado, como norma
tizado pela propria autarqula (IN's INSS/PRES nes.

11812005 e 2012007): nao impende ao empregado

rural camprovar 0 recolhimento de contribuic;:6es
prevldendarlas, onus imposto aos empregadores,
sob fiscalizacao da entidade securitarla, cabendo
conslderar-se 0 interregna, para todos os efeitos;
demonstrado a exercicio deatividade campestre, e
consistinda aobtencaodecertid6es emreparticoes
publkas em direito assegurada pela Constitulcao,

correto a julgado guerreado, naosepondo a dis
cussao emtorno dacontagem recfproca, ora trazida
pelo INSS. -gesultando inexitoso a pleito rescis6rio,

ausente plausibilidade dodireito invocado, quanta
aparalisacao da operatividade do decis6rio hosti
lizado. -Pedido improceclente, arcando, a deman

dante, com honorarios advacaticios, abase de R$
400,00 (art.20,§ 4', do CPC).

(TRF3-CAUINOM 200103000275210, Tercelra

Secao, Relatora Jufza AnnaMariaPimental, pu
blicado no DJ09/06/2009)

PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA RURAL POR

IDADE. TRABALHADOR RURAL AVULSO. PROVA

TESTEMUNHAL. POSSI81L1DADE. 1.Deve ser con

cedido a beneficia deaposentadoria paridade de
trabalhadar rural, nocasa deb6ias-frias e asserne

lhados, quando a conjunta probat6rio, assim en
tendidaa prova testemunhal, condul quea autor
exercia atividade laboratfcia rural como diarista e
para a sua progenitora. 2.Apelacaoimprovida.

(TRF4-AC- AC 9504533337, Relator Juiz Nilson

Palm de Abreu,publicado nom DJde 24.09.1997)

Da mesma forma, disp6em as Instruc;6es Nor

mativas do INSS/PRESI n. 11812005 e an. 11/2006,

que enquadram 0 volante, ou seja,0 trabalhador ru

ral eventual (ou b6ia-fria), na categoria de segurado

empregado, mostrando-se injustlficada a resistencia

dos representantes da Autarquia no reconhecimento

do dlreito desses trabalhadores rurais aos beneficios

previdendarlos, sem a exiqencia de comprovacao do

recolhimento de contribuic;6es sodais.

Observe-se que a lnstrucao Normativa do INSSI

PRESI n. 20, de 11 de outubro de 2007, que revogou

a IN n. 11/2006, manteve 0 enquadramento do traba

Ihador ruraldiaristacomo segurado empregado, asslm

como 0 trabalhador temporario contratado por prazo

nao superior a dois mesesem cada ano, verbis:

PREVIDENCIARIO. RECONHECIMENTO DE TRABA

LHo RURAL MEDIDA CAUTELAR. PLAUSIBILlDA

DE DO DIREITO INVOCADO. INCONFIGURAi;:AO.

IMPROCEDENCIA. -Medlda cautelar, aforada pelo

INSS, tendente asuspensao daeficadadejulgado,
guerreado nobojo dea~ao rescis6ria, aacolher pe
dido deduzido em demanda de reconhecimento
detempo deservko rural, exercido como volantel
diarista, segundo ademandante dofeito originario,
que, aotempodorespectivo ajuizamento, apresen
tou-se como servidor publico municipal. ~Pedido

DIREITO PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL

AGRAVO INOMINADO. SALARIO MATERNIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IM
PROVIDO. 1. No caso em exame, ante0 conjunto
probat6rio apresentado, ede rigor aconcessao do
beneflclo, tern forca suficiente para a cornprova

~ao doexercicio daatividade rural, como segurada
empregada, para fins de percebimento do selario
maternidade . 2. Ainda, a segurada, denominada
boia-itiaouvolante ecaracterizada como segurada
empregada, para efeitos da legisla~ao ptevidenci
aria, fatoque naoa prejudica naobtencaodo be
neffcio previdenclarlo, desde queseamenize apro
ducaoda provada retacao de trabalho.3.Cumpre
consignar queestaconsolidado noSuperior Tribu
nal deJustic;:a 0 entendimento deque, cansiderada
a condkeo desigual experimentada pelo trabalha
dor volante ou boia-ttia nas lides rurals, adota-sea
solucao pro mlsero no sentido de se reconhecer
Como razoavel prova material inclusive documento
novo, ainda quepreexistente apropositura daacao
orlqinaria, inclusive valorando a fragiHdade darela
c;:ao de trabalho, emquea parte mais fraca e0 tra
balhador, para mitigar os rigores daLei nO 8.213/91.
4.Em se tratando de trabalhador rural "boa-tno",
a exigencia de inicio de prova material para efeita
decomprovacao doexercicio deatividade agrfcula
deveserinterpretada com temperamente, poden

do,inclusive, ser dispensada emcasos extremes, em
decorrendadainformalidade com queeexercida a
profissao, 5.Recurso desprovido.

(TRF3-AC 200903990168312, Relatora Juiza GI

selle France,publicado no DJde 13.01.2010)

compreendido entremarcode 1987efevereiro de
1997, portanto, elemdos 05anos anteriores adata
do requerimento do beneflcio de aposentadoria
por ldade,0 queconstitui infcio razoavel deprova
documental, deacordo com0 disposto noart. 55,
§ 3°da Lei ne8.213/91. - Precedentes destas Corte.
- Recurso conhecido mas desprovido.

(STJ-RESP 500929, Relator Minlstro Jorge

Scartezzinl, publicado no DJde 15/12/2003)

Desse modo, na contratacao de trabalhador

rural por meio de agenciadores (denominados

turmeiros), 0 vinculo empregaticlo forma-se entre

o trabalhador e 0 tomador de services, de maneira

que 0 b6ia-fria, volante ou dlarista, enquadra-se na

categoria de segurado empregado e, nao, de con

tribuinte individual (art. 11, I, da Lei n. 8.213/91).

Nao se exige, assim, a cornprovacao do re

coihimento de contribukao previdenclarla para

a concessao de beneffcios previdenciarios, posta

que a obrlqacao, no case, edo empregador.

A jurisprudenda pacifica dos Tribunais Regio

nais Federais e do STJ reconhece que 0 b6ia-fria,

volante ou diarista enquadra-se na categoria de se

gurado empregado e tem direito a percepcao dos

beneficios previdenciarios independentemente do

recolhimento de contribuic;6es previdenciarias, con

forme arestos a seguirtranscritos:

PREVIDENCIARIO - RECURSO ESPECIAL - APOSEN
TADORIA POR IDADE - RECONHECIMENTO DE

TEMPO DE SERVIi;:O COMO RURiCOLA - PROVA

MATERIAL - DECLARAi;:AO DE EX-EMPREGADO
RES CONTEMPORANEAS A EPOCA DOS FATOS

ALEGADOS - PRECEDENTES. - Naestelra de sollda

jurisprudenda da 3a.Secao (cf. EREsp nes 176.0891
SP e242.798/SP), afasta-se a lncldenda daSumula
07/STJ para conhecer dorecurso. - Nahip6tese dos
autos, a recorrlda demonstrou, atravesdedeclara
c;:6es de ex~empregadores (tis. 10/11), que exer~

ceu atividade rurfcola como b6ia-fria, no periodo

cinde da ldentiflcacao do real empregador.
lncolume 0 art. 460 do cpc.
CONTRATO DE TRABALHO. INTERMEDIAi;:AO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL. FRAUDE.

Nao configurada violacao do art. 442, paraqrafo
unlco, daCLT, tendoemvista quea Corte Regional
consignou, com suporte na prova oral, a existencia
de fraude na contrata~oo do reclamante, mediante
Cooperativa vo/tada unicamenteaintermediaoio de
miio-de-obra. semcooperados. Deoutro lado, in6cuo
o debate acerca da aplic~oo ounOo doreferido pre
ceitoaotrabalhadorrural,noohavendofalaremofen~

saaoart. 6°daLICe. Arestos lnservivels pororiundos
do mesmo Tribunal prolator dadeclsao recorrida e
inespecfficos, aluzdaSumula 296, I,doTST.

Recurso de revlsta nao-ccnhecido.

(RR - 650828-31.2000.5.15.5555 , Relatora Mi

nistra: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa,
Data de Julgamento: 09/04/2008, 3' Turma,
Data de Publlcacao: 02/0512008)



o direito social amoradia e sua efetivacao pelo Poder Judiciario
Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa

Dlversos autores referem-se a garantla do "ml

nimo exlstenclal", diretamente exiqfvel do Estado.'

Robert Alexy, par exemplo, ao discorrer so

bre as condicoes para a exiqlbilidade dos direitos

sociais, enfatiza que estas condicces estao satis

feitas no caso dos direitos fundamentais sociais

rnfnimos, como, por exemplo, um mlnimo vital,

uma moradia simples, a educacao escolar, a for

macae profissional e um nivel standard mlnimo

de assistencia medica.'

Ea teoria do grau Infimo de efetividade dos

direitos a prestacao material, tentando-se deles

extrair uma garantia a um mlnimo social, com

o fito de atenuar a decepcao com as promes

sas constitucionais, 0 que poderia p6r em ris

co a propria forca normativa da Constituicao.'

Quanto a esse minimo existencial, sustenta-se

a extstencia de direito subjetivo do particular, e

nao apenas interesse legltimo.

Na Alemanha, 0 direito ao minlmo existen

ciaI tem sido concebido como emanacao do

princfpio da dignidade da pessoa humana, ou

da Iiberdade e igualdade reais,' isso porque a Lei

Fundamental de Bonn (de 1949) nao previu ex-

1 Cf. Robert ALEXY. Teorfa delos derechos fundamentales, p. 495.

Cf. J. J. Gomes CANOTILHO. Diretto Constituckmal e Teoria do
Constitukiio, p.477.

Cf.Jose Carlos Vieira de ANDRADE. Os Direitos fundamentais no
Constituioio portuguesa de 1976,p. 384.

Cf. tngo Wolfgang SARLET. Aeficcicia dos direitos fundamentais, p.345.

Cf.Ricardo lobo TORRES. A metamorfose des direitos sociais em
mfnima existencial. In: Ingo Wolfgang SARLET (Org.). Direitos
fundamentais sociais, p.2.

Cf Paulo Gustavo Gonet BRANCO. Aspectos de teoria geral
des direitos fundamentals. In: Gilmar Ferreira MENDES et al.
Hermeneutica constitucional e direitos fundamentais, p. 1SO.

Cf. Ana Paula de BARCELLOS. A eficdcia juridica dos principios
constitucionais, p. 247.

2 Robert ALEXY. Op.cit., p.495.

3 Paulo Gustavo GonetBRANCO. Op.cit., p. 1SO.

4 Cf., verbigratia,J. J. Gomes CANOTILHO. Direitoconstitucionafeteoria
daConstituit;iio, p.341/477.

pressamente em seu texto os direitos sociais, dal

por que la 0 mlnimo social teve de ser inferido de

outros princlpios constitucionais.

o direito a moradia esta diretamente relaclona

do as necessidades vita is do ser humano. 0 Estado

pode concretiza-lo de diversas forrnas, seja finan

ciando um irnovel em condicoes acessiveis, sejado

ando lotes e fornecendo material para construcao,

seja assegurando aos indigentes uma moradia co

letiva, seja ate mesmo construindo casas populares

destinadasascamadasmaispobres da populacao, 0

certo e que 0 rnlnlmo, nesta seara, e passivel de afe

ri~ao pelo PoderJudiciario, que deve fixa-lo levando

em conta a situacao concreta que Ihe e apresentada

e, evidentemente, ate que ponto 0 Estadopode su

portar a medida determinada.

Registre-se que 0 Tribunal de Justice do Rio

Grande do Suija determinou a reqularizacao de 10
teamento irregular, invocando, alern da existenda

de leqislacao especlfica, 0 direito a moradia digna.'

Interessante precedente fundado no direi

to a moradia vem da Africa do Sul."

o Governo sul-africano interp6s recurso na

Corte Constitucional daquele pals, visando re

verter ordem judicial para providenciar abrigo

a 390 adultos e 510 crtancas que haviam sido

desalojadas de um terreno privado na provin

cia de Cabo Ocidental.

As pessoas desalojadas haviam requerido

ao Tribunal Superior do Cabo da Boa Esperan

ca que determinasse ao Governo local e federal

que providenciasse um alojamento provlsorio

ate que obtivessem moradia permanente, invo

cando 0 art. 26 da Constitulcao sul-afrlcana de

. 'TJRS, AC 7000S200142, j. 04-12-2003.

6 Constitutional Court of South Africa. Case number: CIT 11/00.
Judgment date: 4 October2000. The Government of theRepublic of
South Africa andOthers v.Irene Grootboom andOthers. Disponivel
em:<http://www.concourt.gov.za>.Acessoem 08 fev.2010.

1996, que estabelece que toda pessoa tem direi

to a uma moradia adequada.

o tribunal local julgou procedente 0 pedido

e ordenou ao Governo que providenciasse abrigo

asfamilias com crlancas, fixando certas condrcoes

minimas, como vasos sanitarios e abastecimento

regular de aqua, A declsao fora fundamentada no

art. 28 (1) (c) da Constitui~ao daquele pals, que

preve 0 direito das criancas a um abrigo basico.

oGoverno recorreu a Corte Constitucional.

o caso punha em evidencla um serlo conflito

social que tinha suas ralzes no regime do apar

theid. Um dos pontes centrais dessa politica foi

o ferreo controle tendente a excluir a populacao

negra das zonas urbanas, favorecendo 0 assen

tamento da populacao mestica. Na provincia de

Cabo Ocidental, onde os fates em exame se de

ram, a entrega de moradias em areas urbanas a fa

mllias da comunidade negra estava congelada ha

aproximadamente trinta anos. Alern disso, cente

nas de milhares de pessoas habitavam em assen

tamentos precarios situados em terrenos ocupa

dos, sofrendo com a acao da policia, que procedia

habitualmente a violentas dssocupacoes rnaclcas.

Ao fim do regime do apartheid, as autoridades en

frentavam como legado um profundo deficit de

moradias nas cidades.

A Corte Constitucional decidiu analisar 0 caso

nao sob 0 fundamento do direito das criancas a um

abrigo (quefoi anorma aplicada pelotribunallocal),

mas com base no direito de todos a uma moradia

adequada, mais amplo (art. 26 da Constltuicao). A

Corte afirmou que os direitos econ6micos e sociais

estao expressamente reconhecidos na declaracao

de direitos da Constituicao e nao se pode dizer que

existem so no papel. Acrescentou que os tribunais

estao obrigados constitucionalmente a assegurar

que esses direitos sejam protegidos e garantidos.

A questao assim nao e se os direitos econ6micos

e sociais sao smdlcavels judicialmente, mas sim

como faze-los efetivos em um caso concreto.

o Legal Resources Centre, entidade que ha

via ingressado na lide como amicus curiae, ofer

tou memorial sugerindo que a Corte avan~asse

na determina~ao de certos conteudos minimos

ou essenciais do direito a moradia adequada,

I Jornada de Direlto Previdenciarlo

porern 0 tribunal entendeu que a fixacao desses

standards era questao excessivamente espinho

sa. Para a Carte a questao fundamental, nos ter

mos da Constltuicao, consistia em determinar se

as medidas adotadas pelo Estado para assegurar

o direito a moradia eram razoaveis. Reconheceu,

no sntanto, que podem existir casos nos quais

resulte posslvel e apropriado considerar 0 con

teudo minimo de urn direito para determinar a

razoabilidade de medidas adotadas pelo Estado.

Porern, para faze-lo, seria necessarlo contar com

suficiente lnforrnacao e, no caso, a Corte enten

deu que nao havia.

Voltando-se a analise da razoabilidade, 0 tri

bunal assentou que, para serem razoaveis, as me

didas devem atender aqueles que mais necessi

tern, aqueles que se encontrem em uma sltuacao

de maior perigo ou vulnerabilidade no acesso ao

direito social. alern de sua cobertura geral.

Veja-se que a Corte definiu um standard

interpretativo: 0 grau de vulnerabilidade como

condicao de acesso prioritario aos direitos so

clais. 0 Estado, antes de formular sua polltica

social, deve buscar conhecer aqueles que tern

necessidade mais urgente para atende-los priori

tariamente. Necessita produzir informacao nesse

ponto. Nao se trata de setores mais vulneraveis

em geral, mas os mais vulneraveis no acesso ou

gozo de um direito social em particular.

Prosseguindo no exame da materia, 0 tribu

nal examinou pormenorizadamente a politlca de

habitacao estatal e concluiu que ela parte do con
ceito de "desenvolvimento habitacional" (housing

development), em funcao do qual se busca prover

os ddadaos e residentes de moradias com certos

requisitos de conforto, a exemplo de privacidade,

sequranca. proximidade de escolas e de outros

services. Observou que a polltica governamental

de habitacao nao contempla moradias que nao se
enquadrem nos requisitos mencionados. Consta

tou a Corte a lnexistencia de medidas tendentes a

facilitar 0 acesso a uma solucao habitacional tern

poraria para aquelas pessoas que nao tem acesso

a terra nem a um "teto sobre suas cabecas", ou

que sobrevivem em condi~6es intoleraveis em

decorrencia de desastres naturais, como inunda

~6es e incendios, ou porque suas moradias cor-
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rem 0 risco de ruir. Essas pessoas que padecem

de necessidades imperiosas poderiam obter solu

~ao ternporaria, sendo-Ihes proporcionada uma

moradia que reuna certas condicoes minimas de

habitabiiidade, ainda que nao disponha de todos

os requisitos de conforto da moradia-padrao do

programa oticial.

A Corte, em que pese reconhecer meritos na

politica de habltacao governamental, nao a con

sidera suticientemente f1exivel para responder

as urgentes necessidades da populacao mais ex

posta - a qual pertencem os demandantes -, 0

que requer solucoes imediatas e de curto prazo. A

ausencia de previsao para esse problema seriajus

tlficavel se 0 programa habitacional do Governo

pudesse satisfazer as necessidades de moradia da

populacao em curto prazo, 0 que nao se veriticou

possivel diante do elevado deficit habitacional.

A populacao mais vulneravel estava excluida de

toda forma de asslstencla.

Conclui a Corte que 0 Estado nao esta cum

prindo com a obriqacao imposta peio art. 26 (2) da

Constituicao na area metropolitana do Cabo, uma

vez que nao preve qualquer solucao para as pes

soas com necessidades imperiosas de moradia.

o tribunai decide emitir uma ordem declara

tiva determinando ao Estado atuar para cumprir

a obrlqacao imposta pelo art. 26 (2) da Constitui

cao, incluindo a obriqacao de idealizar, resolver,

implementar e avaliar medidas para solucionar 0

probiema daquelas pessoas com necessidade im

periosa de moradia. A tim de auxiliar na supervi

sao da execucao do julgado, a Corte pes a cargo

da Comissao de Direitos Humanos (Human Rights

Commission) a tarefa de controlar e manter 0 tri

bunal informado dos passos adotados pelo Esta

do para 0 cumprimento da declsao.

Esse caso nao apenas atesta a possibiiidade de

exiqencia direta do direito a moradia como tam

bern e um exemplo das enormes possibilidades

que tem a Justice de avancar em questces que di

gam respeito a politicas publlcas, criando mecanis

mos que assegurem a eficacla minima dos direitos

fundamentais sociais, sem invadir 0 campo dlscri

cionario de outros Poderes.

Efantasnca a vontade manifestada pela Cor

te Constitucionai sul-africana de solucionar efeti

vamente a questao, nao se furtando a enfrenta-la

sob os mais variados argumentos, analisando-a

juridica e racionalmente, cuiminando com de

dsao que consagra a supremacia dos principios

consagrados na Constituicao, sem desprezar as

lirnitacoes que a realidade impoe e a separacao

dos Poderes. A Corte nao assume a forrnulacao

de politica publica, mas tarnbern nao se limita a

declarar a omlssao estatal, exigindo que 0 Estado

inclua as necessidades dos peticionantes no de

senho da politica publica correspondente.
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1 Nocoes introdut6rias

o beneficio de pensao' por morte no Regi

me Geral de Prevldencia Social - RGPS constitui

prestacao pecunia ria devida ao conjunto dos de

pendentes do segurado da Prsvldencia Social que

falecer. Sua disciplina normativa esta atualmente

estampada nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91,

bem como nos artigos 105 a 115 do Decreto n.

3.048/99, que traduz 0 Regulamento da Previden

cia Social. 0 fundamento constitucional esta no

art. 201, V, da Constituicao Federal de 1988.

o instituto em foco visa a substituir a renda

que era auferida pelo segurado falecido, aposen

tado ou nao, obviando, com isso, a situacao de

desamparo material, que, presumivelmente, seria

experimentada pelo grupo de dependentes. Nao

obstante esse objetivo primario, a prestacao em

comento pode ser acumulada com outros benefi

cios, a exemplo da aposentadoria e do salario-ma

ternidade, e mesmo com 0 seguro-desemprego

(Lei n. 8.213/91, art. 124).

A concessao da pensao por morte, por nao

exigir perfodo de carencia, reclama apenas a com

provacao de dois requisitos, a saber: i) a qualida

de de segurado do instituidor e ii) a condlcao de

dependente do postulante. Entende-se presente

a qualidade de segurado se ha vinculo empre

gatfcio em vigor (para 0 segurado ernpreqado),

independentemente da regularidade e/ou pon

tualidade do recolhimento da sxacao previdenci

aria'; 0 recolhimento tempestivo de contribulcoes

previdenctarlas (para 0 segurado contribuinte in

dividual ou facultativo); 0 exercicio de atividade

, Otermopensiio,nodireito braslleiro.e reservado para0 beneficia
concedido aos dependentes do segurado falecido, ao passe em
que, rna generalidade dos parses, tem senti do mais ample, a
significar a renda mensa I de qualquerbeneflcio.

2 E dever do empregador fazer a retencao da contribuicao
prevldenciarta devida pelo empregado, como responsavel
tributarlo, e repassa-la ao ente arrecadador, juntamente com a
parcela de queecontribuinte.

primaria de agricultura, pesca ou extrativismo,

em regime de economia familiar (para 0 segurado

especial); ou mesmo a viqencla do chamado "pe

riodo de qraca", lapse no qual emantida a quali

dade de segurado, conquanto nao sejam vertidas

as contribuicoes prsvldenciarias ou que tenha

cessado 0 exercicio da atividade de vlnculacao

obrigat6ria' (Lei n. 8.213/91, art. 15). Alern disso,

e devida a prestacao em comento se 0 de cujus

estava em gozo de beneficio previdenciario ou ja

reunia todos os requisitos para a sua frulcao, ain

da que perdida a qualidade de segurado quando

do falecimento, na esteira do art. 3°, § 1°, da Lei n.

10.666/034 e do enunciado n. 416 da Surnula do

Superior Tribunal de Justlca".

A despeito da lmportancia do tema e do regra

mento simpliticado que se Ihe pretendeu conferir,

questoes relacionadas a concessao do beneflcio de

pensao por morte ainda ocupam lnurneros deba

tes no cotidiano forense. Entre os diversos aspectos

controvertidos, serao objeto de estudo no presen

te trabalho os seguintes: a) aplicacao do principio

tempus regit Gctum e revisao de beneflcio de pen

sao por morte, a luz da decisao proferida pelo Su

premo Tribunal Federal nos Recursos Extraordina

rios n. 416827 e 415454, ambos de Santa Catarina;

b) (im)possibilidadede recolhimento de contribui

coes postmortem; c) (im)possibilidade de rateio dos

proventos de pensao entre 0 c6njuge superstlte e

a concubina (dedsao majoritaria do STF) e d) pen

sao por morte: tilho valido maior de 21 (vinte e um)

anos e pendencia de curso unlversltarlo.

"Talhip6tese seaplica apenas ao segurado especial.

4 "Na hip6tese de aposentadoria por idade,a perdada qualidade
de segurado nao sera considerada para a concessao desse
beneffclo, desde que 0 segurado conte com, no minimo, 0

tempo de contrlbulcao correspondente ao exigido para efeito
de carencia na datado requerimento do benefido".

5 Sumula n. 416 do STJ: "E devida a pen sao por morte aos
dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa
qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenceo de
aposentadoria ate a datado seu oblto".



2 Apllcacao do principio tempusregitactum.
Elevacao da renda mensaI do beneficia de pen
sao por morte pela Lei n. 9.032/95. Impossibili
dade de utlllzacao da nova discipi ina normativa
para os beneflcios decorrentes de 6bitos ocorri
dos antes da entrada em vigor da nova lei

o valor da renda mensaI do beneficio de pen

saopor morte sofreu inumeras alterac;6es ao lange

do tempo. Antes da edicao da atual Lei de Bene

ficios, a renda mensaI da prestacao em comento

correspondia a 50% (cinqOenta por cento) do sa

lario de beneficio, rnais 10% (dez por cento) por

dependente, ate 0 maximo de cinco. Em seguida,

com a entrada em vigorda Lei n. 8.213/91, a renda

era constituida de uma parcela, relativa a famflia,
de 80% (oitenta por cento) do valor da aposenta

doria auferida pelo segurado ou daquela que teria

direito seestivesseaposentado na data do seu fa

lecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por

cento) quantos fossem os seus dependentes, ate

o maximo de duas.Emsetratando de beneficia de

origem acidentaria, a renda correspondia a 100%

(cem por cento) do salario de beneficio ou do sa

lario de contribuicao vigente no dia do acidente, 0

que fosse mais vantajoso.

Em 28 de abril de 1995, foi editada a Lei n.

9.032/95, que elevou a renda mensaI inicial do be

neficio de pensao por morte para 100% (cem por

cento) do salarlode beneficio do segurado falecido,

inciusive paraos beneficios de naturezaaddentarla,

independentemente do nurnero de dependentes'.

Subsequentemente,a Lei n. 9.528, de lOde dezem

bro de 1997,embora sem alterar 0 coeficiente, esta

beleceu que a renda mensaI tivesse como base de

calculo a aposentadoria percebida pelo segurado

falecido ou aquela a que teria direito se estivesse

aposentado por invalidez na data de seufalecimen

to, sendo este 0 regramento ora em vigor.

Por se cuidar de prestacao de trato sucessivo,

ajurisprudencia predominante, sobretudo no am

bito do Superior Tribunal de Justlca', preconizava

que asLeisn. 8.213/91 e 9.032/95 deveriam incidir

6 A apuracao erafelta combase na media dosultlmos 36 (trtntae
seis) salaries de contribui~ao.

7 Neste sentido: Embargos de Divergencia em REsp n.297.274-Al,
ReI. Min.Gilson Dipp,julgadoem 11.09.2002; REsp n.263.697-Al,
ReI. Min.Hamilton Carvalhido, OJ 05.02.2001.

direta e imediatamente sobre todos os beneficios

de pensao morte concedidos no ambito do RGPS,

independentemente da lei vigente ao tempo do

6bito do segurado. Entretanto, nao poderiam re

troagir a epoca anterior assuas respectivas vigen

cias, obedecida, em qualquer hip6tese, a prescri

cao qOinqOenai (Lein. 8.213/91, art. 103,paraqrafo
unico", e Enunciado n. 85 da Surnula do STJ9).

Com lastro no citado entendimento jurispru

dendal, bem como no enunciado n. 15 da Turma

Nacional de Unlformizacao dos Juizados Especiais

Federals", lncontavels decis6es judicia is foram

proferidas, muitas delas ainda em fase de cumpri

mento de sentenc;a.

Ocorre que, em 08 de fevereiro de 2007, 0

Supremo Tribunal Federal, ao decidir os Recur

sos Extraordinarios n. 416827/SC e 415454/SC

interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro So

cial - INSS, ambos relatados pelo Ministro Gilmar

Mendes, modificou compietamente 0 panorama

jurisprudencial, para fixar "a orientacao no senti

do de que, se 0 direito ao beneficio foi adquirido

anteriormente a edlcao da nova lei, 0 seu calculo

deve se efetuar de acordo com a leqlslacao vigen

te a epoca em que atendidos os requisitos neces
sarles (principio tempus regit aetum). Asseverou

se,tarnbern, que a fonte de custeio da seguridade

prevista no art. 195, § 5°, da CF assume feicao

tipica de elemento institucional, de carater dina

mico, estando a definlcao de seu conteudo aber

ta a multiplas concretlzacoes. Dessa forma, cabe

ao legislador regular 0 complexo institucional da

seguridade, assim como suas fontes de custeio,

compatibilizando 0 dever de contribuir do indivi

duo com 0 interesse da comunidade. Afirrnou-se

que, eventualmente, 0 legislador, no caso, pode

ria ter previsto de forma diferente, mas desde que

8 "Prescreve em cinco anos, a contarda dataem quedeveriam ter
sidopagas, todae qualquer ecao parahaverprestacces vencidas
au quaisquer restltulcdesau dlferencasdevtdaspela Previdencia
Social, salvo 0 direito dos menores, incapazes e ausentes, na
formado C6digo Civil".

9 "Nasrelecces jurfdicas detratosucesslvo emquea Fazenda Publica
figure como devedora, quando nao tiversidenegado a proprio
direito reclamado, a prescrkao atinge apenas as prestecoes
vencidas antes doqulnqueoto anterior a propositura da acao".

1(1 Sumula n. 15 da TNU: "0 valorda renda mensaJ da pensao por
morteconcedida antes da Lein. 9.032, de 28 de abril de 1995,
deveserrevisado de acordo comanovaredac;ao dadaaoart.75
da Lei n.8.213, de 24 dejuJho de 1991."

houvesse fonte de custeio adequada para tanto.

Por fim, tendo em vista esse perfil do modelo

contributivo da necessidade de fonte de custeio,

aduziu-se que 0 pr6prio sistema previdenciario

constitucionaimente adequado deve ser instltu

cionalizado com vlqencia, em princlpio, para 0

futuro. Concluiu-se, assim, ser inadmissivel qual

quer interpretacao da Lei 9.032/95 que impute a

aplicac;ao de suasdisposicoes a beneffcios de pen

sao por morte concedidos em momento anterior

asuaviqencia, salientando que, a rigor, nao houve

concessao a maior, tendo 0 legislador se Iimitado

a dar nova conforrnacao. doravante, ao sistema de

concessao de pensoes"" .

Posteriormente, dando continuidade a rnu

dance de rumos na lnterpretacao e apllcacao

da norma em comento, a Suprema Corte, por

unanimidade, resolveu questao de ordem no RE

597389 RG-QO/SP, para: a) reconhecer a reper

cussaogeral da questao constitucional analisada,

pela lneqavel relevancla juridica e econ6mica do

terna, com reflexos sobre uma multiplicidade de

processos que ainda tramitam nas instancias or

dinarias e especial; b) reafirmar a jurisprudencia

da Corte no sentido de que a rsvisao de pensao

por morte e demais beneficios, constituidos an

tes da entrada em vigor da Lei n. 9.032/95, nao

pode ser realizada com base em novo coeficlen

te de calculo estabeiecido no referido diploma

legal; c) dar provimento ao recurso extraordina

rio examinado ; d) devolver aos respectivos tri

bunais de origem os recursos sxtracrdlnarios e

agravos de instrumento, ainda nao distribuidos

nesta Suprema Corte e os que la chegarem, ver

sando sobre 0 tema em questao, sem prejuizo

da eventual devolucao, se assim entenderem os

relatores, daqueles que ja estao a eles distribu

ides (artigo 328, paraqrafo unko, do RISTF); e

e) autorizar os Tribunais, Turmas Recursais e de

Unlforrnizacao a adotar os procedimentos pre

vistos no art. 543-B, § 3°, do C6digo de Processo

Civil, especificamente a retratacao das decisoes

ou a inadmissibilidade dos recursos extraordina-

11 Notfcia extraida doInformativo STF n.455, de 05 a 09 defevereiro
de 2007. Foram vencidos as Ministros Eros Grau, Carlos Britto,
Cezar Peluso e Sepulveda Pertence, que negavam provimento
aos recursos interpostos peJo Jnstituto Nacional doSeguro Social.

rios, sempre que as declsoes contrariarem ou se

pautarem pela jurisprudencla desta Casa e fo

rem contrastadas por recursos sxtraordlnarlos.

Pacificada a contenda alusiva a aplicabi

Iidade da lei no tempo (com a reaflrrnacao do

princlpio tempus reqlt actum), a controversia

se deslocou para a questao da exeqOibiiidade

ou exigibiiidade dos tftuios executivos judiciais

formados antes da declsao adotada pelo STF

(ternatica da rslatlvizacao da coisa julgada),

reclamando 0 tema estudo pormenorizado em

momenta oportuno.

3 Perda da qualidade de segurado e reco

Ihimento de contrlbuicoes post mortem

Nao e raro no cotidiano forense depararmo

nos com pedidos de concessao de pensao por

morte de contribuinte individual impontual no

recolhimento das respectivas contrlbulcoes

prsvldenciarias. Na maioria das vezes, 0 cum

primento da obriqacao tributarla encerrara-se

muitos anos antes do 6bito, de maneira que 0

decreto de improcedencia do pedido nao de

manda maiores conslderacoes, senao a simples

aplicacao das regras atinentes ao periodo de

grac;a (Lei n. 8.213/91, art. 15). Ha casos, porern,

em que a vexata quaestio debruca-se sobre a

possibilidade de os dependentes, para fins de

requerimento da pensao, efetuarem a regulari

zacao das corrtribuicoes em mora do segurado

contribuinte individual, uma vez demonstrado 0

exerclcio de atividade de vlnculacao obrigat6ria

anterior ao 6bito. Em outras palavras: avulta a

discussao a respeito da possibilidade de recolhi

mento de contribuicoes post mortem.

Com a ressalva de abalizado entendimento

em sentido contrarlo". revela melhor exegese sis

tematica a interpretacao que nao admite 0 reco

Ihimento de contribuicoes prevldenciarias, ap6s a

morte do pretenso instituidor, com vistas a ensejar

a psrcepcao do beneficio de pensao por morte.

12 Vide, a prop6sito,a liC;ao de LAZZARI e CASTRO, in Manual
de Direito Previdenciario, p. 563, que defendem cuidar-se
de mera mora tributaria.



4 Impossibilidade de rateio dos proventos de

pensao entre 0 conjuge superstite e a concubina

Tema tormentoso, a (im)possibilidade de ra

teio dos proventos de pensao por morte entre a

esposa e a pretensa companheira (em verdade,

concubina), respaldada na aleqacao de conviven

cia publica e continua com 0 falecido segurado,

sempre despertou inumeros questionamentos.

Dada a multiplicidade de valores que envol

vem 0 tema em discussao, nao havia posicao pa

cificada em qualquer sentido, ficando a solucao

do litigio amerce das peculiaridades de cada caso

concreto. Imp6e advertir, a proposito, que a con

troversia avolumava-se somente diante da existen

cia slmultanea do casamento, sem separacao judi

cial ou de fato, e da convtvencia marital publica,

continua e duradoura de terceiro em relacao a um

dos conjuqes. Destarte, a contenda caracteriza-se

quando do concurso de duas situacoes juridicas: i)

o concubinato, porque presente claro impedimen

to matrimonial (CC, art. 1.727, clc 0 art. 1.521, VI), a

inviabilizaro reconhecimento do instituto da uniao

estavel (CF/88, art. 226, §3°) e Ii) 0 casamento.

Conquanto inumeras declsoes ja tenham sido

proferidas tanto pela possibilidade, quanta em sen

tido contra rio, a Primeira Turma do Supremo Tribu

nal Federal, em julgamento datado de 03/06/2008,

fixou entendimento, vencido 0 Min. Carlos Ayres

de Britto, no sentido da impossibilidade de deferir

se a concubina 0 direito ao rateio da pensao por

morte deixada pelo convivente comum.

Eis 0 teor da ementa do citado julgado:

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTIN<;AO.
Sendo0 Direitoumaverdadeiradenda, impos

sfvel econfundir institutos, expressces e voca
bulos.sob pena de prevalecer a babel. UNIAo
ESTAvEL - PROTE<;AO DOESTADO. A protecao
do Estado a unlao estavel akenca apenas as

situacoes legitimas e nestas nee esta inclufdo

o concubinato. PENSAo - SERVIDOR PUBLICO
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titulari
dade da pensao decorrente do falecimento de

servidorpublicopressupoe vinculoagasalhado

pelo ordenamento juridico, mostrando-se lrn

proprio 0 implemento de divlsao a beneficiar,

em detrimento da familia,a concubina.

EMENTA PREVIDENCIARIO. CONCESsAo. PENSAo
POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SOCIO
COTISTA ESOCIO GERENTE. FALTA DACONDI<;AO
DE SEGURADO. REGULARIZA<;AO DAS CONTRI
BUI<;OES POSTERIOR AO OBITO. RECOLHIMENTO
POST MORTEM. ABATIMENTO/COMPENSA<;AO
SOBRE OS PROVENTOS DA PROPRIA PENSAo.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquanto, de acordo com 0

disposto no inciso II do art.30 da Lei nO 8.212/91,

a responsabilidade pelo pagamento das contri

bulccesprevldenclarias incumbia dlretamente ao
contrtbulnte individual sodo-qerente, a filiacaoao

Regime Geral daPrevidenda Social-RGPS neode

corria automaticamente do exercicio de atividade

remunerada, mas, sim, doexercicio daatividade as

sociado aoefetivo recolhimento dascontrlbulcoes,
sendo, por isso, incabfvel, para fins de obtencao
de pensao pormorte, a reqularlzaceo contributiva

posterior ao obito, mediante 0 recolhimento post

mortem dascontrlbukces previdendarlas au me

diante 0 desconto/abatimento dascontrlbukces
preterites sabre os proventos da propria pensao,

Precedentes. 2. Incidente de unltorrnlzacao co

nhecido e improvido. (TNU, PEDIDO DE UNIFOR
MIZA<;i\O DE INTERPRETA<;Ao DE LEI FEDERAL n.
200783005268923, ReI. Juiza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 11/12/2008).

1- 0 contribuinte individual esta obrigado a reco

Ihera contribuicao aos cofres da prevldencia por

iniciativa propria, sendo certoquea qualidadede

segurado decorre exclusivamente, no caso dos
citados contribuintes Individuals, da provado re

colhimento dasreferidas contribulcoes previden

dariasnosmoldes do art.30, II,daLei 8.212/91.

11 - 0 simples exerdcio da atividade remunera

da nao rnantem a qualidade de segurado do

de cujus, sendo necessarto, no caso, 0 efetivo

recolhimento das contrlbulcoes respectivas

pelo proprio segurado quando em vida para
que seus dependentes fecam jus ao beneficio

de pensao par rnorte.

111 - Nee e possivel a concessao do beneficio
de pensao par morte aos dependentes do se

gurado falecido, contribuinte individual, que

nao efetuou 0 recolhimento das contribui

coes respectivas a epoca, nao havendo am

para legal para a dita inscricao post mortem
ou para que sejam descontadas as contribui

coes preterites, nao recolhidas pelo de cujus,

do beneffcio da pensao por morte percebido

pelos herdeiros. (TNU, PEDIDO DE UNIFORMI
ZA<;i\O DE INTERPRETA<;AO DE LEI FEDERAL
n. 200572950133107, ReI. Juiz Federal Marcos
Roberto AraujodosSantos, DJU 21/05/2007).

bservancia do dever legal estabelecido no pre

citado art. 30, II, da Lei n. 8.212/91. Isso porque

poderia soar mais vantajoso, na otica de quem e
contribuinte individual, deixar de honrar as exa

coes previdenciarias, movido pel a convtccao de

que a cobertura previdenciarla em prol de seus

de pendentes estaria condicionada exclusivamen

te adisposkao destes ultimos de recolher, a seu

talante, uma ou algumas poucas contribukoes
em carater retroativo, devidas e nao pagas opor

tunamente pelo de cujus. Ede ver-se que expe

dientes desse jaez vulneram a sistematica consti

tucional tracejada para a Seguridade Social como

um todo e para a Previdencia Social em particular,

porquanto frustram 0 objetivo de "eqUidade na

forma de participacao no custeio" (CF/88, art. 194,

paraq, un., V) e 0 carater contributivo alicercado

em "criterios que preservem 0 equilibrio finan

ceiro e atuarial" (CF/88, art. 201). Afinal, a busca

pela cobertura prevldenciaria nao se daria, como

o proprio nome indica, de forma "preventiva",

a guisa de preparacao para uma futura sltuacao

de necessidade; mas, ao contrario, seria buscada

o posteriori, somente se e quando verificada uma

situacao de infortunio.

De mais a rnais, cumpre mencionar que 0

eventual reconhecimento da possibilidade de

recolhimento de contrlbuicoes previdenciarias

apes 0 obito do segurado, para fins de propiciar a

percepcao de beneficio de pensao por morte, es

barraria no principio tempus regit octum, de larga

incidencia no direito previdenciario. Eque 0 con

teudo material do referido principio imp6e nao

so a apllcacao da lei vigente por ocasiao do surgi

mento do fato gerador como tambsm a conside

racao da sltuacao fatico-jurldlca vigente quando

da ocorrencia do evento desencadeador do direi

to - 0 evento morte.

Na esteira do entendimento ora esposado,

confira-se a jurisprudencia da Turma Nacional de

Uniforrnizacao dos Juizados Especiais Federais:

PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MORTE. CON
TRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA L/UALlLJA

DE DE SEGURADO. INSCRI<;AO POST "",OTO'"
REGULARIZA<;AO DAS CONTRIBUI<;OES
o OBITO.IMPOSSIBILIDADE.

Nesta ordem de ideias, 0 exame sistematico

dos dispositivos transcritos nao leva a outra con

clusao senao a de que, para os contribuintes indi

viduais, a manutencao da qualidade de segurado

pressupoe, alem da atividade em sl, a exlstencla de

recolhimento ativo, salvo se incidente alguma regra

que atribua a outrem - e nao ao proprio segurado

- a obrlqacao de verter as contribulcoes previdenci

arias, hlpotese em que seria cabivel a extensao do

regime juridico que recai sobre os empregados.

Com efeito, a admitir-se a possibilidade de

recuperacao da qualidade de segurado mediante

o simples recolhimento de algumas contrlbulcces

apes 0 falecimento do contribuinte individual,

estar-se-ia abonando temerarlo incentivo a ino-

II - as segurados, contribuinte individu

al e facultative estao obrigadosa recolhersua

contrtbutcao par iniciativa propria, ate 0 dia

quinze do rnes seguinteao da cornpetencle:

II - ate 12 (doze) meses apes a cessacao
das contribulcoes, 0 segurado que delxar de

exercer atividade remunerada abrangida pela

Prevldencia Social au estiver suspenso au li
cenclado sem rernuneracao:

Art. 30.A arrecadacao e 0 recolhimento das con
trtbukoes ou deoutras lrnportanclas devidas aSe
guridade Social obedecem as seguintes normas:

Art. 15. Mantem a qualidade de segurado, in

dependentemente de contribulcoes:

(...)

Deveras, nao bastassea frustracao da nocao de

seguro", a preponderar uma interpretacao mera

mente literal do art. 15, II,da Lei n. 8.213/91, chegar

se-ia aconclusao de que a perda da qualidade de

segurado ocorreria, tao-somente, com a cessacao

cumulativa da atividade de vlnculacao obriqatoria

e do recolhimento da contribukao. Dai ser impe

rativa, em se tratando de segurado contribuinte

individual, realizar exegese sistematica, a albergar

tanto a norma contida no art. 15, II, quanta aquela

prevista no art. 30, II,da Lei n. 8.212/91.

Eis 0 teor dos citados dispositivos:

(...)

13 A Previdencia Social, a despeito da matriz constitucionaJ e
da preocupacao social, nao se desgarra da nocao de seguro,
quepressupee a anteclpacao ao risco, criandoumacobertura
paraa hip6tesede sinistro.



(RE 397762/BA, Relator(a): Min. MARCO AURE

LIO, Primeira Turma, julgado em 03/0612008,

DJe-l72 DIVULG 11-09-2008 PU8L1C 12-09

2008 EMENT VOL-02332-03 PP-00611 RDDP n.

69,2008, p. 149-162 RSJADV mar., 2009, p.48

S8 LEXSTF v, 30,n.360,2008, p. 129-160)

Tal solucao foi ainda reiterada por aquela Cor

te por ocaslao do julgamento do RE n. 5907790/

ES, de 10/02/2009, cuja ementa guarda os mes

mos termos da acima transcrita.

Da analise do inteiro teor dos referidos ares

tos, bem assim do que ficou consignado nos

informativos STF n. 509 e 535, extrai-se que se

reputou "lnviavel a confiquracao de unlao esta

vel quando um dos seus componentes e casado

e vive matrimonialmente com 0 conjuqe, como

na especie" 14. Eque, "apesar de 0 C6digo Civil

versar a unlao estavel como nucleo familiar, ex

cepciona a protecao do Estado quando existente

impedimento para 0 casamento relativamente

aos integrantes da uniao, sendo que, se um de

les e casado, esse estado civil apenas deixa de ser

6bice quando verificada a separacao de fato"".

Em arremate, vencido, conforme mencionado, 0

Min. Carlos Ayres de Britto, fixou-se que, "ernbo

ra nao haja irnposicao da monogamia para ter-se

configurada a uniao estavel, no caso dos autos,

esta nao gozaria da protecao da ordem juridica

constitucionai, porquanto em desarmonia com

essa, cujo art. 226 possui como objetivo maior a

protecao do casamento" 16.

Destarte, estando a questao definida no ambi

to da Primeira Turma Corte Suprema deste pais, e

certo que tallinha de interpretacao, a despeito do

brilhantismo do voto-vencido, vem sendo reitera

da nas demais esferas do Poder Judiciario - com

propensao de uniformiza~ao de entendimento,

dada a Importancia axiol6gica conferida as deci

sees do STF - ao menos ate que a questao venha a

se submetida ao plenario daquela corte.

14 Informative STF n.535.

15/dem.

16 Informativo STF n.509.

5 Pensao por morte. Filho valldo maior
de 21 (vinte e um) anos e pendencla de cur
50 universltarlo

o art. 16, I, da Lei n. 8.213/91 enumera, como

dependentes da c1asse preferencial ou prioritaria,

05 seguintes integrantes do grupo familiar do fa

lecido segurado: i) 0 conjuqe: Ii) a companheira ou

companheiro; iii) 0 filho nao emancipado, de qual

quer condicao, menor de 21 (vinte e um) anos e IV}

o filho maior invalido.

Embora nao expressamente contemplada na

norma de reqencla, nao era - como nao e - inco

mum na Iiteratura jurfdica patria a concessao ju

dicial de beneficio de pensao por morte ao filho

valldo, malor de 21 (vinte e um) anos e ate 24 (vin

te e quatro), desde que comprovado 0 curso de

estabelecimento de ensino superior.

Para 05 que assim entendem, 0 fundamento

para 0 deferimento da prestacao esta na analo

gia com as normas que disciplinam a deducao

de despesas efetuadas com dependentes unl

versltartos de ate 24 (vinte e quatro) ancs" e

com a doutrina civilista que assegura 0 direito

a pensao alimenticia ao filho maior de idade, na

pendencia de curso unlversltarlo.

Ocorre que a questao ja foi enfrentada, com

acerto, tanto pelo Superior Tribunal de Justice

quanta pela Turma Nacional de Uniforrnizacao

dos Juizados Especiais Federais, que decidiram ser

impossivel, a mingua de amparo legal, a prorro

ga~ao do beneficio de pensao por morte ao filho

valido maior de 21 (vinte e um) anos, ainda que

estudante universitario. Confiram-se, nesta Iinha,

05 seguintes precedentes:

PREVIDENCIARIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RE
CURSO ESPECIAL. PENSAo POR MORTE. FILHO
NAo-INVALIDO. CESSA<;:AO DO BENEFICIO AOS
21 ANOS DE IDADE. PRORROGA<;:Ao ATE os 24
ANOS POR SER ESTUDANTE UNIVERSITARIO.

17 IN n 15 da Secreta ria da Recelta Federal, de 16/02/2001, art.
38, incisos HI e V, combinado com 0 §1° do mesmodispositive:
"Art. 38. Podem serconsiderados dependentes: (...) III - a filha,
o filho, a enteada ou 0 enteado, ate 21 anos, ou de qualquer
idade quando incapacltado fisica ou mentalmente para 0

trabalho; (...) § 10 As pessoas elencadas nos incisos IIIeV podem
ser consideradas dependentes quando maiores ate 24 anos
de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola tecnlca de segundograu.

AUSENCIA DE PREVISAo NA LEI 8.213/91. IM
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A jurlsprudencta do STJja firmou 0 entendi
mento de que a pensac par morte e devida ao
filho menor de 21 anosou lnvalldo, nao sendo
possfvel, em faceda ausencia de previsao legal,
a prorroqacao do recebimentodesse beneficio
ate os24 anos, aindaque 0 beneficiario seja es
tudante unlversitarlo.

2. AgravoRegimental desprovido.

(AgRg no REsp 1069360/SE, ReI. Mlnistro NA
POLEAo NUNES MAlAFlLHO, QUINTA TURMA,
julgado em 30/1 0/2008, DJe 01/12/2008)

Pensao pormorte.Filhornaior de 21 anos. Estu
dante universitario. Prerensao de prorroqacao
do beneffcio ate os 24 anas. Impossibilidade.
Agravo regimental improvido.

(AgRg noREsp 87S.361/RJ, ReI. Ministro NILSON
NAVES, SEXTA TURMA,julgado em04/0912007,

DJ 26/11/2007 p. 260)

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZA<;:AO. PEN
SAo. PRORROGA<;:AO PARA DEPENDENTE UNI
VERSITARIO MAlOR DE 21 ANOS. IMPOSSIBILI
DADE. SUMULA N. 37 DA TNU. PRECEDENTES
DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZA<;:Ao PROVIDO.
1. A TNU firrnou 0 posicionamento no sentido
daimpossibilidade da prorroqacao do beneficio
de pensao por morte ao dependente maior de
21 anos de idade,na condtceo de universltarlo.

consolidando a orlentacao para uniformizacao

da jurisprudencia dos Juizados Federais no
enunciado n. 37 de sua surnula (A pensao por
rnorte, devidaao filho ate as 21 anosde idade,
nao se prorroga pela pendencia do curse uni
versltartoj. 2. A jurisprudencia do STJ e pacifica
no mesmo sentido. Precedentes: AgRg no REsp
1069360/SE, REsp 742.034/PB, REsp 638.589/
SC e REsp 639.487/RS. 3. Pedido de Uniformi
zacao provido. [TNU, PEDIDO DE UNIFORMI
ZA<;:Ao DE INTERPRETA<;:Ao DE LEI FEDERAL n.
200633007192167, ReI. Juiz Federal Derivaldo
de Figueiredo 8ezerra Filho, DJ 26/01/2010).

Sobre a correcao da orientacao jurispru

dencial acima transcrita, importa enfatizar que

o rol de dependentes do segurado esta exaus

tivamente (numerus clausus) previsto no art.

16 da Lei n. 8.213/91, nao havendo lugar para a

analogia OU para a lnterpretacao extensiva, so

bretudo em virtude da disclplina constitucional

do custeio das prestacoes previdenclarias, que

preconiza, no seu art. 195, § 50, que "nenhum

beneficio ou service da seguridade social pode

ra ser criado, majorado ou estendido sem a cor

respondente fonte de custeio total".

6 Conslderacoes finais

A pensao por morte ainda vem suscitando

uma serle de questionamentos na seara doutrina

ria, alern de ocupar inumeras demandas em trami

tacao nos Juizados Especiais Federais.

Conquanto a norma de reqencia reclame

requisitos mlnimos, a multiplicidade de questio

namentos que surgem da apllcacao do instituto

tornam-no um dos mais ricos na pratica forense,

merecendo especial atencao do julgador.

Ecerto que multo ja se avancou na interpre

tacao das normas que disciplinam a prestacao em

foco, nao sendo menos exato que muitas outras

questoes ainda padecem de um estudo mais apro

fundado, com previsao de regras que se afinem

com a real vocacao do instituto, que e a de suprir a

carencla material deixada pelo segura do falecido.
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8 Adoto 0 termo entidades com ideo/ogias politicos transnacionais
paraabrangertodae qualquerentidade, publica ou privada, que
tenha uma ldela, proposlcao ou objetivopolitico que ultrapasse
oslimites territoriais deseu Estado, masquenao necessaria mente
tenhasua sede forado mesmo Estado.

90 reconhecimento de direitos, como assevera Andrei Koerner
(Obra citada), esta inserido num processo lento, desgastante e
continuo em que severifica 0 vai-e-vem de "Iuta e de resistencia
entre grupos sociais e autoridades polfticas, no qual esta
envolvido 0 significado dosdireitos, sua efetividade e seu escopo,
assim como assuas conseqOencias em rela«;ao a outros direitos".
Ate porque, "uma parcela de direitos serve de ponto de apoio
para a demanda pelo reconhecimento de outros", pais, "mais do
que marcos externos ao jogo politico, as direitos sao a formade
manifesta~aodefor«;as sociais, dadoquee pelasua Iinguagem que
seexpressam asinsatisfar;6es easdemandas peloreconhecimento
das identidades e dos interesses dosagentes sociais".

10 D1AS, C1aren'ce. Indivisibilidade. In: PINHEIRO, Paulo Sergio;
GUIMARAes, Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Seculo XX!.
Brasilia: Instituto de Pesquisas de Rela«;oes Internacionais/
Funda«;ao Alexandre de Gusmao, 1998.

A indivisibilidade dos direitos humanos

vem sendo reafirmada em diversas oportunida
des promovidas pelas Na~oes Unidas, incluindo
a partlclpacao dos pafses aslatlcos, A esse res

peito", verifica-se a Proclarnacao de Teera de

I Jornada de Direito Prevldenclario

forma inversa, que entidades externas, transnacio
nais, auxiliem na expansao e reconhecimento dos
direitos no plano interne dos Estados. Para tanto, a
comunlcacao instantanea tornou-se arma potente

e eficaz para a den uncia e reclamacao contra aten
tados e vlolacoes aos direitos conquistados, ou
ate mesmo contra aqueles ainda nao conferidos.
Por sua vez, a acao de entidades corn ideoloqlas"
politicas transnacionais tem forcado a abertura
dos Estados para 0 reconhecimento de direitos",

aumentando cada vez mais 0 rol das Iiberdades
efetivadas em acoes positivas e afirmativas. Com
efeito, a cidadania nao se prende mais ao conceito
de nacao, mesmo porque os direitos civis,politicos
e econornlcos nao pod em ser limitados a um es

paco determinado e nem tampouco devem so ser
assegurados por um unico Estado.

A nocao de cidadania evoluiu, portanto, de
uma igualdade civii e politica para uma igual
dade social possivel sintonizada com os direitos
humanos, dando margem ao conceito moderno
de cidadania social. A definicao aborda, portan
to, a compietude dos direitos humanos em to
dos os seus aspectos civis, politicos, economicos
e socia is, reconhecendo-se de forma concreta 0

seu carater indivisivel.

~ Hannah Arendt, As Origens do TotaMarismo, trad. Roberto
Raposo, Rio de Janeiro, 1979, in Flavia Ptovesan, 1999. Flavia
ainda acrescenta que, no mesmosentldo, afirma Ignacy Sachs:
"Nao seinsistira nunca 0 bastante sobre 0 fato de quea ascensao
dos direitos e fruto de lures. que os direitos sao conqulstados,
as vezes, com barrlcadas, em um processo hist6rico cheio de
vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as asptracoes
se artlculam em relvlndlcacoes e em estandartes de luta
antes de serem reconhecidos como direitos" (Ignacy Sachs,
Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania, In: Direitos
Humanos no Seculo XXI, 1998,p.1 56).

~Como ea doutrina de Hans Kelsen e de Eros Roberto Grau.

GAndrei Koerner pondera sobre a substitui~ao do sistema
piramidal pela imagem da rede,do jogo ou do arquipelago de
normas, de forma que 0 direitopasse a serconsiderado aberto,
permeavel, incompleto e com articulal:;oes complexas com a
sOciedade. Acrescenta que a formula«;ao dos direitos humanos
devenecessariamente estar abertaa outras "dimensoes da vida
social e permitira formulal:;ao de uma problematica fecunda de
suas rela~6es com0 processo democratico, 0 quesignifica adotar
Uma perspectiva construtivista atenta adimensao deliberativa
dademocracia" (KOERNER, Andrei. Obracitadal.

1Videnota2.

A qloballzacao e, na verdade, fruto da busca
dos homens para expandirem e reconhecerem
seus direitos alern dos Iimites dos territorlos de
uma determinada soberania, como tarnbem, de

dades civis e politicas conquistadas. Mas, como
bern se sabe, 0 mero desenvolvimento, oriundo
do crescimento da economia de alguns Estados,
nunea foi garantia de reconhecimento de direitos
au de beneficios aos cidadaos.

No dizer de Hannah Arendt', em analise fun
damentada sobre os direitos humanos, conclui
se que eies nao sao um dado, mas um construido,
urna tnvencao hurnana, em constante proces
so de construcao e reconstrucao. Sua dinamica
consiste no reconhecimento de pad roes ou de
requisitos minimos para a sobrevivencia huma
na. Oaf a sua acepcao como direito natural. E,
por outro lade, nao podem ser analisados como
uma analogia dos direitos constitucionais, ja que
estes se baseiam num sistema piramidal. Esse
sistema nao ace ita normas que nao sejam por
eie previstas", dentro de uma estrutura unitarla
e hierarquica, 0 que conflita com a qlobalizacao
nas relacoes economicas e politicas e um plura
Iismojuridico mais complexo'. Por isso mesmo, 0

direito estatal nao tem condicoes de resolver ou
lidar sozinho com os fenornenos transnacionais',
que se verificam na atuaiidade e que produzem
efeitos independentemente da vontade estatal
au de seus interlocutores.

2 Andrei Koerner aponta que, dentre os fencmenos que
contribufram para a mudanca na concepcao dos direitos
humanos, a partirdadecada de 1990,observam-se processos que
estao alem dasfronteiras naclonals, motivo pelo qual escapam
ao controle do governo local. Ele assevera que tais processos
transnacionais sao fenornenos que envolvem 'securance,
exolosaodemoqrafica, miqracoes internacionais, desequilibrios
ecol6gicos, narcotrafico, concorrencia economlco-tecnoloqlca,
que produzem efeitos independentemente da acao dosatores",
(KOERNER, Andrei. Ordem polftica e sujeito de direito no debate
sobre direitos humanos. Lua Nova: Revista de Cultura e Polftica,
n.57,SaoPaulo, 2002.Capturado na internetem 03/09/2004, no
endere«;o <http:/www.scielo.Br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=SOl 024452002000200005&lng=em&nrm=isso».

3 "Os direitos humanos nao abolem nem negam a ideia de luta
de classes, mas sao importantes para se atenuar os maJeficios
sociais do capitalismo incontrolado. A atenua~ao seobtem peJa
expansao do conceito de direitos fundamentais e inalienaveis
das tradicionais fiberdades burguesas - ou direitos de primeira
gera~ao, que exigiriam do Estado apenas presta~oes negativas 
de forma a abranger tambem os direitos economicos e sociais
- ou direitos desegunda gera~ao, pelos quais 0 Estado passa a
ter obriga«;ao de realizar prestat;oes positivas paraa garantia do
trabalho, da remunera«;ao justae eqUitativa, da prote«;ao social,
da educal:;ao gratuita, pero menos nos graus elementares, de
condir;6es apropriadas devida,em particular naesfera dasaude"
(ALVES, Jose Augusto Lindgren. Obracitada).

Noentanto, os alcances e objetivos das nccoes
de soberania e igualdade juridica vern cedendo as
analises mais fundamentadas de vinculacao entre
os direitos humanos' e a cidadania. Por esse vies,
a qlobalizacao acabou por forcar a implementa

~ao de politicas sociais, que vern gradativamente
reduzindo os contornos do desequilibrio social. E
que 0 reconhecimento das Iiberdades civis e po
Iiticas tem servido de mola propulsora para esti
mulo a lrnplantacao dos direitos econornlcos e so

.ciais, dissolvendo 0 mote pela luta de classes ou 0

inflamado discurso a revolucao proletaria", Muito
embora,para alguns, 0 fato - desequilibrio social

... ,7 ,en~a conduzido ao dilema de se privilegiar 0

crescimento economico com reservas as liber-

Cidadania sociab
um conee ito moderno que represents a evolucao do papel da Seguridade

Social para assequrar a indivisibilidade dos direitos humanos,

especialmente no contexte dos direitos economicos e socia is

Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

eritiea de Marx aos direitos burgueses prendia-sejusta
mente ao fato de que uma cidadania politiea seria um
artificio do eapitalismo para oeultar a luta de classese
legitimar a propriedade privadacomo instrumento de
exploracao do proletariado, estabeleeendo, com isso,
uma igualdadejuridiea meramente formal.

As lutas sociais, engendradas em nivel mun
dial e favorecidas com a cornunlcacao instantanea
decorrente das tecnologias propiciadas peios efei
tos da qloballzacao, forcararn os movimentos em
torno dos direitos humanos a reclamarem dos Es
tados a realizacao de poiiticas publkas sociais que
efetivassem uma igualdade substanciai possivel
e justa entre os cldadaos, 0 feito representa uma
rnudanca de atitude por parte de Estados ate en
tao neutros, que passaram a uma poskao afirma
tiva que rompeu com parte significativa e tradicio
nal dasdoutrinas Iiberais do capitalismo moderno.
Por esse efeito, a definicao de cidadania, introdu
zida no contexte dos direitos humanos, tarnbern
evoluiu para agasalhar a cornpreensao indivisivel
e supranacional daqueles dlreitos, representando,
de per si, os reclames de grupos sociais rnlnorita
rios para a obtencao de oportunidades e partici
pacao nos frutos colhidos com 0 desenvolvimento
dos Estados. Dentro desse vies, 0 Estado brasileiro
comeca a responder e resolver parte dessa deficic

encia hlstorka atraves de uma nova perspectiva da
Seguridade Social. especialmente construida com
o anteparo jurisprudencial moderno, dando surgi
mento a definicao de uma cidadania social.

1 ALVES, Jose Augusto Lindgren. Cidadania, Direitos Humanos
e Globafizap50. In: PIOVESAN, Flavia (arg.). Direitos Humanos,
Globaliza~ao Econ6mica e Integrat;ao Regional: desafios do
Direito Constitucional internacional. Sao Paulo: Max Umonad,
2000.P.77/97. Segundo 0 autor citade,"Significa que 0 Estado,
administrado porrepresentantes da propria cidadania, para levar
seus nacionais aguerra, paraestabelecer-Ihes normas coercitivas
ou para cobrar-Ihes impastos, assumia 0 compromisso de
assegurar seus direitos".

Como se percebe, 0 fenorneno da qloballzacao
tende a deslocar a ideia de soberania para entidades
politicas supranacionais, 0 que e resultado da a~ao de
agentes econornkos transestataise do uso de tecnolo
giasde comunkacao instantanealsso revela, tambern,
a tendencla de reducao do poder de dornlnacao dos
Estados, enfraquecendo a no~ao inicial de cidadania 11
gada a concep~ao de na~ao como espa~o de realiza~ao

individual e como entidade garantidorados direitos'. A



1968"; a Convencao Americana sobre Direitos

Humanos de 1969", decorrente do Pacto de San

Jose da Costa Rica; 0 Protocolo Adicional aCon

vencao Americana sobre Direitos Humanos na

Area de Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais

(Protocolo de San Salvador)", firmado em 1988;

a Ata Final de Helsinque de 1975", estabelecida

na Conferencla sobre Sequranca e Cooperacao

na Europa; a Carta Africana sobre Direitos Hu

manos e dos Povos", firmada em Nairobi em

1981; por fim, a Sexta Oficina sobre Iniciativas

Regionais para a Prornocao e Protecao de Direi

tos Humanos na Regiao da Asia e Pacifico, afir

mada em Teera em 199816•

Essa vlsao,contudo, de que aglobaliza~ao seja

fruto da expansao da cidadania, nao e comum a

todos e nem tampouco pacifica na doutrina atual.

Jose Augusto Lindgren Alves", por exemplo, tem

entendimento peculiar sobre 0 fen6meno:

11 A qual explicita no §13 que, "sendo as direitos humanos e as
Iiberdades fundamentais indivisfveis, a plena realjzecao des
direitos politicos e eivis e impossfvel sem a qozo de direitos
econ6micos,sociais e culturais. Aconquista deavances perenes
na tmplementacao dos dlreltos humanos depende, tanto no
planointernecomo externo, de politicas s61ldas e efetivas de
desenvolvirnento econ6mico e social".

12 Queestipula que"as dlreltos essenciais dohomemnao derivam
do fato de sua nacionalidade pertencer a determinado Estado,
mas baselam-se nos atributos da personaJidade humana",
sendo que "0 ideal de seres humanos llvres, Iibertos do terror
e da mlseria, somente sera atingido seforemcriadas ccndicoes
para que cada um possa gozarde seus direitos economlcos,
sociais e culturals, assim comodosdireitos civise politicos".

13 °qual menciona no preambulo: "Considerando a forte relacao
exlstente entre os dfreltos econ6micos, soclals e culturais e
os direitos clvls e politicos, em que as diferentes categorias
de dlreitos constltuem uma unldade Indlvlsfvel, baseada no
reconhecimento da dignidade dos seres humanos, para os
quais e necessaria permanente protecao e promocao, a lim
de que sejam plenamente realizados, e a vtolacao de alguns
direitos em favorde outros naopodera nunca serjustificada".

14 Estabelece que os Estados devem promover e estimular "0

exerdcio efetivo dos direitos e liberdades civis, politicos,
economicos, sociais, culturais e outros, que se originam, em
sua totalidade, da dignidade inerente ao ser humano e sao
essenciais paraseulivree plenodesenvolvimento".

15 Declara que "e essencial, de agora em diante, prestar-se aten<;:ao
especial ao direito ao desenvolvimento, no sentido de que os
direitos civis e polfticos naopodem estar dissociados dosdireitos
economicos,sociais eculturais, emseus conceitos euniversaIidade,
e que a satisfa<;:ao desses direitos econ6micos, sociais e culturais
sejam agarantia para 0 gozodos direitos cMse polfticos".

16 Conduiu pela "universaJidade, indivisibilidade e interdepen
dencia dosdireitos humanos".

17 (ALVES, Jose Augusto Lindgren. Obracitada).

Aolobaltaacao incontrolada tem provocado ten
denclas centrfpetas e centrffugas, apenas apa
rentemente antaqonicas, 0 estabelecimento da
economia-mundo - como tendencla centripeta
- nao unifica nada. Engendra, ac contrario, dlvl
soes continuamente acentuadas naesfera social
e uma dtspersao cultural enorme, disfarcada no
fato de que todos os povos agora, quando po
dem, vestem cekas jeans, comem hamburguers,
ouvem e compoem rock-and-roll e querem ver
filmes de Steven Spielberg.

Pela 6tica econcrnlco-social, 0 fenorneno

derivado maisvisfvel e a ernerqencia de duas
classes que extrapolam limites territoriais: a
des globaJizados (aqueles abarcados positi
vamente pelaqlobalizacao) e ados exclufdos
(mais de tres quartos da humanidade). Essa
divisao e sensfvel em nlvel internacional e
dentro das sociedades nacionais. Os globa
lizados de todos os rtncoes tern ou aspiram
a pad roes de consumo do Primeiro Mundo.
as excluidos (da qlobalizacao e do mercado)
aspiram tao-somente a condtcoes mtnlmas

de sobrevivencla e, se nao puderem contar
com 0 direito lnallenavel asequranca social,
saomarginaJizados da sociedade.

Malgrado a perspicacla e Inteliqencia argu

mentativa tracada por Alves, nao se ve a crise so

cial moderna, ou a exclusao em sentido ample,

como resultado da globaliza~ao. Talvez a indus

trlalizacao tenha causado maiores desempregos,

com a substituicao do homem pela maquina em

diversos setores, do que a propria interatividade

de cornunlcacao mundial. A interpenetracao pro

piciada pela lnteracao global nao seria menor sea

sociedade nao dispusesse das tecnologias atuals

de cornunicacao. Poderia ser mais lenta, porern ja

mais menos incisiva. A vlsao do capitalismo ultra

liberal sempre foi voltada para 0 chamado lucro

selvagem, alheio aos beneflcios indiscutiveis que

a minima distribui~aode renda e 0 reconhecimen
to de direitos sociais trariam.

Ecuriosa assinalar, contudo, que a industrla

Iiza~ao foi essenciaI para a aboli~ao formal da es

cravidao. Nem tanto por uma aspira~ao puritana,

mas diante do fato de que 0 consumo dos pro

dutos produzidos so seria possivel, em escalas de

massa, se fosse aumentado 0 numero de pessoas

com a minima condi~ao de compra. 0 escravo

nao precisava mais ser vigiado ou punido para

trabalhar, porquanto dependia do mlsero salario

para a aquisicao de produtos de necessidade ba

sica. Nao por acaso, a Inglaterra, berco da indus

trializa~ao no Seculo XVIII, foi 0 pals com maior

enfase na Iuta contra a escravidao.

A base das premissas em que Jose Lindgren

Alves se assenta pode ser, sem a pretensao de

equipara~ao, associada ao discurso do relativismo

cultural apregoado por Estados do Oriente em

oposi~ao a implantacao dos direitos humanos,

dlta Ocidental. Para entender 0 tema, Jose Gre

gori" traz a baila uma nocao mais clara sobre que

pontes arelatividade cultural efetivamente aborda

nas comunidades que nao se encontram no Oci

dente. Sao pontos importantes, que nao podem

serconsiderados como meras justificativas para a

psrpetuacao de arbltrios, muito embora os paises

que assustentem sejam, nao por colncidencla, os

que principal mente violam garantias fundamen

tais adignidade da pessoa humana. Contudo, do

ponto de vista teorico, os argumentos do relati

vismo nao sao de todo inconsequentes. Eis como

Jose Gregori" os exp6e:

Em 1981, na 18' Assernbleia de Chefes de esta
dos africanos, em Banjul, foi aprovada Carta de
Direitos Humanos e dos Povos, dedicando 18 ar
tigos aos direitos dos indivfduos e oitoaos direi

tosdospovos. Ejustamente essa ideiade queos
direitos das coletividades, como povos, devem
gozar ao menos uma dignidade igual aquela
dosindividuos, que constitui a caracterfstica da
abordagem africana dos direitos humanos. Se

tivesse deser estabelecida umaprioridade entre
direitos individuals e cojetivosressa deveria ca
ber aos segundos. Seruma pessoa na socieda
de tradicional african a e serincorporado dessa
forma num grupoe, com'o osvalores do grupo
predominam, a linguagem de devere mais cor
rentequeade direitos. Os direitos coletivos tem
uma primordial importancia, seguidos pelos
direitos economicos e sociais e, apenas depois,
pelos direitos civis e polfticos.20

j~ GREGORI, Jose. Universalidade dos Direitos Humanos e
Peculiaridades Nacionais.ln: PINHEIRO, Paulo Sergio; GUIMARAES,
Samuel Pinheiro. Direitos Humanos noSecuJo XXI. Brasilia: Instituto
de Pesquisas de Relar;:6es lnternacionais / Fundar;:ao Alexandre
deGusmao, 1998.

19 Idem, ibidem.

20 Vincent, RJ.. Human Rights and International Relations.
Cambridge, Cambridge University Press, 1991,39-41

Na China, como na Africa, a comunidade e as
obrigac;6es tradicionalmente tern preceden
cia diante do individuo e do direito. Nas cinco
principais relacoes do ensinamento de Confu
do - aquelas entregovernantes e sudltos, pais
e filhos, marido e mulher, filho mais velho e
mais novo,amigo e amigo - a conexao e mais
de obriqacao mutua do que de direitos e de
veres rectprocos. Em todos esses pares de re
lacoes (exceto talvez naquela entre amigos) a
natureza da relacao e hlerarqulca mais do que
iqualltaria, implicando a existenda de deveres
desiguais em vezde direitos iguais.

Os direitos, quandoelesaparecem, teriamside
uma lrnportacao doOcidente atraves doJapao,
e a idela de direitos e expressada na linguachi
nesa pela comblnacao da palavra podercom a
de interesse. Masessa adicao artificial nao teria
mudadoaconcepcao chinesa mais orqanlca da
leicomodesempenhando a funcao de manter
a harmonia social, 0 que contrasta com a con
cepcao ocidental da lei como uma arbitragem
entre dcls interesses em choque. Alern disso,
paraa China 0 indivfduo vem muito depois do
pr6priolugarque a Africa Iheatrlbul."

No Isla, tarnbern, a comunidade, aqul a co
munidade religiosa dos rnuculrnanos, tem
precedencia sobre 0 indivfduo. A imagem
da comunidade lslarnica seria a de uma pa
rede compacta onde os tijolos sustentam-se
unsaosoutros.Ea parede precisa ficar de pe
sem qualquer cimento ideol6gico externo. 0
papel do individuo nessa comunidade nao e
meramente agir para assegurar a preserva
C;ao da comunidade, mas tarnbem reconhe
cer que e a comunidade que provem para a
lnteqracao da personalidade humana reali
zada atraves da abneqacac do indivfduoe da
acao pelo bem da comunidade.

Assim, no Isla, como nas duas outras pers
pectivas, a Iinguagemdosdeveres pareceser
mais natural que ados direitos e a obrigac;ao
esta consolidada porque ela e devida a Deus.
As regras de conduta para todos os muc;ul~

manosteriam sido definidas par Ala e comu
nicadas a Maome, e os muc;ulmanos prestam
serviC;o a Deus atraves da obediencia a essas
regras. Essa natureza fundamentalda ideia da
obediencia a Deus molda no Isla a discussao
sobre direitos humanos, sempre tendendo a
considera-Ios mais comodeveres. A verdadei
ra liberdade consiste em submeter-se a Deus
mais do que uma separac;ao da comunidade

21 Idem.p.41-42



30 A proposito, em 1601 foi instituida na Inglaterra a lei de Amparo
Social aos Pobres, que tinha 0 intuito de amparar pessoas
que comprovassem necessidade. Essa lei foi posteriormente
modificada, em 1832e 1834,justamente no periodo da Revolu<;ao
Industrial - Seculo XVlll -, com 0 objetivo de conferir prote<;ao
socialaosdesempregados,eisque foi introduzido 0 tear mecanico,
uma maquina a vapor que substituiu centenas de empregos. Em
seguida, em 1883, na Alemanha, sob a influencia do Chanceler
Otto Von Bismarck, foi implantando um sistema de segura social
parecido com 0 modele atual, em que contribufam para 0 mesmo
o governo, ostrabalhadores e os empregadores

31 Em atitude inedita nos Estados Unidos, 0 Presidente Barack
Obama reformulou 0 sistema de seguros de saude no pais, em
contraposi<;aoao discurso liberal, de forma a incluir na prote<;ao
do regime mais de trinta milhoes de americanos ate entao
deixados a propria sorte. A medida e muito mais afirmativa do
que a deliberada pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt,
quando da implanta<;ao do New Deal. 0 novo plano mexe em
direitos adquiridos e contratos ja formalizados no ambito do
sistema de seguros, for<;andoa iniciativa privada a seabrir mais
para a participa<;ao nas polfticas .sociaise na auto-afirma<;ao da
visao de fun<;aosocial do capitalismo modemo.

Sob 0 mesmo princfpio loqico, e possivel veri

ficar que 0 capitalismo nao sobrevive com a exclu

sao. E necessarlo que 0 ddadao tenha condicoes

minimas de consumo para mover as roldanas que

compreendem todo 0 sistema produtivo. Ora, a

industrializacao nada mais e do que fruto do capi

tallsrno, porquanto representa 0 fruto da ansia de

produzir maise rapido para ganhar mais e ter lucros

cada vez mais rapidos, Nesse aspecto, a industriali

zacao tambern influenciou a conquista dos atuais

direitos sociais". E0 proprio capitalismo engendra

e alimenta 0 crescimento das acoesafirmativas em

prol da reducao da exclusaosocial,reforc;ando cada

vez mais a implantacao de politicas sociais".

A seguridade social surge,pols, como forma de

amparar 0 desenvolvimento economlco, garantin

do que aquelesexcluidos de seusbeneficios de uma

forma direta obtenham meios que Ihes assegurem

a subslstencla baska e a rnanutencao dos direitos

civis e politicos. Os beneffcios sociais e de amparo

acabam por propiciar ao cidadao a rnanutencao ou

a insercao no mercado de consume, muito embora

aquern dos patamares ideais de nivelamento.

Por outro lado, a incidencia de contribuicoes

sociais das mais diversas sobre a renda, 0 lucre, 0

faturamento e outras bases de riqueza tem con

tribuido para significativo aumento da base de

sustentacao do sistema, pelo menos no ambito

brasileiro. Ao passo que a seletividade e a distri

butividade na concessao de beneficios tem di

rigido os recursos as camadas populares menos

Com efeito, Michael Freeman" assevera que:

A doutrina de dlreltos humanos e uma mora

Iidade com pad roes mfnimos, nao um sistema

moral amplo. Firma-se nao num sistema acor

dado de verdades morais, mas num consenso

sobre duas proposicoes morais: 1) todos tern 0

direito a condlcoes minimas de uma vida digna

de ser vivida; 2) certas liberdades e protecoes

sao necessarias para tal vida. Porque os direitos

humanos sao fundamental mente importantes,

os defensores dos direitos humanos sao, algu

mas vezes, tentados a apresenta-los como uma

especie de rellqlao global. A ldeia que a dou

trina de direitos humanos e uma moralidade

minima, nao abrangente, tem, todavla, duas

vantagenspoderosas. Primeiro, abre 0 espaco

para relacionar direitos humanos a outras par

tes da moralidade, tais como os deveres e as

virtudes. Segundo, deixa bastante espaco para

a rica diversidade cultural do mundo, que eum

bem em sl, e tarnbem refute 0 peso comum do

imperialismo cultural com 0 qual e confronta

da a ideia de direitos humanos. Desse modo, 0

universalismo dos direitos humanos pode ser

compativel com 0 respeito a diversidade cul

tural, porque os defensores dos direitos hurna

nos podem tolerar ou celebrar todas as cultu

ras, com a condicao de que elas nao oprimam e

aviltem aqueles que estao sob 0 seu poder".

za Obra citada.

2~ Michael Freeman anota que: Esse relativismo deve, contudo, ser
analisadoa luzde duaslmportantes considera<;6es. Primeiramente,
osproblemasdedireitos humanosgeralmente surgemdealega~oes

sobreocomportamentodegovernos(ouagenciassociaisdealguma
forma associadas com governos).Osgovernos frequentemente se
defendem contra a critica internacional apelando para 0 principio
legalde soberaniado estado.Misturam, frequentemente, issocom
o apel0 ao relativismo cultural. Convem a tais governos confundir
esses dois princfpios uma vez que podem, dessemodo, apelar,ao
mesmo tempo, para 0 direito internacional e para os (supostos)
compromissosculturaisde seuproprio povo.Todavia,os principios
nao saosomente diferentes; elessao mutuamente inconsistentes,
poisasoberaniados estadoseum principio legal universal,e,como
tal, e minado por um apelo ao relativismo cultural. Segundo,e facH
exagerar0 quanto a diversidadecultural realmente amea<;a a ideia
dos direitos humanos universais: existem, provavelmente, poucas
culturas, por exempl0, que endossam 0 assassinato politico de
elvis, prisoesarbitrarias,deten<;oes sem julgamento, julgamentos
injustosou 0 abuso decrian~as. Mesmoonde acultura local (como
distinta da polftica governamental) apoia viola<;oes de direitos
humanos (par exemplo, discrimina<;ao contra as mulheres), a
cultura deveriaserexaminadaparaseverificarsea interven<;ao, que
e informada pelos prindpios dos direitos humanos ja senslveis aos
compromissosculturaisgenuinos do povo envolvido, poderia levar
a melhoriasde longo prazoeestaveisno seubem estar.A doutrina
do relativismo cultural nao oferece uma prote<;ao imparcial para a
cultura; privilegia os interesses dos poderosos sobre os dos fracos,
que podem naoter alternativa(atravesde faltade recursosmateriais
e educacionais) paraa aceita<;ao dasnormas culturaisdominantes.

ras particulares de um povo determinado. Assim,

considerando a existencia de diversas culturas no

rnundo, seria possivel haver muitas moralidades>.

Desse modo, 0 relativismo cultural" pressupos

"que existem diferentes concepcoes nacionais de

direitos humanos" (Michael Freeman,sem data)."

Talvez pela influencla de tais critlcas, Boa

ventura de SousaSantos" pro poe que os direitos

humanos sejam concebidos como uma polftica

cultural contra-heqernonlca, ou seja,que nao seja

contaminada pela influencla de grandes poten

cias, de tal forma que, para isso, a questao deve

ser colocada a partir do "processo contraditorio

de globalizac;ao. Assim, enecessario formular-se

uma concepcao multicultural, socialmente foca

da e que possa ser generalizada sem pretensoes
de universalidade".

24 ClarenceDias (DIAS, Clarence. Indivisibilidade. In: PINHEIRO, Paulo
Sergio;GUIMARAES, Samuel Pinheiro.Direitos Humanos no Secuio
XXI. Brasilia: lnstltuto de Pesquisas de Relacoes lnternacionaisl
Pundacao Alexandre de Gusmao, 1998) pontua que "0 Governo
chines,em seu White Paper de 1991,adotou a tese da concessao
entre direltoshumanosedesenvolvimento,declarandoque"comer
e ~e.agasalhar devldamente sao as demandas basicas do povo
chrnesque, por muito tempo, sofreucom a fome e 0 frio." 0 White
Paper prossequedesatiando a natureza internacional dos dlreitos
humanos, ao colocar que "a questao des direitos humanos esta
clrcunscrita,de modo geral,a soberanlade cada Estado". Em 1995,
o Governo chines opes-sa firmemente "aosatos hegem6nicos de
determinados palses que possuem crlterlosdublos paraosdireitos
~uman?s dos demais parses impondo seus padr6es a outros, ou
rnterferrndo em suas questoes lnternas, valendo-se dos direitos
humanos como pretexto".

25 Em abril de 1993, representantes de estados asiaticos no
final d: u~a reuniao realizada em Bangkok para prepa:ar a
ConferenClaMundial sobre Direitos Humanos da ONU,emitiram
uma declara<;ao na qual reafirmaram seu compromisso com
os principios contidos na Dedara<;ao Universal de Direitos
Hum~n~s "assim como a completa realiza<;ao de todos
os drreltos humanos no mundo inteiro". Eles avan<;aram
contudo, em "[r]econhecer que, enquanto os direitos humano;
sao universais por natureza, precisam ser considerados no
contexto de.um dinamico e envolvente processo de defini<;ao
de nor~as l~ternacionais, tendo-se em mente 0 significado
d~ ~a~tlculandades regionais e nacionais e varias experiencias
h~stoncas, culturais e religiosas". Com isso, a Declara<;ao de
Vle.na de 1993, firmada no ambito da Organiza<;ao das Na<;oes
Unldas, reafirmou 0 principio de que todos direitos humanos
:030 ~ni~ersais, mas repetiu a qualifica<;aode Bangkok de que
~ .srgnrfica~~ de particularidades nacionais e regionais e

varras experrencias hist6ricas, culturais e religiosas deve ser
considerado" (Michael Freeman, sem data).

26 Par~ u~a critica de universalismo etico do ponto de vista
naclonal~sta, veja David Miller, On Nationality (Clarendon Press,
1995).Mrller aceita uma concep<;ao fimitada de direitos humanos
universais. Nota e referencias de Michael Freeman, sem data

27 SAN:OS, Boaventura de Souza, 1997. Por uma concept;ao
multicultural dedireitoshumanos. Lua Nova. Revista de Cultura
e Polftica. N. 39, pp. 105-124.

Por isso, a doutrina de universalismo etico e
controversa, eis que acusada de ser uma forma

de imperialismo cultural, advindo da hegemonia

cultural do Ocidente". Tarnbem ha quem negue

a possibilidade de uma etlca universal e, por sua

vez, sustente que toda moralidade nasce de cultu-

de Deus. Direitos continuam subordinados e

determinados pelos deveres. 22

Outra forma de apresentar 0 relativismo cul

tural, numa abordagem mais polltica, multo

em curse antes da queda de Berlim, era dizer

que haveria tres mundos de direltos huma

nos. 0 primeiro seria 0 Ocidental, enfatizando

0$ direitos civis e politicos e 0 direito a pro

priedade privada. 0 segundo 0 sociolista que

enfatizaria os direitos sodais e econ6micos. 0
terceiro mundo daria relevo aautodetermina

c;ao e ao desenvolvimento.

22 Idem. p. 42-44

23 Michael Freeman (FREEMAN, Michael. Direitos Humanos
Universai~ eParticularidades Nacionais.ln: PINHEIRO, PauloSergio;
GUIMARAES, Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Secuto XXI
Brasilia: lnstltuto de Pesquisas de Rela<;oes Internacionais i
PundacacAlexandre de Gusmao,1998)pondera que: "0 conceito
do 'humane' pode parecer menos problemattco, sedeixarmos de
fa.d~ controverslas bem conhecidas sobre 0 aborto e os supostos
dlreltos do feto e a questao dos direitos dos animais. A objecao
ao co~ceito .do 'hu~ano', no entente, e similar as reivindicacoes
do unl.v.ersah~m.o erko. Edm.undBurke levantou essa objecao na
sua cntrca classlca da doutnna dos Direitos do Homem, que foi
proclamada na Pevolucgo Francesa. Burke disse que encontrou
lnqleses, franceses e espanh6is e podia reconhecer que tin ham
dlreltos. 0 Homem, contudo, que ele nunca encontrou, e 0

..- Homem que poderia nao ter direltos. 0 ponto de vista de
Burke conserva conslderevel force hoje em dia. Nao obstante 0

compromisso oficial da comunidade internacional a ideHa de
direitos humanos universais, muitas na<;oes estao Iigadas a suas
concep<;oes de direitos humanos que estao enraizadas, como
Burke teria almejado, em suas hist6rias particulares. [...] [M]uitas
das culturas do mundo estao firmadas em deveres e nao em
direitos, e, mesmo no Ocidente, sao muitos os que argumentam
que a enfase nos direitos, e nao nos deveres, conduz a uma
sociedade egoista e desordenada. Para essas obje<;oes,existem
duas respostassimples. Primeiro, dizer que uma pessoatem um ~.

direito nao e reivindicar que esteja de posse de alguma 'coisa'
metafisica estranha.Edizerque, de acordo com uma norma etica
que estamos invocando, as pessoas tem, moralmente, direito
a alguma coisa, e que alguem tem a obriga<;ao de prove-Ia. Por
exemplo, se dizemos que toda crian<;a tem 0 direito a cuidado
fi:ico e emocional, estamos reivindicando que as crian<;as
tem, moralmente, 0 direito aquele cuidado, e que alguem e
obrigado a prove-Ie. Esse relato do que Sao os direitos mostra
q~e. 0 debate ~ireitos-versus-deveres e falso. A Iinguagem dos
dlrertos nunca e um completo discurso moral, e sempre requer
um relato correspondente dos deveres. 0 discurso internacional
dos direitos humanos enfatiza os direitos em detrimento dos
d~ve~es, porque e endere<;ado ao problema de abuso do poder,
prrnclpalmente por governos. A enfase nos direitos do discurso
pode, entretanto, ser um obstciculo ao dialogo entre defensores
dos direitos humanos e aqueles que estao acostumados com as
moralidades baseadasno dever".



favorecidas, 0 que tem significado verdadeira

distribuicao de renda no sistema de seguridade

nacionai. Esse jogo entre custeio e concessao
vem ocorrendo ha bastante tempo, alicercado

em pilares constitucionais que forarn, aos poucos,

sustentados em inumeras declsces do Supremo

Tribunal Federal, nao por acaso lnvocando pre

missas e fundamentos da ordem internacional de
protecao dos direitos humanos.

Contudo, os atuais direitos socia is, na vlsao

Iimitada de riscos socia is imprescindiveis, ainda

nao sao suficientes para que sejam quebradas

as barreiras invisiveis que discriminam diversos

segmentos de minorias. As continqencias que se

avolumam com a evolucao tecnoloqica e com os

novos modelos de mercado de consumo estabele

cidos em nivel mundial exigem acoes afirmativas

que viabilizem uma igualdade substancial possl
vel entre os homens.

Joaquim Barbosa e Fernanda Duarte" bem si

nalizam 0 problema levantado:

A expertencta e as estudos de direi

to e polftica com parada, contudo, tern de
monstrado que, tal como construtda, a luz

da cartilha liberal oitocentista, a igualdade
jurfdlca nao passe de mera ftcceo. "Paulatl
namente, porern", sustenta 0 jurista portu
ques Guilherme Machado Dray, "a concep

<;50 de uma igualdade puramente formal,
assente no principia geral da igualdade

perante a lei, comecou a ser questionada,
quando se constatou que a iguaJdade de

direitos nao era, por si 56, suflclente para
tamar acessfveis a quem era social men

te desfavorecido as oportunidades de que
gozavam os individuos social mente privile

giados. Importaria, pais, colocar os prtrnel
ros ao mesmo nfvel de partida. Em vez de

iguaJdade de oportunidades, importava fa
lar em igualdade de condicoes". Irnperiosa,
portanto, seria a adocao de uma concepcao
substancial da igualdade, que levasse em

conta em sua operacionalizaC;ao nao apenas
certas condic;6es fMicas e economicas, mas

tambem certos comportamentos inevita
veis da convivencia humana, como e0 caso

32 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa, e SILVA, Fernanda Duarte
Lopes Lucas da.As at;oes afirmativas eosprocessos depromot;ao
da igualdade efetiva. In: SEMINARIO INTERNACIONAL AS
MINORIAS E 0 DIREITO. Conselho da Justi~a Federal: Brasilia,
2001. Serie Cadernos do CEJ, vol.24, pg.97.

da discriminacao. Assim, assinala a ilustre

Professora de Minas Gerais, Carmen Lucia

Antunes Rocha, "conclui-se, entao, que prof

blr a discriminacao nao era bastante para se

ter a efetividade do princlpio da igualdade

jurfdica. 0 que naquele modelo se tinha e se

tern e tao-somente 0 princfpio da vedacao

da desigualdade, ou da invalidade do com

portamento motivado per preconceito ma

nifesto ou comprovado (ou comprovavel), 0

que nao pode ser considerado 0 mesmo que

garantir a igualdadejurfdica".

Na concepcao dos qualificados autores, ope

rou-se uma translcao da nocao de igualdade esta

tica para igualdade substancial, justificando evo

lucoes de normativos constitucionais "pautados

na necessidade de se extinguir ou de pelo menos

mltigar 0 peso das desigualdades economlcas e

sociais e, consequenternente, de promover a jus

tica soclal">. Nao por acaso, tal como antes verifi

cado em relacao aInglaterra, a industriallzacao e

o combate aescravldao, 0 pais pioneiro nas acoes

afirmativas foram os Estados Unidos da America",

matriz do capitalismo ultraliberal no planeta.

Assim e que, nessa distribuicao propiciada

pelo sistema de seguridade social, 0 Brasil vem

conferindo cada vez mais efetividade aos direi

tos economlcos e socia is do cidadao. Alias, essa

e uma tendencla mundial. Os efeitos tern gerado

ganhos positivos na democracia e fortalecido 0

sistema politico nacional. No jogo politico das

eleicoes, cada vez mais tarnbern sao denuncia

das as pratlcas abomlnaveis de compra de votos

e de atitudes de desmandos com 0 dinheiro pu

blico. Isso mostra 0 abandono, aos poucos, da

politica de assistencialismo pura, voltada me

ramente a projecao politica de candidatos. Evi

dencia como 0 cldadao, cada vez mais polltiza

do e consciente de seus direitos, busca a regular

difusao dos recursos angariados pelos Estados

de forma a propiciar 0 beneficio da coletividade

e a redu~ao das barreiras de inclusao.

33 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa, e SILVA, Fernanda Duarte
Lopes Lucas da.Obracitada.

34 As politicas pUblicas iniciais adotadas no Estados Unidos institui
ram mecanismos voltados ao enfrentamento da marginalizal;ao
econ6mico-social do negro nasOciedade americana.

A cidadania social tende a conferir ao ho
mem a sua lnsercao no mundo globalizado,

de tal sorte que os beneficios sociais que atu
almente se almejam estao ligados ao acesso a
comunica~ao movel, a intercornunicacao glo

bal de rede de computadores (internet), inves

timentos no mercado de acoes negociadas em

balsas de valores", aquislcoes de bens indus

trializados (veiculos com baixa potencia e ele

troeletronicos da chamada linha branca) com

redu~ao de tributos e maiores facilidades para

financiamentos, condlcoes viaveis para aquisi

~ao ou construcao da casa propria, incentivos

para financiamentos educacionais, cotas de

acessa ao ensino universitario para estudan

tes de baixa renda e orlqlnarios do proprio

sistema publico de ensino, favorecimento da

micro e pequena empresa, entre outros tantos

beneficios e programas socia is" que cada vez

mais sintonizam 0 cidadao com as tecnologias

e avances do mercado mundial.

A busca de realizacao de tais aspiracoes da

sociedade insere 0 cidadao no contexte poli

tico, exigindo-Ihe participacao nos institutos

civis. Ao passe que a efetivacao de tals anseios,

atraves de politicas publlcas, transcende a
mera realizacao individual, pols as acoes aflr

mativas consistem em viabilizar a harmonia e

a paz social, alern incluir 0 grupo social margi

nalizado no processo produtivo e com acesso a
educacao e 0 mercado de trabalho".

Opera-sa, pols, a transcendencia dos funda

mentos da doutrina dos direitos humanos para

a doutrina da cidadania, vinculando-a efetiva e

material mente a lnsercao do individuo no plano

35 0 governo brasileiro autorizou 0 usodevalores depositados em
fundos de garantia de trabalho e servlco (FGTS) paraapllcacao
emfundos de acoes.

jf, Beneffclos eprogramassociais naosaoapenasaquelesinstituidos
nas Leis da Previdencia ou no ambitoda Leide Amparo Social,
pois representam todas aspoliticas publicas, afirmativas, atraves
das quais osEstados intervem na economia, na distribuiJ;ao de
recursos e naefetiva inclusao social dasminorias.

Jl GOMES e SILVA (obra citada) destacam que: "nao se deve
perderde vista 0 fatodequeahist6ria universal naoregistra, na
eracontemporanea, nenhum exemplode naJ;ao que tenha se
erguido de uma condi~ao periferica ade potencia econ6mica
e politica, digna de respeito na cena politica internacional,
mantendo noplanodomestico umapolitica deeXclusao, aberta
au dissimulada, legal au meramente informal, em relaJ;ao a
umaparcela expressiva de seu povo".

dos direitos civis, politicos, sconomlcos e sociais.

Opera-sa, ainda, uma abertura cada vez maior,

em ritmo de expansao, no conceito de segurida

de social, que passa da doutrina de cobertura de

riscos para a cobertura de continqenclas sociais"

necessarlas para assegurarem ao individuo a sua

efetiva lnsercao no mais amplo plano dos direitos

economicos e socia is.

A propria cornpreensao de seguridade social,

no contexto juridico brasileiro, e mais ampla do

que a nocao de previdencia social, sendo esta ul

tima um sistema contributivo que efetivamente

busca a resguardar 0 trabalhador de riscos socia is

elencados no regime. A nocao de seguridade es

capa da necessidade contributiva direta e da li

mltacao do alcance dos beneficios e programas a

um dado grupo inserido no mercado de trabalho

(trabalhador). A vertente da saude, espacie de

direitos abrangidos no espectro da seguridade,

estende seu alcance desde os tratamentos pre

ventivos aos pos-recuperatorios, incluindo toda

a rnedicacao necessaria asatlsfacao completa do

bem-estar do cidadao.

Por sua vez, a vertente da asslstencia social,

ate entao Iimitada anocao de concessoes de "es
molas" a pessoas simplesmente esmagadas pela

falencia humana e do proprio sistema, passou a

ser 0 campo de maior atencao e dedlcacao por

parte da jurisprudencia". Buscam-se atraves dela

meios jurldicos concretos de realizacao das politi

cas sociais afirmativas que propiciem a inclusao e

verdadeira igualdade substancial do ddadao.

A postura neutra do Estado contribuiu para a

subjuqacao das minorias, levando-as amarginali

zacao socio-economica atraves da discrirnlnacao.

Ecorolar!o do sistema tradicional questionado

que as oportunidades sejam conferidas aqueles

38 Osriscos sociais representam um rolde aJ;6es e/ou fatos que 0

Estado resolveu que a sociedade como um todo deve seunir
para cobrir e proteger. Difere de contingencias sociais, cuja
definiJ;ao e mais ampla para abranger, alem da prote~ao dos
riscos sociais, um rol de iniciativas e al;6es voltadas areduJ;ao
de desigualdades atraves de al;oes afirmativas, que propiciem
umajusta distribui~ao de recursos e de oportunidades entreos
grupos sociais,especialmente visando asminorias.

39 Por incrivel que pare~a, a doutrina moderna nao atentou ainda
para a amplitude da no~ao de assistencia social, de tal sotte que
a evoluc;:ao no campo tem se mostrado efetivo e cada vez mais
concreto porparte dedecisoes judiciais proferidas portodo0 pais.



que tenham melhor estrutura e jil estejam in

seridos no mercado, facilitando a realizacao do

objeto soclo-econornko almejado. Se 0 Estado

se omite, ou se rnantern neutro, obviamente que

o curso das oportunidades nunca sera revertido

em prof dos excluldos. Eai que se verifica a discri

minacao por omlssao, pratica comum e reiterada

que acaba por perpetuar a exclusao social por

impossibilidade de cornpeticao pelas minorias. A

discrirnlnacao aborda, com isso, toda uma defi

ciencia hist6rica e vinculada a realidade de de

terminado grupo social". Bem destaca Carmem

Lucia Antunes Rocha" que:

A a<;ao afirmativa e, entao, umaforma jurfdica
para sesuperar 0 isolamento au a dirninulcao

social a que seacham sujeitas as minorias. [...]
o conteudo, de origem blbllca, de tratar igual
mente as iguais e desigualrnente as desiguais
na medida em que se desigualam - sempre

lembrado como sendoa essenda do principia
da igualdadejuridica - encontrou uma nova

lnterpretacao no acolhimento jurispruden

cial concernente aac;ao afirrnatlva. Segundo
essa nova interpretacao, a desigualdade que
se pretende e se necessita lmpedlr para se

reallzar a igualdade no Direito nao pode ser

extrafda, au cogitada, apenas no momento
em que setomam as pessoas pastas em dada

sltuacao submetida ao Dlrelto, senao que se

deve atentar para a igualdade jurfdica a partir

da constderacao de toda a dlnarnica hist6rica

da socledade, para que se focalize e se retrate

40 GOMES e SILVA (obra citada) destacam que: "Glass Ceiling e a
expressao utlllzada pelos norte-americanos para designar as
barrelras artificlals e lnvlsfvels que obstaculizarn a acesso de
negros e mulheres quallficados a posicoes de podere prestfqlo,
limitando-Ihes 0 crescimenta e 0 progresso individual. 0
reconhecimento oficial da exlstencla desses obstaculos
artificiais sedeu par ocestao da promulqacao pelo Congresso
doCivil Rights Actde 1991, quecriou a G!ass Ceifng Commission,
um 6rgo3o consultivo de natureza colegiada, compcsto por 21
membros nomeados peloPresldente daRepublica e por Ifderes
do Congresso, com a lncumbencla de identiticar as barreiras
invisfveis e propor medidas hfibeis a criar oportunidades de
acesso de minorias a posi~oes de mando e prestfgio na orbita
econ6mica privada. A referida Comissao constatou que,apesar
dos avan~os obtidos gra~as ao movimento dos direitos civis,
no ana de 1995, 97% dos cargos executivos superiores das
1.000 maiores empresas relacionadas pefa revista Fortune eram
ocupados par pessoas brancas e do sexo masculino. Vale.dizer,
umfndice injustiticavel sob qualquercriterio, hajavista que57%
da forc;a de trabaJho americana compoe-se de representantes
do sexo feminino au de minorias, au deambos".

~1 ROCHA, Carmem Lucia Antunes. At;'oo Afirmativa - 0 Conteudo
Democrdtico do Princfpio do !gua/dade Jurfdica. In: Revista
TrimestraJ de Direito Publico, n.15,pg.85.

nao apenas um lnstante da vida social,aprisio

nada estaticamente e desvinculada da realida

de hist6rica de determinado grupo social. Hi!
que se ampliar 0 foco da vida polftica em sua

dinamlca, cobrindo 0 espaco hist6rico que se

reflita ainda no presents, provocando agora

desigualdades nascentes de preconceitos pas

sados, e nao de todo extintos. Adlscrlrnlnacao
de ontem pode ainda atingir a pele que se ve

de cor diversa da que predomina entre 05 que

detern direitos e poderes hoje.

Nesse contexte, tem sido implementada a tee

nica de se estabelecer princfpios e conjuntos de

acoes voltadas ao desenvolvimento dos direitos

hurnanos", muito embora as instituicoes pollticas

democraticas permanentemente encontrem-se

defasadas na sua concretizacao, No entanto, "0

reconhecimento publico de direitos com deveres

imperfeitos tern efeitos difusoS"43, cujos beneficios

resultam num processo de formulacao publica de

problemas, na valldacao de determinados con he

cimentos sobre a realidade, no estabelecimento

de sujeitos em potenciai para exercfcio dos direi

tos e estabelecem procedimentos e instrumentos

adequados para sua efetivacao. Assim, como asse

vera Andrei Koerner":

o reconhecimento de um direito constitui 0 re

conhecimento publico da carencia de um bem

e service que deve ser suprida por alquern,

urna autoridade publica, em geral, como tam

bern e uma interpelacao dirigida aos sujeitos

sociais para que incorporem os meios de su
prir essa falta entre as prioridades da ac;:ao co

letiva ou justifiquem publicamente as razoes

pelas quais nao 0 fazem.

o que se observa da evolucao hist6rica das

lutas socia is, nunca ignoradas na concepcao dos

direitos humanos, e que elas tern representado 0

grande papel de evolucao do indivlduo no contex

to politico da ordem interna e externa aos Estados.

Evidencia, em paralelo, uma evolu<;ao conceitual

da defini<;ao de cidadania, antes Iimitada ao am-

~2 As Declarac;oes Jnternacionais de Direitos e as pr6prias normas
programaticas inseridas nas Constituic;6es Federais brasileiras
sao provas dequeaordem interna e externa naotem sido pro·
digas na formulaC;ao de iniciativas e programas queviabiJizem
a inclusao social.

~3 KOERNER, Andrei. Obra citada.

~4 Idem, ibidem.

bito civil e politico, para slntoniza-Ia com a busca

de oportunidades para todos os grupos socia is,

especialmente as minorias, de tal sorte a eleva-Ia

ao ambito indivislvel e supranacional dos direitos

humanos civis, politicos, econornicos e socia is. A

cidadania social, em que cada um deve ter consci

encia de seu papel junto asua comunidade e para

a justa distribuicao dos recursos, reflete no Estado

o dever de propiciar, atraves de acces afirmativas

definidas em politicas publicas, uma igualdade

substancial possivel e justa entre os cidadaos, re

duzindo os efeitos da exclusao e conferindo a to

dos as oportunidades da qlobalizacao.

Para 0 alcance de tais anseios, a jurispruden

cia tem lancado mao da amplitude e do efetivo

resguardo de contlnqencias sociais por parte da

Seguridade Social, cuja definicao no sistema bra

sileiro extrapola, com sabedoria, os meros Iimites

de regime contributivo em beneflcio de um res

trito grupo social". Ea forma atraves da qual 0

Estado brasileiro busca responder e resolver, com

crescente cornpetencia, os reclamos coletivos

oriundos das mais diversas vozes que represen

tam a diversidade social da cultura no Brasil.
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Temas atuais de Direito
Porto Alegre: Livraria do

a segurado nao apenas abdica de uma
titularidade jurfdica que Ihe corresponde,
como impoe para a Administrac;:ao um dever

6 ROCHA, Daniel Machado et al.
Previdencidrio e Assistencia Socia'.
Advogado Editora, 2003. p.79/82

Afinal, estes trabalhadores ja estao ao abrigo
da protecao estatal no que se refere asubstl
tuicao dos rendimentos. E, 0 que parece mais
grave, pretendem ver estes valores revisados,
levando em constderacac contribuic;:6es pos
teriores que efetuaram enquanto concomi
tantemente perceblam os valores referentes a
jubilacao, somando tempo de service e caren
cia que levaram aconcessao desta. (...)

Dessa forma, entendemos nao ser pos
sfvel a simples revlsao de aposentadoria por
tempo de ssrvlco/contrlbuicao ja concedida.
a que se admite e a revoqacao daquele ato,
ainda que por vontade exclusive do segurado,
desde que desfeitas todas as consequencias ju
rfdicasque ele havia trazido, devolvendo-se as
parcelas recebidas a esse tltulo.

Apenas ap6s a dssconstitulcao plena da
aposentadoria, 0 segurado poderia pensar em re
querer outro beneftclo,levando em conta aquele
tempo de service, carencla e corrtnbulcoes que
foram devolvidoscom a desaposentacao.I ...)

Entendemos que na verdade a desapo
sentacao implicadeveres para ambas as partes e
nao se trata apenas de 0 indivfduoabrir mao de
um direito disponivel.

Afinal, como antes mencionado, quando
se postula a desaposentacao e nao a simples
remincia ao beneffclo, 0 segurado preten
de com isto ter de volta 0 tempo de servic;:o
e contribuic;:6es antes utilizados para calculo
da aposentadoria. Exige que a administracao,
em contra partida, entregue uma certidao de
tempo de service/contribuicao para utiliza-Ia
posteriormente, seja no mesmo regime prevl
denclarlo ou em regime diverse,"

Invoca-se, com frequencia, 0 carater ali

mentar do beneflcio, a fim de eximir 0 segurado

da restituir;ao dos valores recebidos. Contudo,

parece-me que a desconstituir;ao do ate de apo

sentadoria significa 0 desfazimento da causa da

percepr;ao destes valores, razao por que, sem

a devolur;ao, haveria um enriquecimento sem

causa. Mais uma vez, acompanho 0 entendi

mento da Professora Marina Vasques:

Nee nos parece que a llmltacao de no
vos beneffcios a quem ja teve deferida apo
sentadoria voluntariamente postulada fira 0
princfpio da seletividade e da distributividade.

"Adotando esta ortentacao, veja-se 0 seguinte precedente do
eqreqlo Tribunal Regional Federal d~ 3". Regiao: PROC~SSUAL

CIVIL E PREVIDENCIARIO - EXTINC;AO SEM RESOLUC;AO DE
MERITO - SENTENr;A ANULADA - APLlCAC;iio DO PARAGRAFO
3' DO ART. SlS DO CPC - PEDIDO DE CONVERSiiO DE
APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL EM RAZiio
DE LABOR URBANO APOS INATIVAr;iiO - PEDIDO IMPLlCITO DE
RENUNCIA DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA FINS DE
RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA (INTEGRAL) MAIS
VANTAJOSA. AUSENCIA DE NORMA IMPEDITIVA QUANTO A
RENONCIA. DIREITO DISPONlvEL - NECEssARIA DEVOLUC;iiO
DOS MONTANTES RECEBIDOS A TITULO DE PROVENTOS DA
APOSENTADORIA PROPORCIONAL COMO CONDIr;iio PARA
A CONCESsiio DO NOVO JUBILAMENTO (APOSENTADORIA
INTEGRAL) EM QUE SE PRETENDA UTILIZAR, TAMBEM, 0 TEMPO E
CONTRIBUIr;OES VERTIDAS AO SISTEMA APOS AAPOSENTADORIA
QUE SE DESEJA RENUNCIAR - APELAC;iio DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDA. (...) Se0 segurado pretende renunciar
a aposentadoria proporcional para postular novo jubilamento
(aposentadoria integral), com a contaqem. tarnbern, do tempo
de servlco e conslderacao das ccntrtbulcoes em que esteve
exercendo atlvidade vinculada ao RGPS concomitantemente a
percepcao dos proventos de aposentadorla, os va/ores recebidas
da autarquia previdencidria a titulo de amparo proporcional
deverao ser integra/mente restitufdos. Precedentes deste Tribunal.
- Em nee havendo devolucao dos valores percebldos a titulo da
eoosentadorta proporctonal, e infrutifero 0 tempo de service e
contnbuicoes vertidas peloautorposteriormente aaposentadoria
quesedeseja renunciar,e e evidente que seraineficaz renunciar a
aposentadoria atual para, aproveitando 0 tempode service antigo
somado aonovo, obteroutraaposentadorta. matsvantajosa.Como
a tempode servir;o posterior a aposentadoria atualnao Ihegera
direitos, - somentegeraria 0 tempo e contribuir;6es posteriores a
homologar;ao da renuncia a aposentadoria proporcional- 0 autor
soteria direito de obternovamente 0 beneflcio atual, ao qualtenl
renunciado. (...J" ITRF3, 7a•Turma, Juiza Eva Regina, Apelar;ao Civel
nO. 1396067 <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>
acesso em 15/02/10, 17:43 - destaques natranscsrir;ao)
Na mesma finha, decidiu 0 egregio Tribunal Regional Federal da 4".
Regiao: "PREVIDENCIARIO. REVISiio. DESAPOSENTAr;iio. APROVEI
TAMENTO DO TEMPO DE SERVIr;O. REGIME GERAL. POSSIBILIDADE.
DEVOLUr;iio DE VALORES RECEBIDOS A TITULO DE PROVENTOS.
IMPRESCfNDIBILlDADE. Epossivel a renuncia do segurado aapo
sentadoria portempode servir;o titularizada para a efeito de apro
veitamento, no proprio RGPS emfuturo jubiJamento, do tempode
servir;o em que esteve exercendo atividade vinculada ao regime
geral, concomitantemente a percepr;ao dosproventos, desde que05

va/ores recebidos daAutarquiaPrevidenciaria a tftulodeamparasejam
integra/mente restituidos, sejapara retomar"se ao 'statusquo ante',
seja paraevitar-se 0 /ocupletamento ilfcito." (TRF4, Turma Suplemen
tar. Juiz Eduardo Tonetto Picarelli, AC 200971000047103, <http://
columbo2.cjf.jus,br/juris/unificada/Resposta> acesso em 15/02110,
17:52 - destaques natranscrir;ao)

Todavia, com a devida venia as respeitaveis

opinioes em sentido contrarlo, pense que assiste

razao a Professora Marina Vasques Duarte. Nao se

trata de mera renuncia, mas de desconstituicao
do ate de aposentadoria, com Implicacoes para

ambas as partes", Confira-se:

do segurado. Naofaz0 menor sentido determinar
a resrltukao de valoresfrufdos no passado.

Ja a deseposentecec visando a mudanc;:a
de regime prevldenclarlo,causa alguma celeuma
e, a princfpio, fazalgum sentido falar-seem resti
tUic;:ao de valores percebidos, pois se 0 segurado
delxa 0 regime, levando suas reservas acumu
ladas para outro regime prevldenciario, deveria

entao ressarcir0 regime orlqinarlo pelos gastos
que sustentou, evltando-se prejufzoaqueles que
permanecem vinculados ao sistema anterior.

Entretanto, a adequada condusao a
respeito deste tema imp6e, necessaria men
te, a analise do regime financeiro do sistema
previdenclario de origem do segurado. (...) A
evldencia de vantagem indevida pela ausencla
de restitulcao de valores recebidos somente e
passive! de ldentificacao em sistemas de ca
pttalfzacao, na medida em que ha verdadeira
correspectividade entre cottzacso e beneficio
recebido pelo segurado.

Todavia, sendo 0 regime financeiro adota
do 0 de reparrkao simples, como nos regimespre
vldenciarios publicosem nosso pais, nao se justifi
ca tal desconto, pols 0 benefkio nao tem sequer
relacaodireta com a cotizacaoindividual, ja que 0
custeio erealizadodentro do sistema de pacto in
tergeracional,com a populacao atualmente ativa
sustentando os beneffclos dos hoje lnativos.'

Questionamento importante que tem
surgido ea respeito da obrigac;:ao de devoluc;:ao
dos proventos recebidos durante 0 periodo em
que 0 beneficiario Estevejubilado. Edefensavel
o entendimento de que nao ha necessidade da
devoluc;:ao dessas parcelas, pois, nao havendo
irregularidade na concessao do beneficio rece
bido, nao hi!0 que ser restitufdo.4

Em semelhante sentido, manifestaram-se Carlos

Alberto Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari:

3 IBRAHIM, Fabio Zambitte. Desaposentar;do. 0 caminho para uma
melhor apsentadoria.Niteroi, RJ: Impetus, 3". ed.,2009, p.66/67

4 CASTRO, Carlos Alberto Pereira e LAZZARI, Joao Batista. Manual
deDireito Previdencidrio. Florianopofis: Editora Conceito Editorial.
11 ".ed.,2009, p.573

1Prevalece no ColendoSuperiorTribunalde Justica 0 entendimento
de quenaoenecessaria a devolucao desvelores. Neste sentido, (on
fira-se: "PROCESSUAL CIVIL EPREVIDENCIARIO. AGRAVO REGIMEN
TAL NO RECURSO ESPECIAL DECISAO MONOCRATICA DO RELATOR
COM ARRIMO NO ART. SS7 DO cpc. MATERIA NOVA. DISCUssAo.
Niio-CABIMENTO. PRECLUSiiO. RENONClAA APOSENTADORIA. DE
vowC;iio DOS VALORES RECEBIDOS. Niio-OBRIGATORIEDADE. (...)
4.Aremmcia aaposentadoria,parafinsdeconcessiiodenovobeneffcio,
sejanomesmoregimeou emregimediverso, ndoimpliea emdevolu~iio

desva/ores percebidos, pais, enquanto Esteve aposentado, osegurado
fezjU5 aosseusproventos. Precedentes. 5.Agravo regimental desprovi
do.(AgRg noREsp 1107638/PR, ReI. Ministra LAURITA VAl, QUINTA
TURMA, julgado em Z9/04/Z009,DJeZS/OS/Z009)"«http1Iwww.stj.
jus.brISCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ren%FAncia+aposentado
ria&&b=ACOR&p=true&t=&1=10&i=7#> acesso em 15/02110, 15:48
- destaque natranscrir;ao)

2Tambem no egregio Tribunal Regional Federal da P. Regiao,
predomina a corrente que entende ser prescindfvel qualquer
devolur;ao. Confira-se: PREVIDENOARIO E PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAr;iio. OMISsiio. RENUNCIA A APO
SENTADORIA PREVIDENCIARIA ECOMPUTO DO TEMPO DE SER
VIr;O PARA CONCESsiio DE APOSENTADORIA ESTATUTARIA.
DEVOwC;Ao DOS VALORES PERCEBIDOS A TITULO DE APO
SENTADORIA PREVIDENCIARIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS
DE DECLARA\:.A.O ACOLHIDOS. 2. A renuncia aaposentadaria
samenteapera efeitosex nunce durante a periado em que a im
petrante esteve emgoza da aposentadoriaprevidenciaria 0 bene
ficia era devido,pois a sua concessiio observauas disposir;6es da
/egis/ar;ao de regencia, e naa hd quese falar em deva/ur;do de tais
va/ores. 3. Precedente do STJ: REsp 692.628/DF, ReI. Min. Nilson
Naves, 6a Turma, unanime, DJ 05.09.2005, p. 515. 4. Embargos
de dedarar;ao acolhidos para suprira omissao, mantendo-se a
condusao do ac6rdao.(EDAC 2002.34.00.014564-8/DF, ReI. Juiz
Federal Antonio Francisco Do Nascimento, Primeira Turma,e
DJF1 p.173 de 29/09/2009) (<http://arquivo.trf1.gov.br/default.
asp?processoX=200234000145648> acessi em 151.02/10, 17:10
- destaque natranscrir;ao)

A possibilidade de desaposentaciio tem

sido aceita, na doutrina e na jurlsprudencla,

sem maior dificuldade. Nao obstante, sao con

trovertidas as consequenclas da renuncia a ape

sentadoria, para 0 fim de obtencao de beneflcio

mais vantajoso, no mesmo ou em outro regime,

notadamente no que concerne a restituicao dos

valores recebidos pelo sequradot '.

Sustenta0 ProfessorFabloZambltteIbrahim ades

necessidade de qualquer devolucao, A proposito, em

obra dedicada especificamente ao tema, asseverou:

A desaposentacao em mesmo regime pre

videndarlo e,em verdade, um mero recakulo do

valor da prestacaoem razsodas novascotizac;:6es
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Breves consideracoes sabre a concerto de familia para fins
da lei n. 8.742/93 - Rol meramente exemplificativo?

Juiza Federal Carmen Elizanqela Dias Moreira de Resende
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EscoJa de Magistratura Federal da 1a Reqlac

de expedira respectiva Certidao de Tempo de
Contribuicao e posteriormente vir a compen

sar 0 regime de prevldencla perante a qual
postulara a novaaposentadoria.

Em rezeo desse efeito, nao e passiveI
obrigar 0 INSS a expedir a certidao sem que

algo Ihe sejafornecido em troca, sob pena de
o segurado locupletar-se iJicitamente. Afinal,
em muitos casos jii recebeu as valores da
aposentadoria par varlos anos.

o mais justa e conferir efelto "ex tunc"a
desaposentacao e fazer retornar 0 "status quo
ante", devendo 0 segurado restituir 0 recebido
do 6rgo3o gestor durante 0 perfodo que esteve
beneficiado. Este novoate que sera deflagrado
pelanova rnanfestecao devontade dosegurado
deve ter porcon sequencia a eliminacao de todo
e qualquer prejuizo que 0 primeiro ato possa ter
causado para a partecontrana, nocaso, 0 INSS.

as valores percebidos devem serdevol
vidos aindaque tenham naturezaalimentar. Se
assim nao for,0 sistema de protecao social sera
prejudicado pela criacao de despesa nao auto
rizada em lei, afrontando 0 princfpio da legali
dade e da supremacia do interesse publico/

Destarte, a renuncla aaposentadoria para ob

tencao de beneffeio previdenciario mats vantajoso,

no mesmo ou em outro regime, e direito do segu

rado, cujo exercicio, entretanto, depende do resta

belecimento do statusquo ante, com a restituicao

integral dos valores recebldos, a fim de que nao
haja enriquecimento sem causa, em detrimento

do equilibrio orcarnentarlo,

7 Op. en, p.89

o presente trabalho busca Incitar 0 questiona

mento acercada extensao do concelto de familia para

fins do beneficio de prestacao continuada previsto na

LOAS, posto que muitas interpretacoes tern side em

prestadas a este conceito, algumas mais extensivas,

outras nem tanto, sendo que nao raras vezes a ques

tao e torrnentosapara 0 julgador ao se deparar com

o caso concreto, devendo ponderar entre a letra da

Lei e a realldade da populacao mais carente no nosso

Pais, c1ientelado beneficio assistencial.

Importante deixar registrado que questces ou
tras como a ponderacao raclonal do cnterto de 14
do salario minimo como renda percapita para fins

de constatacao da miserabilidade nao serao abor
dadas nestas breves lin has, ate porque ja tern sido

aIva de diversos estudos e ate mesmo dissecada em

diversas decisoes judiciais das mais altas cortes.

Como se sabe, a Asslstencta Social e uma

especie do genero Seguridade Social, ao lado

da Previdencia Social e da Saude. Distingue-se

da Prevldencia Social especialmente em razao

do seu carater nao contributivo e um de seu

principiais meios de atuacao e 0 Beneficio de

Prestacao Continuada.

o que comumente temos visto e que grande

parte da populacao brasileira confunde 0 benefi

cio de prestacao continuada e a aposentadoria por

idade, esta ultima integrante do rol de beneficios

da Prevldencla Social.lsto se deve ao fato de a con

cessao e a rnanutencao do beneficio de prestacao

continuada serem feitos pelo INSS, 0 que se deu

com base na propria Lei nO 8.742/92, apenas por ra

zoes operacionais, tendo em vista, especialmente, a

grande rede que a Autarquia Prevldenciarla possui

espalhada por todo 0 territorio nacional. Contudo,

a verba para pagamento do beneficia assistencial e

proveniente dos cofres da Unlao e nao do INSS.

Adentrando 0 tema proposto, de inicio vale re

lembrar a leqlslacao pertinente, iniciando pela Cons

tituic;ao Federal, a qual preve, como objetivo da as-

sistencia social, "a garantia de um salarlo minimo de

beneficio mensaIapessoa portadora de deficienda e

ao idoso que comprovem nao possuir meios de pro

ver apropria rnanutencao ou de te-la provida por sua

familia, conforme dispuser a Lei" (art. 203, incise V).

A Lei nO 8.742/93, denominada Lei Orqanica da

AssistendaSocial (Loas), veio regulamentar a protecao
constitucional, prevendo que para fazer jus ao referido

benefldo, apessoaprecisa serportadora de defidencla

ou idosa (art. 203, inciso V, da CRFB e art. 20 da Loas).

Alern disso, ha um requisito economico;a pessoa tem

que demonstrar nao possuir meios de prover a propria

rnanutencao ou de te-la provida por suafamilia.

Lado outro, os §§ 1° e 3° do art. 20 da Lei nO

8.742/93 definem 0 nivel de renda que a familia deve

ter para ser considerada incapaz de manter a pessoa

idosa ou portadora de deficienda, da seguinte forma:

§ 10 Para os efeitos do disposto no caput,
entende-se comofamilia 0 conjunto de pessoas
elencadas no art. 16 da Lei nc8.213,de 24 de ju
lho de 1991,desdeque vivam sob0 mesmo teto.
(Reda,ao dada pela Lei nO 9.720, de 30.1 1.1998):

[... J

§ 30 Considera-se inca paz de provera rna

nutencao da pessoa portadora de defictencia ou
idosa a familia cuja rendamensa! per capita seja
inferiora 1/4 (urn quarto)do salario minimo.

Ede se notar que 0 § 1°nem sempre teve a reda

c;ao acima transcrita, pois, inicialmente, assim previa:

§ 10 Para osefeitos do disposto no caput,
entende-se por familia a unidade mononucle
ar,vivendosob 0 mesmoteto, cuja economia e
mantida pela contrlbulcao de seus integrantes.

Como se percebe, somente com 0 advento da

Lei nO 9.720, de 30.11.1998, foi que se introduziu

na leqislacao de Assistencia Social 0 conceito de

familia esculpido na Lei Prevldenciarla, vez que a

rsdacao anterior dava permissao para que varias

outras pessoas pudessem ser tidas como inte

grantes de uma mesma familia.



A precisadelimitacao do numero de membros

de uma familia e de extrema irnportancla, poden

do ser decisiva para a obtencao, au nao, do bene

ficia de prestacao continuada. Emoutras palavras,

dependendo do nurnero de componentes consl

derados na familia, tomando-se como referencial

para a avaltacaoa pessoa portadora de deficiencla

au Idosa, a resultado pcdera ser favoravel au nao
ao pretendente ao beneficia.

o atual conceito de familia introduzido a Lei

nO 8.742/93, no seu art. 20, §1°, abarca a conjunto

de pessoas elencadas no art. 16,da Lei nO 8.213/91,

que vivam sob a mesmo tete, donde seconclui que

abrange todas as pessoas mencionadas neste arti

go como possiveisdependentes, au seja:a) c6nju

ge; b) companheiro; c) filho nao emancipado, de

qualquer condlcao, menor de 21 (vinte e um) anos

au invalido: d) pais; e) irrnao nao emancipado, de

qualquer condlcao, rnenor de 21 (vinte e um) anos

au invalido: f) enteado e g) menortutelado.

Assim, de acordo com a Lei, nao entram no

conceito de familia, irmao maior de 21 anos nao

lnvalldo au menor de 21 anos emancipado, netos,
genros, cunhados, etc.

Dai serde extrema irnportancia estabelecer se

a rol elencado no art.16 supra mencionado e au

nao taxativo, sendo que ate entao a jurisprudan

cia tem se mostrado bastante vacilante, conforme

se depreende das ementas exemplificativas e an
tag6nicas a seguir transcritas:

AGRAVO LEGAL. BENEFiCiO ASSISTENCIAL
CONCEITO DE FAMiLIA - DEFICIENCIA EHIPOS
SUFICIENCIA COMPROVADAS. TERMO INICIAL.
HONORARIOS ADVOCATICIOS. SENTEN<;:A DE
PROCEDENCIA MANTIDA. TUTELA ANTECIPA
DA CONCEDIDA DE OFiCID.

l. 0 autor e portador de debilidade mental
grave, encontrando-se total e definitiva
mente incapacitado.

II. 0 grupo familiar e formado pelo autor, a
mae, a filha e os dols netos, sendoa renda fa
miliarcomposta pela Pensao par Morte auferi
da pela mae, em valores de fevereira/2008, de
RS 454,78 (quatrocentos e cinquenta e quatra
reais e setenta e oito centavos), e a renda per
capita de RS 90,00 (noventa reais), correspon

dente a 23% do salario mlnimo, e, portanto,
inferioraqueladeterminadapelo § 3° do artigo

20 da Leine 8.742/93. Ill.Termo inicial mantido
na data da cltacao. IV.Honorartos advocatfcios
mantidosem 10%(dezper centa) sabreaspar
celas vencidas ate a sentenca. V. Agravo legal
provido. Apelacgo do INSS e Recurso Adesivo
do autar improvidos. Sentenca mantida.Tutela
concedida de offclo.

(Processo 200703990266362, Relator:JuizHong
Kou Hen, Trf3 - Nona Turma, 2008/2/008).

Ementa : PREVIDENCIARIO. BENEFlclO ASSIS
TENCIAL de PRESTA<;:Ao CONTINUADA. CON
csssso. REQUISITOS VERTIDOS NO ART. 20da
LEI N' 8.742/93. DEFICIENTE. INCAPACIDADE
PARA AVIDA INDEPENDENTE EPARA 0 TRABA
LHO CONSTATADA. HIPOSSUFICIENCIA ECONQ
MICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ILiQUIDEZ
DA SENTEN<;:A Niio CARACTERIZADA.

I - Aautorapadece de varizes de membros infe
rloras e sequela de rernocao de meningioma de
coluna toradca, 0 que impoern a concessao do
beneffcia. As condtcoes soclo-economicas tra
duzemsttuacao de hlpossufidsnda: a recorrida
mora com seu esposo, ambos idosos e enfer
rnos, e dois netos, sobrevivendo da aposenta
dona no valorde um salarlo minima percebido
parseu conjuqe. A Lei nc 10.741/2003, alern de
reduzir 0 requisito idade para a concessao do

beneffcio assistencial, dispos no paraqrafo uni

co do artigo 34 que "0 beneficio ja concedido
a qualquer membra da familia nos termos do
caput nao sera computado para os fins do cal
culoda rendafamiliar percapita aqueserefere a
Loas". Tal regra nao pode deixarde seraplicada
no caso do "incapaz para a vidaindependentee
para 0 trabalho", sttuacao dos autos, pois sendo
de miserabilidade a situacao da famflia com ren

da de um salarto mfnlmo (consistente em bene
ficia disclplinado pela LOAS), tarnbem a e pela
Regime Geral da Previdencia Social, quando 0

beneffcio recebido por um membra da familia
serestringir ao mfnlmo legal.

11- Fundamentos jundicose fundamentos legais
nao se confundem, sendo so os primeiros de
constencla obrigat6ria na sentenc;:a, como base
parasolucao dasquest6es postas pelas partes.

111- Recurso improvido.

Processo 200836007008116, Relator(a) : CESAR
AUGUSTO BEARSI - l' Turma Recursal - MT 
Fonte - DJMT 09/03/2009).

EMENTA: BENEFlclO ASSISTENCIAL. CALCULO DA
RENDA FAMILIAR. EXCLUSiio DE PROVENTOS DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NO VALOR MI-

NIMO, PERCE81DA PELO MARIDO, ASSIM COMO
DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS NETOS.

Pretendenteao beneffcio assistencial que resi
decomseumaridoe netos. Exclusao, docalculo
da renda familiar, dos proventos de aposenta
doria par invaJidez no valor minirno percebida
pelo marido (art. 34, paraqrafo unlco da Lei nc
10.741/2003 - Estatuto do Idoso) e dos rendi
mentes auferidos pelosnetos (art. 20, § 1°, da
Lei n' 8.742/93 c/cart. 16daLei nO 8.213/91).

(Processo ne2005.72.95.009335-3, Relator - Juiz
Federal Joao Batista Lazzari - Turma Recursal da
Seceo Judiclariado Estado de Santa Catarina).

Veja-se que nas duas primeiras ementas as ne

tos sao incluldos no conceito de familia, conquanto

naoestejam elencados como dependentes no rol do

art.16 daLein08.213/91, enquanto naterceiraementa

estes sao extirpados. Ecerto que nasduasprimeirasa

contagemdos netoscomo integrantes da familia se

riafavoravel ao pretendente ao beneficiaassistencial,

vez que a renda per capita dlminuiria, enquanto na

ultima seria prejudicial,posta que as netos ja seen

contravam inseridos no mercado de trabalho e, par

consequencia, a rendapercapita aumentaria.

Emrecente decisao, a TNU entendeu ser rnera

mente exemplificativo a rol previsto no artigo 16 da

Lei nO 8.213/91, conforme ementa a seguirtranscrita,

da lavra da lIustreJuiza Federal Maria DivinaVlt6rla:

EMENTA PROCESSO CIVIL - ASSISTENCIA SO
CIAL. BENEFiclD DA PRESTA<;:iio CONTINUADA.
REQUISITOS LEGAlS. CONCEITO DE FAMiLIA.

1. Ao apurar 0 grupo familiar do requerente,0

julz nao esta adstritoao rol do art. 16 da Lei n°
8.213/91, que, nestecase, emeramente exem
plificativo, podendo, diante do caso concreto,
ser alargado ou diminufdo, de acordo com a
sua eqUitativa apreciacao, e tendo em visto 0

art. S' daLei n' 11.340/2006.

2.Caso de retornodosautosaojuizode origem
para,diante do caso concreto, fazer a adequa
<;ao dojulgado.

3. Recurso conhecido e providoem parte.

(Pedido deUniformlzacao de lnterpretacao de Lei
FederaI2007709S0064928Relator(a)Juiza Federal
Maria Dlvlna Vitoria TNU - Fonte DJ 19/08/2009).

A meujuizo,adecisao daTNUencontra razao de
ser, vezque a conceito previsto no § 1°,do art. 20 da

Lei n' 8.742/93 deveseranalisado em cadacaso con

creto,ante a dever de solidariedade familiar prevista

nosartigos 229 e 230, da LeiFundamentale dos artl

gas 1694e seguintesdo C6digoCivilvigente. Porem,

deve-se ter bastante cautela ao se considerarcomo

componentes da familia parafins assistenciais pesso

asnao elencados no art.16da Lei nO 8.213/91, a qual

deveservircomo um norte paraa julgador.

Defato,casas haemque a criteria legalpedecriar

injusticas, merecendosersuperado pelojulgador.Nao

que a criteria legal seja abstratamente rnalefico, vez

que foi um criteria legitimo que sesocorreu do elenco

dosdependentes para fins prevldenclarios, cuja legis

lacao tende a inc/uir no conceito de familia pessoas

que nao tern renda (menores e invalidos), e que par

isso mesmovivemsoba dependencia de outrem.

Contudo,naopodemosfecharasolhosparauma

real/dade latente no Brasil, e que a responsabilidade

pelo sustento da familia estacada vez maissabre as

ombros dos idosos. A proporcao de brasileiros com

mais de 65 anos responsaveis pelas despesas e que

dividem a moradiacomfilhos,netosau bisnetossobe

a cada ana de acordo com dados das pesquisas do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Hamultiples raz6es para isso, como a fato de as

filhos estarem deixando a casa de seus palsmaistar

diamente, fruto de dificuldades financeiras, aliada a
demora de ingressarem no mercado de trabalho em

decorrencia dosreflexos causados pelabaixaescolari

dade e falta de qualificacao, que dificultarn sobrerna

neiraa conquistade uma vagano mercadode traba

lho,mantendo-ossempredependentesdos pais.

Par outro lado, a conceito de familia nao

pode ser par demals alargado, vez que a benefi

cia assistencial e destinado somente aos mlsera

veis, melhor dizendo, aqueles que se encontram

em sltuacao de desamparo. Eque nao basta ser

pobre para fazer jus ao beneficia assistencial,pais

se assim fosse milh6es de pessoas em nosso Pals

teriam direito a tal beneficia.

Neste sentido, inclusive, decidiu a E. TRF 3.'

Regiaoque:

C..) 0 beneficlo de prestacao continuada nao

tem par fim a complementac;:ao da rendafami
liar ou praporcionarmaior confortoao benefi
ciario, massim, destina-se aoidosoou deficien
te em estadode penuria(AC 876500. 9.a Turma.
ReI. Des. Fed. Marisa Santos. DJU, 04.09.2003).



o direito da concubine apensao por morte
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Na verdade, a Asslstencta Social somente

deve atuar supletivamente quando a familia nao

tem condicoes de cumprir seu papel social, uma

vez que a pr6pria Constituicao Federal preve que

e dever dos pais assistirem os filhos menores e os

maiores tern 0 dever de ajudar e amparar os pais

na velhice, carencta ou enfermidade (CF, art. 229).

Tarnbern 0 C6digo Civil preve, em consonanda

com a solidariedade familiar, 0 instituto dos alimen

tos, prescrevendo 0 direito-dever reclproco entre

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, a

prestacao de alimentos (C(f02, art. 1696), que sao

destinados a atender as necessidades de subsisten

cia (C(f02, art. 1694, § 2°), donde se conclui que 0

Estado, devera intervir, atravesda Assistencia Social,

apenas quando aquele de quem se reclama alimen

tos nao pode fornece-los sem desfalque do neces

sarioao seu sustento (C(f02, art. 1695, in fine).

a perigo de se alargar demais 0 conceito de fa

milia eque muitas pessoas podem deixar de entrar

no mercado de trabalho de maneira proposital para

nao perderem 0 beneficio, preferindo viver como

damente sob a dependencia do idoso ou deficien

te fisico. De certa forma, a percepcao do beneflcio

pode representar um desestimulo a que os mem

bros da familia busquem uma melhoria no nivel de

vida, com 0 temor de perderem 0 beneficio.

No caso dos netos, por exemplo, somente

em sltuacoes excepcionais em que nao possam

ser sustentados pel os pr6prios pais, por razao

de abandono ou invalidez, ai sim estes pode

riam integrar 0 conceito de familia para fins de

o idose, no caso um dos avos, perceber 0 bene

ficio. Do contrario, estariamos estimulando com

que os pais, a quem cabe 0 dever de sustento

dos filhos, se esquivassem desse dever.

Obviamente que podera haver casos em que,

muito em bora nao se atenda ao criterlo legal, a fami

lia etao ou mais carente do que exige 0 criterio legal.

Se os pais abandonam uma crlanca com os avos, e
evidente que estes ficarao com 0 onus de prover seu

sustento. Assim, a presence da criancano grupo ein

dicativa de que uma maier necessidade do beneficio

do que se a cnanca nele nao estivesse inserida.

Manifestando-se sobre 0 tema, Marcelo Leo

nardo Tavares' doutrina: 'Pode ocorrer que, no caso

concreto, 0 crlterio acolhido de forma qenerica pelo

legislador nao se mostre suficiente para solucionar 0

problema da sobrevivencia, Seisto acontecer, cabera

ao Poder Judiciario valorizar os elementos mais ade

quados para a justa solucaodo caso concreto".

Por firn, ebom lembrar que a jurisprudencia,

tanto do Superior Tribunal de Justice quanto da

Turma Nacional de Unlformlzacao dos Juizados

Especiais Federais, vem decidindo que os criterios

de avallacao da carencia sconomka nao sao abso
lutos, sendo possivel demonstrar que a familia e
inca paz de prover a manutencao da pessoa porta

dora de deficiencla ou idosa com base em outros

elementos, alerndaqueles considerados na Lei.
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1 Introdu~ao

Da Seguridade Social e seus objetivos

Na medida em que 0 Estado tornou-se indus

trializado, acarretando a utilizacao em massa do tra

balho assalarlado, surgiu a necessidade de se criar

um sistema de seguridade social, com 0 objetivo de

proteger 0 trabalhador das continqendas, ou seja,

de eventos capazes de Ihe retirar a capacidade de

prover a pr6pria subsistencla e de seus familiares.

Diante dessa nova perspectiva, instituiu-se,

no ambito estatal, um conjunto de princlpios e

normas voltadas a centralizar 0 custeio do siste

ma, a fim de viabilizar a concessao de beneficios

e services direcionados a populacao, 0 qual se de

nominou Seguridade Social.

Segundo SERGiO PINTO MARTINS, "0 Estado,

portanto, vai atender as necessidades que 0 ser

humane vier a ter nas adversidades, dando-l he

tranquilidade quanto ao presente e, principal

mente, quanto ao futuro, mormente quando 0

trabalhador tenha perdido a sua rernuneracao, de

modo a possibilitar um nivel de vida aceitavel",'

Em face dessa assertiva, e correto afirmar
que a Seguridade Social foi instituida com o ob

jetivo de proporcionar a equitativa distribuicao
de renda, com base nos princlpios da solidarie

dade e da universalidade.

Essa nova visao adveio da prornulqacao da

Constituicao Federal de 1988, em especial. pela die
~ao do art. 194, de onde exsurge 0 importante papel

da Seguridade na consecucao da Justica Social.

SIMONE BARBISAN FORTES, ao citar a opi

niao de Feij6 Coimbra, explica que:

Dlscorrendo sabre as fins da seguri
dade social, diz Fernando de Ferreri que ela,
absorvendo as antigos sistemas de previsao.

'In DoSeguridade Social, Ed. Atlas, 1Saedtcao. p. 43.

converre-se, aos poucos, em service publico
de amparo social, mantido par receita tribu

taria ou assemelhada, merce da qual 0 Estado
reallza, de modo efetivo e, sern duvida, mais

pret!co e adequado, uma redistribuicao de

renda, considerada par Paul Durandouma das
solucoes rnals imperiosas para a denominada

questao social. E na verdade, e ela, antes de
tudo, um mecanismo de transferencia dasres

ponsabilidades pelos efeitos dosriscos sociais,
das pessoas atingidas para as componentes
de grupos mais fortes economicamente, e

destes para 0 conjuntode pessoas maisaptos

a suporta-las: a sociedade inteira.?

Eo importante destacar que 0 art. 193 da Carta

Politica de 1988 imp6e, explicitamente, que "a or

dem social tem como base 0 primado do trabalho,

e como objetivo 0 bem-estar e a [ustica sociais".

Nesse aspecto, fica claro que a Seguridade So

cial tem 0 seu ponto de apoio nos principios da so

Iidariedade e da universalidade, visando a cober

tura de todos os riscos sociais que possam atingir

os membros da coletividade (Previdencia Social),

alern de assegurar a todos os habitantes do terri

t6rio nacional, brasileiros ou estrangeiros, 0 acesso

ao sistema unlco de saude (Asslstencia Social).

A cobertura de riscos ou contiqencias socials,

como premissa basica da Previdencia Social, sig

nifica que incumbe ao sistema assegurar aos seus

bsnsficiarlos as condicoes baslcas para a manu

tencao de sua subsistencia e de seus dependen

tes, em situacoes de desemprego, incapacidade,

velhice, prisao ou morte.

SIMONE BARBISAN FORTES esclarece que:

Riscos ou continqenclas sao os eventos

incertos, determinantes da perda da autono
mia dossujeitos, par contada impossibilidade

laborattva.cujaocorrencia, emboraem um pri
meiro momento tenha um reflexo puramente
individual, apresenta, tarnbern, evidente lm-

2 InDireito daSeguridade Social, Ed. Livraria do Advogado, 2005,p.30.



portancia para a sociedade, ja que a sttuacao
de desemprego au desocupacao involuntaria,

considerada em termosqlobals, opera reflexos
economlco-socials conslderaveis.

Geralmente, sao tidos comocontinqenclas

sociais osencargos da maternidade, ldade avan

cada,doenca. invalidez, mortee desemprego.

No caso brasileiro, a Constituicao Federal

de 1988, nos incises do art. 201, aponta como

riscos sociais que devem necessariamente ser

cobertos pelo Regime GeraJ de Prevtdenda

Social, semexclusao de outros, a dcenca, a in

validez, morts, idade avenceda, maternidade,

desemprego lnvoluntario e reclusao.'

Dentre os princfpios que regulamentam a Pre

videncla Social, encontra-se 0 da protetividade ou

protecao, que pressupoe a institulcao de um plane

jamento sistematizado suficiente para proporcionar

ao segurado ascondicoes necessaries para enfrentar,

dignamente, essas contlnqenclas sociais.

lrnpoe-se concluir, portanto, que 0 fim coli

made pela Prevldencia Social e a centralizacao

de recursos, oriundos de toda a sociedade, desti

nados a assegurar a cobertura das contlnqencias

socia is que venham a impedir que 0 segurado e

seus dependentes possam sobreviver, de forma

digna, consoante os principios fundamentais do

Estado Democratico de Direito (art. 1°, inciso III,

da Constitulcao Federal).

2 Dos beneficiarlos da previdencia social

No vertlce da relacao prevldendarta figuram,

como sujeitos, de um lado, no p610 passive, a Au

tarquia, na condlcao de gerenciadora de recursos

e prestadora de beneficios e services, e, de outro

lado, no p610ativo, os beneficiarios de tais presta

<;oes, que se constituem exclusivamente de pesso

as fisicas, que se classificam em duas categorias:

segurados e dependentes.

Na categoria de segurados, se inserem aque

les que se encontram diretamente vinculados

ao Regime Geral da Previdencia Social, em razao

do exercicio de atividade laboral, cuja filia<;ao e
obrigat6ria, ou em virtude de adesao voluntaria,

31n ab.cit., p.47.

mediante 0 recolhimento das devidas contribui

<;oes ao sistema.

De sua vez, sao dependentes todos aqueles

que se vinculam indiretamente ao RGPS, atraves

de estreita Iiga<;ao com os segurados. Os depen

dentes, em face de suavlnculacao Indireta, somen

te permanecem como beneficiarlos enquanto 0

segurado, a que estao Iigados, mantiver essa con

dlcao, e, por este motivo, a sua relacao prevldenci

aria tem carater de acessoriedade.

Segundo as Iicoes de SIMONE BARBISAN

FORTES, "em outros termos, dependentes previ

denclarlos sao aqueles que rnantern uma relacao

de dependencia com os segurados do Regime

Geral de Previdencia Social que, dado 0 seu ca

rater protetivo, tarnbern da familia, os abarca em

seu rol de beneficiarios".'

Assevera, a MM. Juiza Federal, que "a familia,

nos termos do art. 226 da Constltuicao Federal,

baseda sociedade, tem especial atencao do Estado,

sendo que, conforme 0 art. 227, a infancia e a ado

lescencia constituem-se em setor pnoritario, com

direito a protecao especial que envolve garantia

de direitos previdenclarios (§3°, II, do dispositivo).

Assim e que, no campo da previdencla social, 0 art.

201, incisos IVe V,tarnbern da Constltukao Federal,

elencam dois beneffclos que devem ser alcancados

ao que denomina dependentes, isto e,os membros

da unidade familiar dos sequrados","

Na realidade, conforme ja analisado, a pro

tecao prevldenciaria dos dependentes do segu

rado tern, como pressuposto, a rnanutencao da

qualidade de vida por ele proporcionada aos

membros da familia e aos que com ele manti

nham um vinculo de solidariedade, mesmo dian

te da ocorrencia das contigencias socia is.

Impoe observar, como questao central deste

estudo, que, dentre os dependentes elencados no

rol do art. 16 da Lei nO 8.213/91, encontra-se, no

mesmo patamar do conjuge, o(a) companheiro(a)

do segurado, circunstancia esta que se repete no

art. 201, inciso V da Magna Carta, que Ihe assegura

o direito apensao por morte.

41n ob.cit., p. 76.

sidem.

Para efeito do reconhecimento do direito

dotal companheiro(a) aos beneffcios previdencia

rios, deve-se aferir a exlstencla, in concreto, do ins

tituto de direito civil denominado uniiJo estavel.

3 Da concaltuacao de uniao estavel para

fins previdenclarios

Em princfpio, e importante destacar que, para

fins previdenciarios, torna-se imprescindivel a

comprova<;ao efetiva da exlstencla da uniao esta

vel entre 0 segurado e 0 pretenso dependente.

o art. 226, §3°, da Carta Polftica, estabelece

que "para efeito da protecao do Estado, e reco

nhecida a uniao estavel entre 0 homem e a mu

Iher como entidade familiar, devendo a lei facilitar

a sua conversao em casamento".

Em perfeita harmonia com os preceitos cons

titucionais, as normas de direito civil estabelecem

que "considera-se companheira ou. comp~nheir.o

a pessoa que, sem ser casada, mantem uruao esta

vel com 0 segurado ou com a segurada, de acordo

com 0 §3° do art. 226 da Constltuicao Federal. Na

diccao legal, demanda-se uniao publica e not6ria,

com intuito de formacao de familia, entre pessoas

de sexo distinto".'

Extrai-se, portanto, da norma constitucional,

que a unlao estavel possui, como caracterfstica

fundamental, a formacao de entidade familiar pe

los conviventes.

Para identificar a real confiquracao de uniao

estavel,WLADIMIRNOVAES MARTINEZ traca os se

guintes parametres:

A dafinicao de companheiro(a) de pen

de exclusivamente da estabilidade da untao.

Entretanto, a presence de qualquer um desses
fatos e suficiente para caracterizar a condi<;ao

de dependente.

A observa<;ao a quanto nao ser casada
deveserentendida como excludente da bigamia
de fato, isto e, a uniao estavel excluir a existencia
de outra mulher au homem, tidos como aman
tes. Todavia, se mantido a casamento e, ainda
assim, vivendo comoutra mulher, ficar demons
trada a vida em comum, principalmente se de
corridos cinco anos ouexistente filhoem comum,

~SIMONE BARBISAN FORTES, inab.cit., p.78.

produzir-se-a a struacao da concorrencia entre 0

companheiro(a) e (a) esposo(a). De qualquer for

ma,nao significa terem os companheiros de ser
soltelros, podendo ser ex-casados e separados de

direito oude fate ouvluvos,

Companheiros sao pessoas vivendo como
se casados fossem, assim entendida a vida em
comum, apresentando-se publicamente juntos,
partilhando 0 mesmo larounao.dividindo os en

cargos daaffectio soaetatts conjugal.

Aestabilidade detaluniao nao efadl deser

caraeterizada e,embora nao mais exigida a prova
da dependenciaeconomica, agora presumida, 56
tern sentido 0 direito a pensao por morteseam
bos seauxiliavam e semantinham numafamilia,
e isso pressupoe. normalmente, certa convlvenda

sob 0 mesmo teto enao relacionamento asescon
didas. Dequalquer forma, nac seconfunde coma
sociedade comercial ou coma frequencia de rela

coes amorosas naodefinldas."

Assim, percebe-se que a uniao estavel lastreia

se em uma relacao voltada a constltulcao de um

nucleo familiar, nao importando 0 estado civil dos

conviventes, 0 que viabiliza a possibilidade de seu

reconhecimento mesmo nas sltuacoes em que a

convlvencia seja concomitante com 0 casamento,

a depender das clrcunstancias do caso concreto.

4 Do entendimento dos tribunais sobre a

questao da depandencia da concubina

Embora a lei nao faca qualquer restricao

com relacao ao estado civil dos conviventes, os

Tribunais patrios, em sua maioria, tern entendi

do que a concubina - companheira do segurado

que mantern, em concomltancia, 0 casamento

nao possui dire ito a dependencia, para fins de

psrcepcao de pensao por marte.

o Superior Tribunal de Justlca ja se posicio-

nou sobre 0 tema, como se ve a seguir:

RESP 200400998572 RESP - RECURSO ESPE

C1AL-674176

Relator(a) NILSON NAVES

Sigla do 6rgao STJ

6rgao julgador SEXTATURMA

Fonte DJEDATA:31/08/2009

71n Camentdrios a Lei Basica da Previdencia Socia', Ed. LTr, 6a
edh;:ao, Torno II, p. 146/147.



Ementa

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIARIO. PENSAo
POR MORTE. RATEIO ENTRE VIUVA ECONCUBI
NA. SIMULTANEIDADE DE RELAc;Ao MARITAL.
UNIAo ESTAvEL NAo CONFIGURADA. IMPOS
SIBILIDADE. 1.Emrazaodo proprio regramento
constitucional e infraconstitucional,aexlqencla

para 0 reconhecimento da unlao estavel e que
ambos, 0 segurado ea companheira, sejam sol
telros, separados de fato ou judicialmente, ou
vluvos, que convivam como entidade familiar,
aindaque nao sob0 mesmoteto, exclulndo-se,

asslrn, para fins de reconhecimento de unlao
estavel, assituacoes de concomltancla, e dizer,
de simultaneidade de relacao marital. 2.Efirme
o constructo jurisprudencial na afirrnacao de
que se reconhece acompanheira de homem
casado, mas separado de fato ou de direito,
divorciado ou vlnvo, 0 direito na partlclpacao
nos beneffcios previdenciarlos e patrimoniais
decorrentes de seu falecimento, concorrendo
com a esposa, ou ate mesmo exclulndo-a da
participacao, hip6teseque nao ocorre naespe
cie,de sorteque a dtstlncao entreconcubinato
e unlao estavel hoje nao oferecemais duvida.
3. Recurso especial conhecldo e provido.

Data da Dectsao 17103/2009

Data da Publicacao 31/0B/2009.

De suavez,osTribunais RegionaisFederaistam

bern adotaram, em reiterados julgados, 0 mesmo

posicionamento, lastreado na clrcunstancia de que a

uniao estavel pressup6e aausenclade impedimento

matrimonial, senaovejamos:

Processo AC200451 01 0256936

AC- APELAc;AO ClVEL - 397174

Relator(a) Desembargador Federal GUiLHERME
CALMON NOGUEIRA DAGAMA

Siglado orgao TRF2

Orqao julgador SEXTA TURMA ESPEClALIlADA

Fonte DJU - Data:04/05/2009 - Pagina:9B

Ementa

APELAc;AO C[VEL. DIREITO CIVIL EADMINISTRA
TIVO. PENSAo POR MORTE DE SERVIDOR MILI
TAR. SEPARAc;Ao DE FATO. INOCORRENCIA.
UNIAo ESTAvEL. NAo CONFIGURAc;AO.INEXIS
TENCIA DAS FAMILlA55IMULTANEA5. ANALISE
DEPROVA.IMPROVIMENTO. 1.0 tema em deba
te diz respeito asuposta condicao de pensionis
ta em razao da morte de ex-militar nacondlcao

de companheira. 0 militareracasado e, conso-

anteasprovas produzidas nosautos, ainda man
tinhade fato seu casamento. 2. Ap6s 0 advento
da Constltukao Federal de 1988, mormente
dianteda regra expressa contida no artigo226,
§ 3°, tinalmente foi reconhecida oficialmente a
familia constitufda entre companheiros, inclu
sive para fins de protecao estatal. 3. 0 compa
nheirismo, ou uniiio est6vel (na terminologia
adotada pelo legislador constituinte) e a unlao
extra matrimonial monoqamlca entre 0 homem
e a mulherdesimpedidos, comovinculo forma
dor e mantenedor da farnllia, estabelecendo
uma comunhao de vida e d'almas, nosmoldes
do casamento, de forma duradoura, continua,
not6ria e estavel.4. Um dos requisitos objetivos
para a contiquracao do companheirismo (ou
uniiio estovel, na terminologia constitucional)
e a ausencia de impedimentos matrimoniais,
ressalvada a possibilidade de 0 companheiro
que tem 0 estado civil de casado encontrar-se
separadode fato de seuc6njuge (CC, art. 1.723,
§ 1°).5. No julgamento do Recurso Especial n"
397.762/BA, a l' Turma do Supremo Tribunal
Federal conduiu, por maioria de votos, que nao

he como reconhecer as denominadas familias
simultdneas no sistema jurfdico brasileiro. A hi
p6tese erade concubinato (CC, art.1.727), e nao

de companheirismo (CC, art. 1.723, caput) e,por
tsso, nao reconheceu direitoapensao em favor
de concubina (e nao companheira). 6. A hip6te
see analoqa apresente, nao havendo qualquer
sentido emseadmitiroconcubinato para tinsde
producao deefeitos juridicos, mesmo nocampo
previdenclario lata sensu. 7. Recurso conhecido
e improvldo, para 0 tim de mantera sentence.

Data da Decisao 13/04/2009

Data da Publlcacao04/05/2009.

APELREE 20050399027B355

APELREE - APELAc;Ao/REEXAME NECESsARIO
-1039415

Relator(a) JUll WALTER DOAMARAL

Siglado orgao TRF3

6rgao julgador SETIMA TURMA

Fonte DJF3 CJ2 DATA:17107/2009 pAGINA: 430

Ementa

PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MORTE. TRABA
LHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. FI
LHOS. DEPENDENCIA ECON6MICA PRESUMIDA.
CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTANEOS.
IMPEDIMENTO LEGAL DE UNIAo ESTAVEL. DE
PENDENCIA ECON6MICA NAo COMPROVADA.
PARCIAL PROCEDENCIA DO PEDIDO. TERMO

INICIAL. VERBA HONORARIA. I. (...omissis...) V.A
prova material, corroborada pela testemunhal
colhida nosautos, e suficiente a demonstrar que
a requerente e a falecido mantinham uma rela
s:ao publica, contfnua e duradoura. VI.A uniao

entrea autora e a falecido nao seenquadra na
quelaprotegida peloartigo226 daConstltuicao
Federal de 1988,em faceda ausencta de com
provacao da separacac de fato do de cujus. VII.
lnviavel a concessao do beneffclo pleiteado a
concubina, tendo em vista a impossibilidade de
serconferido status de uniao estavel a relacao

concublnarla concomitante a casamento valido.
(... omissis...) XVI.Remessa oficlal neo conhecida.
Agravo retidoimprovido. Apelacaodo INSS par
cialmente provida.

Data da Decisao22/06/2009

Data da Publicacao 17107/2009.

Recentemente, a 1a Turma do Supremo Tri

bunal Federal proferiu julqarnento, afastando, por

maioria, a possibilidade de concessao de pensao

por morte aconcubina, por entender que nao se

configura uniao estavel em concornltancia com 0

casamento. Segundo a interpretacao da maioria

dos Ministros do Pretorlo Excelso,com ressalva do

brilhante voto do Ministro Ayres de Brito, a segun

da uniao desestabiliza a primeira (RE n.397762, ReI.

Min. Marco Aurelio Mello, DJe de 13/08/2008).

Entrementes, alguns julgados proferidos pelos

tribunais superiores enfrentaram 0 tema, de forma

aprofundada, interpretando a lei previdenciaria em

consonancla com 0 texto constitucional, que preco

nizaa protecao afamilia.

A proposito:

Processo AC200138000362530

AC- APELAc;Ao CIVEL - 200138000362530

Relator(a) JUll FEDERAL ITELMAR RAYDAN
EVANGELISTA (CONV.)

Siglado orgao TRF1

Orqao julgador PRIMEIRA TURMA

Fonte e-DJFl DATA:02/09/2008 PAGINA:18

Ementa

PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MORTE. 6BITO
EM1999.CASAMENTO EUNIAo ESTAvEL COM
PROVADOS. DIREITO DA COMPANHEIRA. RA
TEIO. FILHO MAIOR NAo INVALIDO. EXCLusAo
DO ROL DEBENEFICIARIOS DESDE A DATA DA
MAIORIDADE. §3' DO ART. 226 DA CF/88. ART.
1.723 DO C6DIGO CIVIU2002. LEI 8.213/91.

PARTILHA DA PENSAo A PARTIR DA HABILlTA

c;Ao DA COMPANHEIRA. APELAc;AO DESPRO

VIDA. SENTENc;A MANTIDA. PRECEDENTES.

1. A teor do que dfspoem os §§ 3° e 4° do art.

16 da Lei de Beneficios (8.213/91), bem como

comprovado pela lnstrucao dos autos a conco
mitancia do casamento coma vluva e da unlec

estavel coma companheira (Apelada), nao me

rece censura a sentence que concluiu tratar-se

de hip6tese em que 0 de cujus manteve vida

em comum com a esposa, com quem tinha fi

lhos, e com a concubina, com a qual teve um

filho, que inclusive ja e beneficiario da pensao,

juntamentecoma Apelante(aurora), de acordo

com 0 documento de fls. 43 (informacoes do

beneficio) e, ainda, com a prova testemunhal

de fls. 86/91. Par semelhante modo, a presun

c;:ao de dependencia econ6mica mllita em favor

de ambas. 2. Ha que se registrar que a estado

civil das partes nee e 6bice ao reconhecimen

to do direito da companheira ao beneficia da

pensao por morte do segurado. Precedentes:

STJ/5' Turma, REsp 54037, ReI.: Ministro Jose

Dantas, DJU de 28.11.94, p. 32.634 e TRF - l'

Regiao, AMS90.01.03625-2/GO, ReI. Desembar

gador Federal Jirair Aram Meguerian, Segunda

Turma, DJ de 24.11.94. 3. "E legitima a divlsao

da pensao prevldenciaria entre a esposa e a

companheira, atendidos os requisitos exigidos"

(Surnula 159 do extinto TRF). Precedentes: AC

1998.39.00.008200-0/PA, DJU de 31.01.2006 e

AC2000.01.00.0682BB-4/BA, DJU de03.09.2007,

p. 10).4. Par ocaslaoda sentence, a filho do de

cujus era menor, sendo-Ihe assegurado perma

necer no rateio da pensao ora em comento.

Atualmente esteseencontra com vinte e cinco

anos (cf. doc. de tis. 43), nao mais fazendojus

ao beneffcio, como dlspoe a inciso II do art. 77

da Lei8.213/91, devendo serexcluido do rol de

beneficiaries. 5. Recurso de apelacao ao qualse

negaprovimento. Sentence mantida.

Data da Decisao19105/200B

Data da Publlcacao02/09/200B.

Em tais julgados, entendeu-se que a questao

moral da vedacao da bigamia, no ambito do direi

to civil e do direito penal, nao pode se constituir

em fundamento para afastar 0 direito da concubi

na - companheira do segurado casado - apensao

por morte, eis que, em sede prevldenciaria, 0 que

justifica a percepcao do beneflcio e adependenda,

o que sera objeto de estudo no toplco seguinte.



5 Do fundamento para justificar a depen
dencla da concubina

Em primeiro plano, deve-se destacar que a

Constituicao Federal, no caput do art. 226, disp6e

expressamente que "a familia, base da sociedade,

tem especial protecao do Estado".

Nesse ponto, e valldo observar que nao ha

quaiquer limite ou restricao na norma constitu

cional para 0 conceito de familia, sendo certo que

o Estado deve oferecer protecao acelula familiar,

respeitando a realidade fatlca, que deve prevaie

cer sobre as regras doutrinarias ortodoxas.

o importante, na seara previdenciaria, e for

necer suporte para a rnanutencao daqueles que

dependiam do segurado falecido, que com eles

mantinha um vinculo de solidariedade famiiiar, ti

pica das relacces afetivas duradouras e estavels,

CARLOS ALBERTO PEREIRA DECASTRO eJOAO

BATISTA LAZZARI' explicam, sobre a dependencia

para fins previdenciarios, que:

Dependentes saoas pessoas que, embo
ranao contribuindo paraa Seguridade Social, a
Lei de Beneffcios elenca como possfveis bene
ficiarios do Regime Geral de Prevldencia Social
- RGPS, fazendo jus as seguintes prestacoes:
pensao par morte, auxllio-reclusao, service so
cial e reabilltacao profissional. Como salienta

Feij6 Coimbra,"em boa parte, as dependentes

mencionados na lei previdenciaria coincidem
com aquelesque a lei civil reconhececredores

de alimentos a serem prestados pelosegurado.
Ebern16g1eo que assim 0 seja, pois que a pres
ta<;o3o previdenciaria - conteudo material da
pretensao do dependente - e, acima de tudo,

uma reposlcao de renda perdida: aquela ren

da que 0 segurado proporcionaria, caso nao a
atingisse um risco social".

Assim,nao e 0 simples criterio da necessidade

economica que define a dependencia previden

ciaria. Em tais circunstancias, ha que se perquirir

acerca da solidarledade civil, decorrente dos vin

culos famillares. Essa conclusao exsurge da inter

pretacao da propria lei previdenciarla, que enu

rnera, como dependentes do segurado, pessoas

que estao fora da celula familiar, mas que com ele

aIn ManualdeDireitoPrevidencidrio, ConeeitoEditorial, 113 edicao,
p.213.

mantlnham relacao de solidariedade civil, como e
o caso de lrrnaos invalidos ou menores de idade,

nao emancipados, e dos pais.

Nessa trilha de racioclnio, encontra-se a Ii~ao

de CARLOS ALBERTO PEREIRA DECASTRO e JOAO

BATISTA LAZZARI, senao vejamos:

Discordamos, contudo, da presentecon

celtuacao, vista haver situac;:6es previstas em

lei nas quais nao ha necessariamente depen

dencia econcmke: par exemplo, mesmo que

ambosasconjuqes exercarn atividaderemune

rada, um econsiderado dependente do outre,
para fins prevldenclanos, fazendojus a benefi

cios, mesmo que aufiram ganhos decorrentes

de atlvidade Jaborativa. Eque as criterios para

a fixacaodo quadrode dependentessaovarlos
e nao somente a da dependencla puramen

te economlca. Sao as vfnculos familiares, dos

quais decorre a solidariedade civil e a direito

dos necessitados a provisao da subsistencia
pelos mais afortunados (CF, art. 229), a nosso

ver. a principalcrlterlo norteadorda fixacao da

dependencia no campo prevldenctano.v

Ha que prevalecer, portanto, a relacao de 50

Iidariedade civil que vincula os membros da fa

milia, e nao as regras de ordem etlca e moral, que

afastam 0 aplicador do dlreito da realidade social

brasileira. Neste aspecto, e valido lembrar os fre

quentes casas levados aapreciacao do Judiciario,

que notlciam a existencia de famllias slmultaneas,

em que um dos conjuqes, normalmente 0 homem,

rnantern relacionamento firme com a esposa e

com a concubina, sem que uma delas tenha co

nhecimento da existencia da outra.

E, para acertar tais situacoes, alguns julgados

tern reconhecido, em favor da concubina do ho

mem casado, 0 dlrelto ao rateio da pensao por

morte. Neste sentido:

Proeesso AC 200051010325369

AC- APELAi;:AO CIVEL - 330250

Relator(a) Desembargador Federal ANDRE FONTE5

5igla do 6rgao TRF2

6rgao julgador 5EXTA TURMA

Fonte DJU - Data::16/09/2004 - Pagina::122

Decisao

9 Idem.

ATurma,por unanimidade,deu provimento ao

recurso, nostermos do voto do Relator.

Ementa

DIREITO ADMINI5TRATIVO. PEN5Ao POR MOR

TEE5TATUTARIA. REGIMEJURIDICO DECONCU

BINATO. NECE551DADE EM CONTRAPOSIi;:AO

A ETICA. I - Comprovada a vida em comum,

ainda que nao exclusiva, faz jus a concubina

apen sao estetuterta decorrente da morte do

seu instituidor, porque a mantenc;:a de duas

familias pelo lnstltuldor, na ocasiao de seu fa

lecimento, nao constitui 6bice ao pagamento

do beneffcio. II - A sistematica prevldenciarla

opera com a conceitode necessidade e nao de

moralidade no exame da sattsfacao do requisi

to de dependencia economica advindade uma

convlvenda duradoura, porque a pagamento

do beneffcio prevldencterto se deve aneces

sitas e nao aetlca das relacoes travadas. III 
Conquanto a Direito Civil faca distincao entre

a uniao estavel e a concubtnarta. na disciplina

dos beneffcios previdenciarios, nao se mostra

adequada tal dlferenciacao, porquanto a vida

em comum e a dependencia econornica sao

fundamentos suficientes para a concessao do

beneffcioa ser rateado. IV - Apelacao provida

para julgar procedente a pedido, fixando as

honorarios advocaticios em 5% (cincopor cen

to) do valor da condenacao, nostermos do art.

20, § 4° do C6digo de Processo Civil.

Data da Declsao 12111/2003

Data da Publiea,a016/09/2004.

Proeesso AC 199951010266520

AC- APELAi;:AO CIVEL - 333186

Relator(a) Desembargador Federal ANDRE FONTES

Siglado 6rgao TRF2

6rgao julgador SEXTA TURMA

Fonte DJU - Data:01/06/2004 - Pagina: 183

Declseo

A Turrna. par unanimidade, neg au provimento

ao recurso e aremessa necessaria, nos termas
do voto do Relator.

Ementa

DIREITO PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MOR

TE. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO A CON

CUBINA EMDETRIMENTO DA MULHER. DEPEN

DtNCIA PRESUMIDA NOSTERMOS DO ART. 16

DA LEI N° 8.213-91. 1- Consoante a normativi

dade do art. 16, § 4' da Lei n' 8.213-91, a de

pendencla econ6micado conjuqe epresumida

secundum legis; se a categoria probat6ria nao

fosse a presuncao (praesumptio juris tantum),
asquestionis facti encontrariam solucao a par

tir de robusta e inequfvoca prova documental
produzida, denotando que de fato a segura

do (a) au mantinha 0 que popularmente de
nominam vida "dupla", (b) ou no mfnimo Ihe

prestava auxflio econcmlco - a que afastaria a

excecac de que praesumptioceditveritati.1I - A
mantenc;a de duasfamflias pelo instituidor,na

ocaslao do seu obito, nao importa em exclusao
de qualquer delas, fundada na moralidade so

cial, vezque a regime dosbeneffcios previden
dartos edeterminado pela necessitas (necessi

tasnon habet legem), motivo pel a qual deve a

mulher dividir com a concubinapro rata parte
a pen sao por morte de seumarido, nostermos

do art. 74 em interpretacao conjuntacom 0 art.

77 do supracitado diploma legal. 111- Apelacao

e remessa necessaria desprovidas.

Data da Deeisa01 OIl 2/2003

Data da Publicacao01/06/2004.

Proeesso AC200202010272335

AC- APELAi;:AO CIVEL - 291142

Relator(a) Desembargador Federal POUL ERIK

DYRLUND

Siglado 6rgao TRF2

6rgao julgador SEXTA TURMA

Fonte DJU- Data: 01/04/2003 - Pagina: 193

Decisao

A Turma, por maioria, deu provimento ao te
curso, nostermos do voto do Relator. Vencido

a Des.Fed.SergioSchwaitzer.

Ementa

PREVIDENCIARIO. CONCESsAo DE PENSAo
POR MORTE - CONCUBINA. 1 - A definicao de

concublnato, para fins de protecao prevlden
ciaria (art. 16, § 3°, da Lei nO 8.213/91), e mais

abrangente que a conceitodelineado na legis

lacao civil,uma vezque a lnexistenclade irnpe
dimentos matrimoniais somente se impoe ao

dependente, e nao ao segurado. 2 - Reconhe
cimento de efeitos previdenciarios a sltuacao
do concubinato demonstrado nos autos, nao

sendo impedimenta, para tanto, a extstenda

slmultanea de esposa. 3 - Ostentando a condi
«;030 de companheira,milita em favorda Autora

a presuncao de dependencia econcmica pre

vista no § 4°, do art. 16, da Lei nO 8.213/9, que

nao eelidida pelo decurso de longo prazo en
tre a passamento do segurado e 0 requerirnen

to, judicial,da pen sao, uma vez que a liame da

subordinacao eccnomlca deve ser aferido no



momenta da ocorrencia do risco social, quan

do a requerente reuniu todos os pressupostos

de aqulsicao do direito.4 - Apelacao provida.

Data da Decisao 27/11/2002

Data da Publicacao 01/04/2003.

Processo AC 200072040009150

AC - APELAl;:AO CIVEL

Relator(a) ROMULO PIZZOLATII

Sigla do 6rgaoTRF4

Orqao julgador QUINTA TURMA

Fonte D.E. 15/09/2008

Decisao

Vistos e relatados estes autosem que sao par

tes as acima indicadas, decide a Eqreqla sa
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Re

giao, por maioria,vencido0 relator, dar provi

mento ao apelo da autora, negar provimento

as apelacoes da co-re e do INSS e a remessa

oficial, e determinar 0 cumprimento imediato

do acordao, nos termos do relatorto, votos e

notas taquiqraficas que ficarn fazendo parte

integrante do presentejulgado. Voto vencido

no sentido de que a familia paralela a oficial
nao caracteriza unlao estavel, como assentou

a 5TF aointerpretaro § 3' do art.226daCF/88,
havendo,tarnbern, jurtsprudencta dominante

do STJ no sentido de que aquelaque vivecom

homem casado, semque este esteja separado

de direito ou de fate, nao ecompanheira, mas

simples concubina. Aluz do nosso direito nao
e possivel reconhecer uniao estevel paralela a

relacao conjugal,para atrlbulr a concubina os

mesmos dlreltos da esposa.

Ementa

PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE. ESPOSA
ECONCU8INA. RATEiO. P055IBILIDADE. 1.Para a
concessao do beneficio de pensao por rnorte,no

caso de companheira, ha necessidade de com

provacao de uniao estavel. 2. Na hlpotese, ain

da que verificada a ocorrencia do concubinato

impuro, nao se pode ignorar a realidade fatica,
concretizada pela longa dureceo da untao do

falecido com a concubina, ainda que existindo

simultaneamente dois relacionamentosj razao

pela quale de serdeferida a autora 0 beneficio

de pensao por morte na quota-parte que lhe

cabe, a contar do ajuizamento da a<;ao.

Data da Decisao 12/08/2008

Data da Publica<;ao 15/09/2008.

6 Da conclusao

Impende considerar, sobre 0 tema, que uma

das principais caracteristicas do Estado contempo

ranee e a lnsercao, dentre 0 roi dos direitos e ga

rantias fundamentais, dos denominados Direitos

Sociais, que visam, primordialmente, "a protecao
quanta as vicissitudes causadoras de uma perda,

au uma dlrninuicao, da condicao de subsistencia,
a partir da concepcao de um Estado intervencio

nista, capaz de nao so reguiar, mas tambern im

por determinadas obrlqacoes, com a finalidade de

amparar as pessoas, tendo par objetivo garantir a

todos uma vida com dignidade:

o respeito a dignidade nao deve seren
carado somentecomoum deverde abstencao
do Estado na invasao do espaco individual
de autonomia. Isto e pouco. Cabe a organiza
<;ao estatal criar mecanismos de protecao do
homem para que este nao seja tratado como
mero instrumento econcmlcc ou politico
pelos orgaos do poder publico ou por seus
semelhantes.?"

Decorre diretamente, dos Direitos Socials, que

o Estado nao pode ficar inerte diante dosproblerna

reaisque assolam a sociedade, em especial,daqueies

derivados das desigualdades entre seus membros,

causadaspela rnarepartlcaodas riquezas.

o Direito nao pode simplesmente ignorar assi
tuacoes faticas, e deixar ao desamparo a concubina,

que conviveu, de forma duradoura e estavel, com a

segurado casado, sob pena de dissociar-se da reali

dade em que e aplicado.

Consoante as lkoes de CARLOS ALBERTO PE

REIRA DE CASTRO e JOAO BATISTA LAZZARI, "os
Direitos Sociais se iegitimam tarnbem em funcao de

construcao de um minima de condicoes existenciais

do ser humano, como retrata Robert Alexy"."

Segundo as referidos doutrinadores, "na rnes

ma obra, Alexy refere-se aos Direitos Sociais Fun

damentais como direitos do individuo em face do

Estado, afirmando que, em funcao da preservacao
da autodetermina~ao do ser humano - que se ob

tem nao apenas a partir da Iiberdade de agir, mas

'" CARLOS ALBERTO PEREIRA OE CASTRO e JoAo BATISTA
LAZZARI, inob. cit., p.48.

11 Idem.

sim de uma Iiberdade de fato - ha que se ter um

conteudo mfnimo a ser provide, para assegurar as

condi~oes mfnimas de vida diqna","

Nesse diapasao, nao se pode olvidar que a li
berdade, como direito fundamentai do ser humano,

deve serencarada como uma condlcaode fato, e so

mente seexercita, em sua plenitude, quando a indivi

duo possui a garantia de obter as recursos essenciais

para uma existencia com dignidade e respeito.

Isso significa, portanto, afirmar que a orde

namento juridico patrio nao pode admitir a ne

ga~ao dos recursos financeiros mais eiementares

a concubina, par questoes meramente marais au

eticas. Alias, e de boa tecnica lembrar que a eti

ca e a moral nao compactuam com situacoes que

exponham a individuo a humllhacao, nao sendo

aceltavel que a mulher que conviveu, par longo

tempo, de forma sstavel, com a segurado casado,

venha a mendigar, apes a seu falecimento.

Na hipotese, irnpoe-se a interpretacao da lei

ordinaria em conformidade com a Constltuicao

Federal, cujas normas devem prevalecer, em face

da hierarquia que detem a texto constitucional.

Na obra publicada pelo Tribunal Regionai Fe

deral da l' Reqiao, A Constituicao no atual enten

dimento dos Tribunais Federais (agosto/2009), en

contra-se 0 julgado, de onde se extrai essa ideia:

Ementa: Administrativo. Pensao por morte
de servidor publico. Partilha da pensao en
tre a viuva e a concubina. Relacionamento
estavel e duradouro.

(...) III-0 estado civil de casado dofalecido nao

constitui oblcea concessao do beneficio a ape
lante, em conjunto com a vluva, desdeque as
provas produzidas nee deixem duvidasacerca
da exlstencia de um relacionamento estavel e
duradouro, 0 que ocorreu no caso dos autos.
Comefeito, a Constituicao Federal de 1988, em
seu art. 226, confere ao Estado 0 dever de ofe
recer protecao especial a farnilla, sendo certo
que negar 0 direito a apelante tao somente

poresse fato e desconhecer per completouma
realidade Fatica que concretamente existiu.
( ..) (TRF l' Regiao. AC 1998.41.00.003176-5/
RO. ReI. Des. Federal Antonio Savio de Oliveira
Chaves. l' Turma. Decisao: 02/07/2008. e-DJF1
de 29/07/2008, p. 35).

12 In ob. cit., p.49.

Diante de todo a articulado, e importante

observar que nao e qualquer relacao entre a

segurado casado e outra mulher, na concomi

tancla do casamento, que merece a protecao
prevldenciaria, sendo lndispensavel a analise,

no caso concreto, da prova produzida, no sen

tido de constatar a relacao duradoura e estavel,
que apresente contornos de famiiia.

E, uma vez constatada a constltulcao de nova

familia pelo segurado, ainda que perdure a nucleo

familiar formado a partir do casamento valido, a

concubina nao pode ser relegada a sua propria

sorte, par ocasiao do falecimento daquele que

possufa a dever decorrente da solidariedade civil,

de arnpara-la, no aspecto economlco.

Vale lembrar, par firn, que as textos legais sao

elaborados para regular as sltuacces reais, que

ocorrem no meio da coletividade, a que advem
da viqencla do Estado Dernocratico de Direito. E

quando as leis nao log ram reftetir a realidade so

cial em que devem surtir as seus efeitos, a proprio

Julgador, detentor de parcela do Poder Estatal,

tem a dever de interpreta-las em consonancia
com a estado real e com as objetivos maior da

Constituicao Federal, sob pena de perda de legi

timidade, porque a destinatarlo final do ordena

menta jurfdico e a proprio povo brasiieiro.
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de trabalho. A lei 8212/91 apenas admitia 0 auxilio

eventual de terceiros, agora, com 0 advento da Lei

11718/2008, ficou estabelecido que 0 segurado es

pecial pode contratar empregado ou trabalhador

que presta service em carater eventual, discrimi

nando a quantidade de pessoas e dias no ana que

pode utilizar dessa mao de obra. Anteriormente

ao advento dessa nova lei, se 0 pequeno produ

tor rural contratasse empregado mesmo que por

tempo determinado ja estava descaracterizada

sua condlcao de segurado especial.

e) a Lei 11.718/2008 elencou sltuacoes que

nao descaracteriza a condlcao de segurado, ao

contra rio do que ocorria antes da sua publicacao,

ou seja, anteriormente tais sltuacces eram, em

regra, causas de exclusao da qualidade de segu

rado especial. Apenas quando 0 trabalhador rural

era dirigente sindical, pensionista de segurado

especial ou estava em qozo de auxilio-acidente,

auxflio-reclusao no valor de um salarlo minimo

continuava sendo considerado segurado especial.

Agora, nao descaracteriza tarnbern a condlcao de

segurado especial:

1- aoutorga, par mete decontrato escrito
de parceria, rneacao au comodato, de ate 50%
(cinqGenta par cento) de im6vel rural cuja area
total nao seja superior a 4 (quatro) modules ns
cais, desde que outorgante e outorgado conti
nuema exercera respectiva atividade, individu
almenteau em regime de economia familiar;

II - a exploracao da atividade turfstlca da
propriedade rural, inclusive com hospedagem,
per nao mais de 120 (cento e vinte) dias ao ana;

III - a particlpacao em plano de previ
dencia complementar instituido por entidade
c1assista aque seja assodado, em razao da con
di<;ao de trabalhador rural ou de produtorrural
em regimede economia familiar;

IV - ser beneficiario au fazer parte de
grupo familiar que tem algum componente
que seja beneficiario de programa assistencial
oficlal de governo;

V - a utillzacao pelo proprio grupofami
liar, na exploracao da atividade, de processo de
beneficiamento au lndustrializacao artesanal
(considera-se processo de beneficiamenta au
lndustrlallzacao artesanal aquelerealizado dire
tamentepeloproprio produtor rural pessoa flsi
ca,desde que nao esteja sujeito aincldencia do
Impasto Sabre Produtos Industrializados -IPI);

I Jornada de DireitoPrevidenclarlo

hortifrutigranjeira para garantir nao s6 a subslsten

cia, mas tarnbern 0 desenvolvimento socloecono

mico do nucleo familiar. Anteriormente, se 0 traba

Ihador comercializava 0 excedente da sua producao
alguns ja entendiam que tal fato descaracterizava

sua condkao de segurado especial. Com a altera

c;:ao do §1° do art.12 da Lei 8212/91, acrescentando

o desenvolvimento socloeconomlco para carac

rsrtzacao do regime familiar, 0 trabalho no campo

passou a ter como objetivo aumentar a producao,
comercializando com isso 0 excedente. Pode, por

tanto, 0 segurado especial, sem perder sua quali

dade, utilizar maqulnarios para 0 desenvolvimento

de sua atividade, rnaquinarlos estes que podem ser

adquiridos mediante financiamentos, como 0 PRO

NAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura

Familiar) ou mediante parcerias OU sociedades. 0
progresso socloeconomlco do grupo familiar do pe

queno produtor esta atrelado ao desenvolvimento

tecnol6gico, uma realidade do seculovinte e um.

c) a area a ser cultivada pelo segurado espe

cial passou a ser delimitada em quatro m6dulos

fiscais. Essa foi uma inovacao tarnbsm importante

trazida pela Lei ora em estudo, porque 0 m6dulo

fiscal varia de acordo com 0 municipio, verificando

a realidade de cada reqiao e com isso acaba-se pri

vilegiando 0 pequeno produtor rural porque antes

dessa alteracao era possivel 0 deferimento do be

neficio rural para proprietarios de grande quanti

dade de terra. Portanto, um modulo fiscal em Boca

do Acre, na Amazonia e diferente do m6dulo fiscal

em Belo Horlzonte, enquanto naquele um m6dulo

fiscal corresponde a cem hectares neste um m6du

10 fiscal corresponde a cinco hectares.

d) 0 grupo familiar (incluido: conjuge ou

companheiro; filho maior de 16 anos de idade;

e mediante declaracao junto ao INSS: 0 enteado

maior de 16 anos de idade; 0 menor sob guarda

ou tutela, maior de 16 anos e menor de 21 anos

de idade, que nao possua bens suficientes para

o seu pr6prio sustento) podera utlllzar-se de em

pregados contratados por prazo determinado ou

trabalhador que presta servic;:o em carater eventu

al, sem relacao de emprego, em epocas de safra, a

razao de no maximo 120 (cento e vinte) pessoas/

dia no ano civil, em periodos corridos ou interca

lades ou, ainda, por tempo equivalente em horas

de 1988 somente 0 chefe da familia (geralmente 0

homem) tinha dire ito a beneficio e no valor de cin

quenta por cento do salario minimo.

Tres anos depois da prornulqacao da Consti

tulcao Federal de 1988, os dispositivos constitu
cionais relativos a Previdencia Social foram regu

lamentados com as Leis 8.212/91 e 8.213/91. E,de

acordo com 0 art.12, inciso VII, da Lei 8212, de 24

de julho de 1991, alterado pela Lei 11.718, de 20

de junho de 2008, 0 trabalhador rural sera consi

derado segurado especial quando "residir no im6

vel rural ou em aglomerado urbano ou rural pr6

ximo a ele que, individualmente ou em regime de

economia familiar, ainda que com 0 auxilio even

tual de terceiros a titulo de mutua colaboracao, na

condlcao de produtor, seja prcprietario, usufru

tuarlo, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro

outorgados, cornodatario ou arrendatario rurals,

que explore atividade aqropecuaria em area de

ate 4 (quatro) m6dulos fiscais; ou de seringueiro

ou extrativista vegetal que exerc;:a suas atividades

nos termos do inciso XII do caput do art. 20 da Lei

no 9.985, de 18 de julho de 2000, e fac;:a dessas ati

vidades 0 principal meio de vida".

A Lei 11.718/2008 representou tarnbern um

avanc;:o muito grande para 0 segurado especial,

pois varlos direitos que eram consagrados a esse

trabalhador rural pela [urisprudencia passaram

agora a ser positivados, garantidos pela lei.

Com efeito:

a) nao e necessarlo que 0 trabalhador resida no

im6vel rural para ser considerado segurado especial,

pode residir em aglomerado urbano pr6ximo a ele.

Antes da norma, alguns entendiam que 0 trabalha

dor nao residindo no im6vel rural nao tinha direito

aos beneficios concedidos aos segurados especiais.

b) 0 regime de economia familiar, necessario
para a caracterizacao do segurado especial, nao e

confundido com agricultura de subslstencla, ou seja,

o trabalhador exerce atividade agricola, pastoril ou

A Constltuicao Federal de 1988 e a Lei

11.718/2008 foram dois grandes marcos para 0

trabalhador rural, representando um avanc;o para

essa c1asse de trabalhadores.

Com 0 advento da Constituicao Federal de

1988 foi unificado 0 sistema de seguridade social

da populacao urbana e rural. Estabelece 0 art.194,

II, da Carta Magna que "compete ao poder publi

co, nos termos da lei, organizar a seguridade social,

com base na uniformidade e equivalencla dos be

neficios e services as populacoes urbanas e rurais".

Foram, entao, estendidos aos trabalhadores rurais

os mesmos beneficios ja concedidos aos trabalha

dores urbanos como aposentadoria integral e aces

so a services integrais de saude e de asslstencla

social. Tarnbem com a Constituicao (art.195, §8°) 0

conjuqe do pequeno produtor rural, que trabalha

em regime de economia familiar, passou a ser con

siderado segurado especial recebendo beneficios

por incapacidade e aposentadorias e nao apenas

pensao por morte. Antes da Carta Constitucional

2 0 trabalhador rural e a evolucao legislativa

Ao se estudar sobre os segurados do regime

geral da Prevldencia Social, merece destaque 0

trabalhador rural, pois representa milhoes de bra

sileiros que residem no campo, vivendo, principal

mente no norte e nordeste brasileiro, em sltuacao
de muita pobreza e sendo responsavel por uma

parte significativa da producao agricola que abas

tece 0 nosso mercado interno.

o trabalhador rural pode ser empregado ru

ral, contribuinte individual, trabalhador avulso e

segurado especial.

Neste artigo anallsar-se-ao os direitos desse

trabalhador rural, considerado segurado especial,

junto a Prevldencia,

o trabalhador rural (sequrado especial) e a Previdencia Social
Juiza Federal Claudia da Costa Tourinho Scarpa
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VI - a associacao em cooperativa aqro
pecuarla.

VIIl- terbeneficio prevldenciario pela par

tlcipacao em planode previdencia complemen

tarde programa assistencial oficial de governo;

IX - exercer atividade remunerada em
perfodo de entressafra ou do defeso, nao su

perior a 120 (cento e vinte) dlas, corridos ou
intercalados, no ana civil (nao dispensa 0 reco

Ihimentodacontribuicao devidaem relacao ao
exercicio dessa atividade);

XI- exercer mandatodevereador do mu
nicipio onde desenvolve a atividade rural, ou
de dirigente de cooperativa rural constitufda
exclusivamente por segurados especiais (nao

dispensa 0 recolhimento da contribuicao devl

da em relacao ao exercicio dessa atividade);

XIII - exercer atividade artesanal desen
volvida com materla-prima produzida pelo res

pectivo grupo familiar, podendo ser utilizada
rnaterla-prlma de outra origem, desde que a
renda mensa I obtida na atividade nao exceda
ao menor beneffcio de prestacao continuada
da Previdencia Social; e

XIV-exerceratividadeartlstka, desdeque
em valormensa I inferior ao menorbeneflcio de
prestacao continuada da Previdencia Social.

3 Beneffcios prevldenciarios garantidos
pela Lei 8.213/91 aos segurados especiais e
dependentes

A Lei 8.213/91, que disp6e sobre os Pianos de

Beneflcios da Previdencia Social, garantiu no seu

art.39, aos segurados especials, no valor de um

sakuiominimo, a aposentadoria por idade ou por

invalidez, auxlllo-doenca, auxllio-reclusao, salarlo

maternidade ou pensao. Para que 0 segurado es

pecial tenha direito aos demais benefleios como

aposentadoria por tempo de contribuicao ou 0

beneficio em valor superior ao mlnimo devera

contribuirfacultativamente para a prevldencia.

Analisaremos neste capitulo os beneficios a

que tem direito 0 segurado especial no valor de

um salarlo mlnimo.

3.7 Aposentadoria por idade

Este beneflcio e devido desde que 0 segura

do especial possua no mfnimo 60 (homem) ou 55

(mulher) anos de idade e comprove 0 tempo de

service rural equivalente ao numero meses exigi

dos como carencia para os demais segurados.

Para aquele segurado especial que trabalha

va na roca antes do advento da Lei 8213/91 e de

se aplicar 0 nurnero de meses constante da tabe

la do art.142 da Lei 8213/91 e aquele que iniciou

o trabalho depois do advento dessa Lei deve

comprovar cento e oitenta meses de atividade

rural, anteriores ao requerimento do beneficio,

ainda que descontlnuos.

Ressalte-se que a jurisprudencia mais recente

no sentido de que a idade e a carencla nao pre

cisam ser preenchidas ao mesmo tempo e que a

cornprovacao do tempo de servico nao e do re

querimento administrativo e sim quando 0 segu

rado completa a idade. Consta do voto prolatado

pela Ministra do STJ Min. Maria Thereza de Assis

Moura no Ag 695729/SP que, "conforme reiterada

[urisprudencla deste Superior Tribunal de Justice,

o trabalhador rural pode requerer aposentado

ria por idade, no valor de 1 (um) salario mlnlrno,

durante 0 prazo de 15 (quinze) anos contados

da prornulqacao da Lei Federal nO 8.213/91. Para

tanto, 'devers comprovar 0 exercicio da atividade

rural, ainda que de forma descontlnua, no perlodo

imediatamente anterior ao rnes em que cumprir

o requisito idade.em numero de meses ldentlco a

carencia exigida para a concessao do benefleio'."

Faz-se mister frisar, ainda, que 0 segurado es

pecial possui uma protecao extraordinaria previs

ta no art.39 da Lei8.213/91, pois mesmo depois da

perda da vlqencia do art.143 dessa lei pode conti

nuar sem contribuir para a previdencia e percebe

ra 0 beneficio no valor de um salario mlnimo.

3.2 Aposentadoria por invalidez

Este beneflcio e devido ao segurado especial

que for considerado incapaz para 0 trabalho sem

perspectiva de reabilitacao para 0 exercicio de ati

vidade que Ihe garanta a subsistencla, enquanto

permanecer nessa situacao,

Parater direito ao beneficio 0 segurado espe

cial deve comprovar alern da incapacidade total

e permanente, 0 exercicio de atividade rural por

doze meses anteriores a incapacidade, salvo nas

doen~as isentas de carencia especificadas na Por

taria Ministerial n. 2998/2001 ou em casos de aci

dente de qualquer natureza ou causa.

o inicio do pagamento do beneflcio ocorre a

partir do dia imediato ao da cessacao do auxllio-do

enca ou, no casode nao ter recebido esse beneflcio,

dadata de inlcio da incapacidade,quando requerida

ate0 triqeslmo dia ou, setranscorreram maisde trin

ta dias,da data do requerimento administrativo.

Deve se verificar que as vezes e muito difleil

reabilitar um segurado especial. Assim, ao anali

sar 0 deferimento ou nao da aposentadoria por

invalidez, e necessario atentar-se, como bem

disse a relatora do voto prolatado no Pedido de

Uniforrnizacao de lnterpretacao de Lei Federal

nO 200583005060902, que "a incapacidade para

o trabalho nao pode ser avaliada tao-sornente

do ponto de vista medico. Os fatores ambientais,

sociaise pessoais tarnbem devem ser levados em

conta. Ha que se perquirir sobre a real possibilida

de de reinsercao do trabalhador no mercado de

trabalho. Para tanto, deve ser considerado 0 mer

cado de trabalho efetivamente disponlvel para 0

autor, levando-se em conta, alern da doenca que

Ihe acometeu, a idade, 0 grau de instrucao, bem

como a epoca e local em que vive".

3.3 Auxilio-doenr;a

o auxllio-doenca e devido quando 0 segura

do especial encontra-se incapaz temporariamen

te para 0 trabalho ou para a atividade habitual. 0

segurado em gozo de auxilio-doenca esta obriga

do, sob pena de suspensao do beneflcio, a sub

rneter-se a exame medico a cargo da Previdencia

Social, processo de reabllltacao profissional por

ela prescrito e custeado e tratamento dispensado

gratuitamente, exceto 0 cirurqico e transfusao de

sangue,que sao facultativos.

A data de inlcio do beneffcio e 0 tempo que 0

seguradotem comprovar de exercicio da atividade

ruralantesda incapacidade saoosmesmos exigidos

paraa concessao da aposentadoria por invalidez.

3.4 Auxilio-reclusao

E devido, nas mesmas condicces da pensao

por rnorte, aos dependentes do segurado de bai

xa renda recolhido a prisao em regime fechado ou

semi-aberto que nao receber rernuneracao da em

presa nem estiver em gozo de auxflio-doenca ou

aposentadoria. Aplicam-se as mesmas regras da

pensao por morte. E, enquanto 0 dependente es

tiver percebendo esse beneffcio, 0 segurado nao

tera direito ao auxilio-doenca ou aposentadoria,

podendo optar pelo beneflcio mais vantajoso (em

caso de disc6rdia prevalecera 0 auxilio-reclusao).

Emrelacao ao requisito baixarenda,0 segurado

especial nao tem dificuldade em comprova-lo, pois

nao aufererenda eja e considerado hipossuficiente.

o exercicio de atividade remunerada pelo re

cluso nao acarreta perda do direito ao recebimen

to do auxlllo-reclusao.

Para a concessao desse beneflcio nao ha ne

cessidade de comprovacao de determinado tem

po de atividade rural, basta que 0 segurado com

prove que trabalhava na roca antes da prisao.

A data do inleio do beneficio sera, quando

requerido ate trinta dias, na data do efetivo re

colhimento, se, posterior, a partir da data da en

trada do requerimento administrativo, salvo se 0

dependente for menor de dezesseis anos, quando

sera pago a partir do recolhimento, ate trinta dias

ap6s completar esta idade.

3.S Sakuio-maternidade

A segurada especial somente passou a ter

acesso a esse beneflcio em 1994 com a edicao da

Lei 8.861, que inseriu 0 paraqrafo unlco ao art. 39

da Lei 8213/91, embora a Constltuicao Federal de

1988ja protegesse a maternidade atraves do Regi

me Geral de Previdencla Social, mas 0 Presidente

Collor, por ocasiao da reqularnentacao da legisla

~ao previdendarla em 1990,vetou 0 item que pre

via 0 salario-rnaternidade astrabalhadoras rurais.

o salarlo-maternidade e 0 beneficio pago a

segurada especial gestante durante 0 perfodo de

afastamento de suasatividades, com infcio no pe

rfodo entre vinte e oito dias antes do parto e a data



de ocorrencia deste. Tambern tem direito a esse

beneficio a segurada especial que adotar crianca

ate oito anos de idade, sendo que a duracao do

beneficio varia de acordo com a idade da crlanca.

A carencia para a concessao do salario-rnater

nidade 11 segurada especial e de comprovacao de

atividade rural por dez meses antes anteriores 11

data de concessao do beneflcio.

3.6 Pensiio par morte

Edevido aos dependentes do segurado com

a sua morte independentemente se este estava

na atividade ou aposentado. Deve somente ficar

comprovado que era segurado da Previdencia So

cial. Esse beneficio foi concedido ao dependente

do segurado trabalhador rural em 1971 com 0 ad

vento da Lei Complementar n.ll.

Saodependentes do segurado aquelas pesso

aselencadas no art.16 da Lei8.213/91. 0 conjuqe e

filhos menores tern dependencia presumida, sen

do que 0 conjuqe ou companheiro do sexo mas

culino passou a ter direito a pensao para os 6bitos

ocorridos a partir de 05/04/91, pois entendeu 0

STF que a extensao ao viuvo exige lei especifica, 0

que ocorreu com a Lei 8213/91 (RE 43640000). "A

mulher que renunciou aos alimentos na separacao

judicial tem direito 11 pensao previdenclaria por

morte do ex-marido, comprovada a necessidade

economka superveniente." (Surnula 336 do STJ).

A pensao podera ser concedida em carater

provis6rio em caso de morte presumida do se

gurado, declarada pela autoridade judicial com

petente depois de seis meses. A prova do desa

parecimento pode ser feita atraves de boletim de

ocorrencia policial ou documento confirmando a

presence do segurado no local do desastre. Nesse

caso a pessoa beneficia ria devers a cada seis me

sesapresentar documento sobre 0 andamento do

processo de desaparecimento. Reaparecendo a

pensao cessara e os dependentes sao desobriga

dos ao reembolso.

A concessao da pensao por morte nao sera

protelada pela falta de habilitacao de outro pos

slvel dependente. Havendo mais dependentes,

posteriormente habllitados, a dlvlsao do valor da

pensao se impoe, com prejuizo da fracao cabivel

aos que ja a vinham percebendo.

Para a concessao de pensao por morte nao

ha necessidade de comprovacao de determinado

tempo de atividade rural, basta que 0 dependente

comprove que 0 segurado trabalhava na roca an

tes do falecimento ou que recebia beneflcio pre

vldenciario. E, a data do inicio do beneflcio sera,

quando requerido ate trinta dias,na data do oblto,

se,posterior, a partir da data da entrada do reque

rimento administrativo, salvo se0 dependente for

menor de dezesseisanos, quando sera pago a par

tir da data do obito, ate trinta dias ap6s completar

esta idade. No caso do filho menor ser dependen

te, "a pensao previdenciaria e devida somente ate

os 21 anos de idade (nao seestende ate os 24 anos

nem ao universitario)" (Surnula 37 da TNU ).

4 Conclusao

o trabalhador rural erigido 11 categoria de se

gurado especial foi protegldo pela Constitulcao

Federal de 1988 que 0 equiparou ao trabalhador

urbane, pois antes sequer recebia beneficio no

valor do salano mini mo. A Lei 11.718/2008, por

sua vez, ampliou 0 conceito de segurado especial,

abrangendo aqueles que, por exemplo, trabalham

fora do campo em epocas de entressafra ou de de

feso e exploram a terra para fins turlsticos por ate

120 (cento e vinte) dias ao ano.

o segurado especial tern, entao, direito aos

mesmos beneficios previdenciarios do trabalha

dor urbane, exceto a aposentadoria por tempo de

contribuicao, no valor de um salarlo minimo sem

pagamento de contribuicao, e tem um redutor

etarlo de cinco anos em relacao ao urbano para

aposentar-se por idade.

Alguns atribuem 0 deficit previdenciario a

esses direitos que foram conquistados pelo tra

balhador rural. No entanto, deve-se verificar que

valorizando 0 trabalho no campo, dando uma

condtcao melhor de sobrevlvencla ao residente na

zona rural, se esta propiciando um maior desen

volvimento para 0 pals, pois se esta diminuindo a

quantidade enorme de pessoas que vivem abai

xo da Iinha de rniserla e se esta impedindo que as

pessoas saiam da zona rural com destine 11 cidade

aumentando 0 nurnero de favelas, a criminal ida

de e 0 desemprego. Nao se deve esquecer que 0

agricultor familiar e uma parte importante no de

senvolvimento rural.

Como disse Simone da Roza (2009) "existe

uma concepcao equivocada em relacao aos be

neficios rurais deferidos ao segurado especial de

que se trata de um favor, e que como tal, deve

semp,e sofrer um exame restritivo. Cumpre dizer

que se em tais beneficios ha um favor, tal favor

tem raiz hist6rlca e social relevante, qual seja a

necessidade de fixar 0 homem no campo. A con

quista dos beneficios e tarnbern, uma necessidade

do Estado, evitando 0 exodo rural e melhorando

o padrao de sobrevivencia para que aspessoasdo

campo possam enfrentar por seus pr6prios meios

asnecessidades baslcas."

Portanto, 0 problema do deficit previdenci

arlo devera ser resolvido atraves de outros me

canismos e nao suprimindo os direitos conquis

tados com muito sacriflcio pela populacao rural.

Ademais, nao e privileqio 0 trabalhador rural

aposentar-se cinco anos mais cedo do que 0 tra

balhador urbane, deve-se levar em conslderacao

o tipo de trabalho que desempenha e as condi

coes em que exerce esse trabalho. Tarnbem nao

e privileqio perceber um salario mlnimo mesmo

que nao tenha contribuldo sobre esse valor, pois

grande parte da populacao rural produz apenas

para a subsistencia nao tendo excedente para

comercializar e, portanto, nao tem como incidir a

contribuicao previdenciaria.
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Art.6° Sao direitos socials a educacao, a saude,
a alimentacao, a trabalho, a moradia, 0 lazer,
a sequranca. a previdencia social, a protecao a
maternidadee a lnfancia, a assistencia aosde
samparados, na formadestaConstituicao

Por outro lado, ao tratar dos prindpios que re

gem a assistencia social, 0 citado diploma norma

tivo prevlu expressamente a igualdade de direitos

no acesso.ao atendimento, sem discrimina<;ao de

qualquer natureza:

E certo que nenhum dos dispositivos acima

restringe a concessao da asststencla social aos

brasileiros, pois no art. 6.° faz-se mencao aos de
samparados, ao passe que no inciso V do art. 203

utiliza-se 0 texto constitucional de termos dlsso
clad os da nacionalidade de origem, como pessoa
portadora dedeticienaa e 00 idoso.

No entanto, a lei que regulamentou a assisten

cia social, Lei 8.742/93, ja em seu artlgo 1.0trouxe

decisiva restricao ao destinatario da assistencia

social prestada peio Estado:

I Jornada de DireitoPrevidenciario

(...)
Art. 203.Aasslstenda social sera prestada aquem
dela necessitar, independentemente de contri
bukao aseguridade social, e tem porobjetivos:

1-a protecaoa familia, a maternidade, a in

fancla, aadolescence e a velhice;

II - 0 amparo as crlancas e adolescentes

carentes;

III - a promocao da inteqracao ao merca

do de trabalho;

IV - a habllitacao e reabilltacao das pes
soas portadoras de deficiencia e a promocao

de sua inteqracao a vida comunitaria:

V - a garantia de urnsalario minimade be

neffclo mensaIa pessoa portadora dedeficiencla

e ao idoso que comprovern nao possulr meios
de prover apropria manutencao au dete-Iapro
vidaporsua familia, conforme dispuser a lei.

Art. lOA assistencia social, direito do cidadiio
e dever do Estado, e Polftica de Seguridade
Social nao contributiva, que prove as mini
mas socia is, realizada atravesde um canjunto
integrada de a<;6es de iniciativa publica e da
saciedade, paragarantir a atendimento asne
cessidades basicas. (Grifa nossa).

atendimento as necessidades basicas minimas para

sobrevivencia humana:

2 Assistencia social e beneficio assisten

cial estatufdo pelo artigo 20 da Lei 8.742/93

Em virtude dos laces historicos que unem os

brasilelrosaosfraternos de alern-mar, avanca a Cons

tituicao Federal de 1988 ao conferir aos portugueses

com residenda permanente no pais, se houver reel

procidade em favor de brasileiros, os direitos ineren

tes ao brasilelro, salvo os casos previstos na propria

Constitukao, Portanto, havendo reciprocidade em

favor dos brasileiros, 0 nacional portuques residen

te no Brasil e equiparado ao brasileiro naturalizado,

sem que tenha de se submeter ao processo de natu
ralizacao - art. 12,§ 1.°,da CF/88.

A duvida que se lanca e se com espeque no

direito a igualdade previsto no caputdo art. 5.° do

texto constitucional poderia ser atribuido aos es

trangeiros, residentes ou nao no territ6rio nacional,

o beneficio asslstencial previsto no art. 20 da Lei

8.742/93, ou seeste e restrito aos brasileiros nates e

naturalizados ou alnda, se somente os estrangeiros

com visto permanente poderiam ser contemplados

com a assistencia social do Estado Brasileiro.

A assistencia social e direito social estabelecido

primeiramente no art. 6.° da Constitul<;ao Federal e

de forma espedfica no art. 203, tambem do texto

constitucional, e tem primado a obriga<;ao de 0 Es

tado, independentemente de contribui<;ao, prestar

auxillo aos desamparados, buscando-Ihe garantir 0

Art. 95. 0 estrangeiro residente no Brasil gaza

de todos osdireitos reconhecidos aosbrasilei
ros, nostermos da Constituicao e dasleis.

da e de seu dornicillo, Iiberdade de crenca e pen

samento, devido processo legal, legalidade, igual

dade, enfim, todo 0 cataloqo de direitos, deveres e

garantias individuals arrolados nos incises do art.

5.° acima citado.

Algumas llmltacces ao pleno exercfcio de de

terminados direitos pelos alienigenas ja constam

do texto constitucional - art. 176, § 1.0; 190; 222;

227 § 5.° - podendo haver outras em nivel infra

constitucional - com a condkao de nao Importa

rem restricoes aos direitos elencados no art. 5.° da

CF/88 - consoante autorizacao do art. 95 do Esta

tuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80:

Do outro lado do oceano, a tradlcao dos siste

mas juridicos dos jovens paises do continente arne

ricano, impulsionada pela forte vocacao imigrat6ria,

foi de conferir ao estrangeiro igualdade na aqulsicao
dos direitos e garantias individuais, excepcionando

apenas aqueles que tocassem a soberania estatal.

Essa tendencia evisualizada na historiadascons

tltulcoesbrasileiras,que, desde a prirnelra Constitui

<;ao republicana de 1891,assegurou aosestrangeiros

igualdade no tocante aos direitos fundamentais'.

Na esteira das constltuicoes preterites, a

Constituicao federal de 1988 preve no art. 5.° que

'Todos sao iguais perante a lei, sem dlstincao de

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros

e estrangeiros residentes no pais a invlolabilidade

do direito a vida, a Iiberdade, a igualdade, a segu

ranca e a propriedade nos termos seguintes".

Com isso, no que tange ao usc, aqulslcao e

gozo dos direitos fundamentais, nao ha dtlvida de

que 0 sistema juridico brasileiro e infenso as dis

crimmacoes entre nacionais e estrangeiros, bem

como, e nao poderia deixar de ser, entre brasilei

ros nates e naturalizados, ressalvando-se as exce

coes que ja constam da propria lei maior'.

A restricao aos direitos fundamentais fundada

apenas no criterlo da origem da nacionalidade im

plicaria a pr6pria negativa<;ao da universalidade

da pessoa humana, situa<;ao odiosa e que nao se

coaduna com os princfpios vetores da Constitui

<;ao Republicana de 1988.

Ao estrangeiro residente em solo brasileiro,

tal qual ao nacional, assegura-se 0 direito a vida,

Iiberdade de ir e vir, inviolabilidade da vida priva-

lAr!. 72 da (onstituir;ao de 1891. Constituir;ao de 1934, art.
113; Carta de 1937, art. 122; Constituir;ao de 1946, art. 141 e
(onstituic;:ao de 1969,art. 153.

2Quanto ao tratamento diferenciado entre brasileiros natos
e naturalizados, as hip6teses sao restritas ao exercicio de
determinados cargos (art. 12, § 3.°), func;:ao (art. 89, VII),
possibilidade de extradi<;ao (art.5.°,Ll)e direito de propriedade
(art. 222) todos da (FIBB.

Ate a Segunda Guerra Mundial, os dispositi

vos constitucionais europeus sobre tratamento

iqualltarlo entre nacionais e estrangeiros eram

excecao, hlato este explicado pela falta de migra

cao interna entre' os Estados a epoca, bem como

pela forte disputa entre os povos europeus na de

fini<;ao do tra<;ado de suas pr6prias fronteiras na

cionais, situa<;ao que perdurou por seculos e que

deu azo a duas grandes guerras que marcaram a

primeira metade do seculo xx.
Ap6s as atrocidades perpetradas antes e de

pois da eclosao da Segunda Guerra Mundial, a

maioria dos Estados da Europa ocidental introdu

ziu em seus ordenamentos tratamento igualitario

entre nacionais e estrangeiros quanta a aquisi<;ao,

gozo e prote<;ao dos direitos humanos, sendo a De

c1ara<;ao Universal dos Direitos do Homem de 1945

o apice deste compromisso mundial das na<;6es.

1 lntroducao - Direitos fundamentais e 0

tratamento iqualltarlo entre brasileiros e es
trangeiros na Constituicao Federal de 1988

o objetivo deste trabalho e examinar se sob

o ordenamento juridico atual ha possibilidade de

se conceder 0 beneficio assistencia I previsto no §

4.° do art. 20 da Lei 8.742/93 aos estrangeiros que

se encontram em solo nacional. Primeiramente

serao analisados os direitos fundamentais relacio

nados a protecao dos estrangeiros, passando para

o exame da pr6pria Lei 8.742/93 em cotejo com a

Lei 6.815/80, para, sob 0 enfoque do principio da

igualdade, buscar responder as seguintes pergun

tas: a condlcao de estrangeiro e 6bice a concessao

do beneficio assistencial? Somente 0 estrangeiro

que optar pela nacionalidade brasileira fara jus ao

amparo assistencial ou basta ser portador de visto

permanente? Enecessaria reciprocidade do pais

de origem para que 0 estrangeiro seja contempla

do pelo beneficio?



Art. 4° A assistencla social reqe-se pelos se

guintesprincipios:

I - supremacia do atendimento asneces

sidades soda is sobre asexiqencias de rentabl

Iidade econ6mica;

II ~ unlversalizacao dos direitos sociais,a
fim de tornar 0 desttnatario da a\ao assisten
ciaIalcencavel pelas demais politicas publicas:

III - respeito a dignidade do cidadao, a

sua autonomia e ao seu direito a beneficios e
services de qualidade, bem como a convlven

cia familiar e cornunitarla, vedando-se qual
quer comprovecac vexat6ria de necessidade;

IV ~ igualdade de direitos no acesso ao

atendimento, sem discrlminacao de qualquer
natureza, garantindo-se equlvalencla aspopu

lecoes urbanas e rurais;

V - divulqacao ampla dosbeneflcios, ser
vices, programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder PU

blicoe des crlterios parasua concessao.

Tarnbem no art. 20, que disciplina aconcessao

do beneffcio social ao hipossuficiente, nao se faz

qualquer alusao acidadania do requerente como

condlcao para usufruicao do beneficio:

Art.20.0 beneficio de prestacao continuada ea
garantia de 1 (um)salariominimomensaIapes
soa portadora de deficlencia e ao idoso com70

(setenta) anos ou mais e que comprovem nao

possuir rnelos de provera pr6priamanutencao

e nemde te-la provida par sua familia.

Nada obstante a ausencla de qualquer restrl

~ao quanta anacionalidade do postulante nos art.

4.° e 20 retrotranscritos, 0 art. 1.0 da Lei 8.742/93,

ao descrever 0 beneficiario da Asststencla Social

do Estado, aparentemente restringiu-a ao cida

dao, 0 que poderia gerar a lnterpretacao de que,

em nivel infraconstitucional, a concessao do be

neficio de prestacao continuada estaria restringi

da ao brasileiro nato ou naturalizado.

Nao por outra razao,0 Decreto n.O 6.214, de 26

de setembro de 2007, que regulamenta 0 benefi

cio de prestacao continuada da assistencla social,

estabeleceu que apenas ao brasileiro poder-se-ia

deferir 0 citado beneficio:

Art. 7° 0 brasileiro naturalizado, domiciliado
no Brasil, idosoou comdeficiencia, observados
os criterios estabelecidos neste Regulamen~

to, que nao perceba qualqueroutro beneficio

no ambito da Seguridade Social ou de outro
regime, nacional ou estrangeiro, salvo 0 da
assistencla medica e no caso de recebimento

de pensao especial de natureza indenizat6ria,
observado 0 disposto no inciso VI do art. 4°, e
tarnbem beneficiario do Beneffclo de Presta

~ao Continuada. (Reda~ao dada pelo Decreto
nc 6.564, de 2008)

Forte nesseregramento, 0 INSS tem negado os

requerimentos administrativos de amparo social

apresentados por estrangeiro, ainda que residente

no Brasil e portadores de visto permanente.

Indaga-se: essa restrkao evallda?

3 Poslcoes jurisprudenciais sobre 0 direito
dos estrangeiros aassistencia social no Brasil

Em resposta a indaqacao sobre a possibili

dade de concessao do beneficio assistencial aos

estrangeiros, podem ser colhidas tres correntes

jurisprudenciais.

A primeira' nao ve 6bice algum para 0 defe

rimento do beneficio, porquanto vislumbra nao

existir na Constituicao ou na Lei 8.742/93 qualquer

proibicao para que os estrangeiros tambern sejam

contemplados pelo amparo social. Sustenta ainda

que no conceito de cidadania ha tres elementos

- uma parte civil, uma polftica e outra social. E 0

componente social afasta qualquer distincao en

tre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil,

os quais nao podem ser privados do amparo Es

tatal quando estiverem expostos a riscos sociais

de deficiencla ou idade. Segundo essa corrente, 0

Decreto 6.214/2007 nao impede, portanto, que 0

estrangeiro nao optante pela nacionalidade brasl

leira requeira 0 beneficio assistencial.

Esse posicionamento tem ampla adesao em

diversos julgados dos Tribunais Regionais Fede

rais da 3' e 4' Reqioes''.

3 Oesembargador Pederal Joao Batista PintoSilveira,TRF 4"Regiao,
6' TURMA AMS 2008.70.01.000301 2-9/PR,DJE 16.7.2009

4TRF 3" Reglao: Al 249149,8" Turma, Juiza Federal Ana Pezarlni,
OJU 21.02,2007, p. 123;Al244330,e- Turma, Juiza Vera Jucovsky,
OJU 15.02.2006; TRF da4"Regiao, REaMS 2005.70.01.005335-9, 5"
Turma, Desembargador Federal R6mulo Pizzolatti, OJE 07.01.2008;
AMS 2008.70.01.0003012~91PR,6" Turma, Oesembargador Federal
Joao Batista Pinto Silveira, OJE 16.7.2009

A segunda corrente parte da premissa de que

o Estado brasileiro nao esta obrigado a conceder

a estrangeiros 0 beneficio em comento, excepcio

nando-se apenas aquele portador de visto perma

nente - art. 16 da Lei6.851/80. Nesse passo, confe

re-seinterpretacao extensiva ao art. 7.°do Decreto

6.214/2007, para que suaaplkacao nao se restrinja

ao brasileiro naturalizado, mas acolha 0 estrangei

ro portador de visto permanente no Brasil'.

Por derradeiro, a terceira corrente analisa a

concessao do beneficio assistencial tendo como

norte 0 principio da reciprocidade nas relacoes in

ternacionais', cuja expressao maxima esta contida

no artigo 12, §l.o, da CF/88,ao possibilitar aos por

tugueses residentes no Brasil a aquisicao e fruicao

dos mesrnos direitos concedidos aos brasileiros

- excetuadas as ressalvas previstas na pr6pria lei

rnaior. Ao analisar as convencoes e acordos bllate

rais internacionais em materias de direitos sociais,

constata-se a inexistencla de instrumentos inter

nacionais,aos quais 0 Brasil tenha aderido, que es

tabelecarn a garantia aasststencle social. Pondera

que a referenda ao termo cidadao feita pelo art. 1.°

da Lei 8.742/93 deve serentendida segundo 0 con

ceito tecnico jurldico de cidadania, qual seja, aque

Ieatinente ao gozo dos direitos politicos. Condicio

na a concessao do amparo social ao estrangeiro,

desdeque igual tratamento sejaconferido pelo seu

Estado e origem aos brasileiros que la vivam.

o ponto nodal para se investigar se 0 estran

geiro pode se contemplado pelo amparo social

e averiguar se a nacionalidade, pura e simples

mente, corresponde a um criterio discriminador

compativel com a clausula iqualitaria prevista no

art. 5.° da Constituicao Federal, bem como se ha

correlacao 16gica entre este fator de discrlmen e

o tratamento jurfdico desigual no deferimento do

beneflcio. Ademais, urge analisar seha urnajustifi

cativa razoavsl, concreta e correta para que seexl

ja do estrangeiro 0 visto permanente como condi

~ao sine quanon para a usufrulcao do beneficio.

SJulz Federal Sebastiao OgeMuniz,TRF 4aRegiao, 6"TURMA AMS
2008.70.01.000301 2-9/PR,DJE16.7.2009

~ Oesembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, TRF 4"
Regiao, 6"TURMA AMS 2008.70.01.000301 2-9/PR, OJE 16.7.2009

4 Principio da Igualdade. Visto perma
nente do estrangeiro como razao objetiva
mente evidente e justificadora para a conces
sao do beneflcio assistencial ao estrangeiro
que dele eportador

o exame da questao central deste artigo passa,

necessariamente, pela lncursao do conteudo juri

dico do principio da igualdade e sua projecao no

tratamento de nacionais e estrangefros como be

neficiarlos do beneflcio assistencial em comento.

o enunciado geral de igualdade previsto no

art. 5.° da Constituicao Federal e dirigido ao legis

lador e ao interprete nao implica que todos devam

ser tratados de forma identica e igual em todos os

aspectos juridicos, tampouco permite a exlstencia

de discrimlnacces juridicamente lntoleravets.

o ponto de partida e a conhecida f6rmula de

Arist6teles: "0 igual deve ser tratado igualmente,

o desigual, desigualmente'''. No entanto, esta ea

grande pergunta feita por CELSO ANTONIO BAN

DEIRA DE MELLO': "Quem sao os iguais e quem

sao os desiguais?". Dito por outras palavras, quais

os criterlos. as justificativas ou a razao suficiente

para que sejam eleitos tratamentos diversos - no

caso nos interessa para a concessao do benefi

cio assistencial - e se distinga entre brasileiros e

estrangeiros, ou entre estrangeiros residentes e

aqueles residentes com visto permanente.

Se ao legislador e ao lnterprete e vedado 0

tratamento nao uniforme - essa e a diccao do art.

5.° do texto da lei maior - mas se foi dito que "a

igualdade de todos em relacao a todas asposicoes

jurfdicas" somente agravaria as desigualdades

entao existentes, qual criterio diferenciador que

respalda e legitima tratamento nao isonomlco

com vistas aconcessao do beneficio assistencial a

brasileiros e estrangeiros?

o enunciado da igualdade traz intrinseca

mente 0 problema da valoracao, como bem

anota ALEXY, na medida em que conduz "[a]

necessidade de haver uma razao suficiente que

7 Apud, ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundomentois. Traducao
Virgilio Afonso daSilva. Sao Paulo: Malheiros Editores, 2008,p. 397.

8 MELLO, (elsa Antonio Bandelra de.ConteMo Jurfdico doPrindpio do
Iguafdade. 3"ed.16"Tiragem. Sao Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.11

9 ALEXY, ob.cit-po 396.



portugueses que residam no Brasil e estatuida no §

1.°do art. 12 da (F/88, a qual e condicionada a reel

procidade em favor dos brasileiros. Primeiro porque

ha outras restrlcoes especificasem nivel infraconsti

tucional para estrangeiros, as quais podem nao ser

aplkaveis aos portugueses, caso haja reciprocidade

de tratamento para brasileiros (art. 95 a 107 da Lei

6.815/80). Segundo porque nao basta invocar 0 art.

5.° para a igualdade de direitos entre estrangeiros

e brasileiros, ja que este trata especificamente dos

direitos e garantias fundamentais. A insercao dos

estrangeiros no rol de pessoas credenciadas ao be

neficio de prestacao continuada, ainda que nao haja

acordo de cooperacao internacional com 0 pais de

sua nacionalidade ou dausula de reciprocidade, nao

menospreza 0 privlleqio constitucional outorgado

para portugueses, na medida em que ha uma gama

de direitos aos quais esses, com 0 tratamento iguali

tario para brasileiros, poderao ser contemplados.

Nao havendo duvldas da possibilidade do re

cebimento do beneficio por estrangeiros - sem

exiqencias formais cristalizadas em acordos bila

terais com 0 Estado de sua nacionalidade - seria

suficiente apenas a permanencia com animus de

finltivo, como prega a primeira corrente?

Penso que nao,

Explico.

A assistencta social e um direito social que in

tegra a Seguridade Social - art. 194 da CF/88 - de

corrente da comunhao de esforcos dos Poderes

Piiblicos e da sociedade brasileira, a qual e multi

facetada e form ada por pessoas fisicas, empresas,

orqanizacoes sociaise nao governamentais. Conse

quentemente, nao basta a entrada e permanencia

do estrangeiro com animus definitivo em solo bra

sileiro, ele tem de esbocar e demonstrar que deseja,

de fato, contribuir para 0 desenvolvimento da na

~ao brasileira, fixando-se aqui definitivamente. Esse

sentimento e expresso quando se disp6e do visto

permanente, documento que confere legalidade a

sua residencia perene em solo nacional.

Assim, ha fundamento razoavel- desejo mani

festo de 0 estrangeiro se integrar ana~ao brasileira

e contribuir para 0 desenvolvimento nacional, na

"constru~ao de uma sociedade livre, justa e solida

ria" - e razao evidente -Iegalidade da permanen-ALEXY, ob.cit. p.408.

A nacionalidade brasileira ou a cidadania nao

guardam pertinencia loqka e racional para 0 trata

mento de beneficiaries aassistenda social, nao po

dendo, conseguintemente, sereleitos como criterios

ou fatores de discrimen aptos ajustificar que estran

geiros sejam alijados do beneficio de prestacao con

tinuada. Ou por outras palavras,a nacionalidade e a

cidadania nao sao raz6es suficientes que permitam

tratamento desigual para 0 recebimento do amparo

social, sendo obriqatorio 0 tratamento isonornlco".

Efeito direto desse raciocfnio e que 0 art. 7.°

do Decreto no 6.214/2007, ao Iimitar a concessao

do amparo social ao brasileiro naturalizado, nao

passa lncolurne de criticas.

As correntes apresentadas no item anterior

desse artigo divergem quanta a interpretacao

a ser conferida ao mencionado dispositivo. De

acordo com a primeira Iinha de pensamento, nao

haveria impedimento para 0 deferimento do am

paro ao estrangeiro nao optante da nacionalidade

brasileira, desde que haja residencia no Brasil com

animus de perrnanencia definitiva.

Embora corretas as premissas desse poslclo

namento - ausencia de fundamento constltucio

nal ou legal excludente dos estrangeiros como

destinatarlos do amparo social - a conclusao

merece reparos, pois ao se exigir apenas a perrna

nenda em solo brasileiro com desiderato de aqui

se estabelecer poderia gerar a concessao de be

neficio pelo Estado a estrangeiro, posto que aqui

residente, mas em sltuacao ilegal, implicando in

desejadas contradicao e incoerencia no sistema

juridico. 0 estrangeiro, mesmo sujeito aexpulsao,

poderia pleitear prestacao social do Estado.

A necessidade da existencla de reciprocidade

de tratamento para brasileiros do Estado ao qual 0

estrangeiro esta vinculado ou ainda subordinar 0

deferimento do beneficio de presta~ao continuada

a estrangeiros oriundos de paises com quem 0 Brasil

possua acordos em materia de assistencia social, tal

como preconiza a terceira corrente, importaria erigir

requisitosformais,restringindo e limitando a usufrui

~ao de direito social,onde a lei nao os estabeleceu.

Essa conclusao,ao contrario do que afirma seus de

ensores, nao infirma a precedencia conferida aos

13 SILVA, JOSE AFONSO. Curso deDireito Constitucional, 28"ed. Sao
Paulo: Malheiros, 2007, pp.345-346.

Ao examinar a leqlslacao infraconstitucional,

verifica-seque tampouco a Lei8.742/93 restringe seu

campo de aplicabilidade aos titulares da narionall

dade brasileira- brasileiros natos e naturalizados.Ao

fazer-se mencao no artigo 1.°do citado diploma

mativo que a assistenda social e direito do cidadiio,

nao setomou 0 sentido tecnico juridico do termo

dadania, o qual, segundo JOSE AFONSO DA SILVA",

"(....) qualifica os participantes da vida do Estado, e

atributo daspessoas integradas na sociedadeestatal,

atributo politico decorrente do direito de participar

no governo e direito de ser ouvido pela represents

~ao politica. Cidadao, no direito brasileiro, e 0 indi

viduo que seja titular dos direitos politicos de votar

e ser votado e suas consequenclas, Nacionalidade e

conceito mais ampio do que cidadania, e e pressu

posto desta,uma vezque so 0 titular da nacionalida

de brasileira pode ser cidadao", Dois motivos c1aros

fundamentam tal condusao: 0 inciso IV do art. 4°, ao

tratar dos principios da assistencia social. preconiza a

igualdade de acesso no atendimento, lancando luzes

para que sejam rechacadas qualsquer hipoteses de

discrlminacoes;segundo e nao menos importante: 0

dispositivo que cuida especificamente da concessao

do amparo social-art. 20 - nao delimita seuespectro

de atuacao,quer elegendo a nacionalidade brasileira,

quer a cidadania como requisitos para 0 deferimen

to do beneficio. 0 mencionado artigo utiliza termo

abrangente: pessoaportadora de deficii!ncia ou idoso.

Dessa forma, nao ha autorizacao legal ou em

basamento constitucional que restrinja 0 beneficio

assistencial ao cidadao brasileiro, sendo Insubsis

tente buscar-se no art. 1.0 da Lei 8.742/93 super

te juridico para tal interpretacao, Tal condusao se

comprova pela pratica dlar!a nas aqenclas da Pre

videncia Social, nas quais sao concedidos benefl

cios assistenciaisa brasileiros, menores de 16 anos,

os quais embora nao titulares dos direitos politicos

(cidadaos no sentido tecnico do termo) por serem

portadores de deficiencia e integrarem grupo fa

miliar exposto a situa~ao de vulnerabilidade social

(renda per capita igual ou inferior a % do salario

minimo), figuram entre aqueles credenciados ao

recebimento da Assistencia Social pelo Estado.

10 ALEXY, idem. P.408. "0 conceito de razao suflciente e, assim,
relacionado ao exitode uma fundamental):ao, 0 qual depende
da decisao sabre se todas as razoes relevantes devem ser
consideradas como insuficientes ou nao. [sse significa que a
presenl):a de uma suficiente deveseT decidida em urndiscurso
jurfdico racional." (Robert Alexy, Die Idee einer prozeduralen
Theoriederjuristischen Argumentation", inRechtstheorie, Beiheft
2,1981, apudAlexy, ab. cit. p.408)

11 BANDEIRA DE MELLO, ab. Cit.P.17

12 IDEM, p. 38

justifique uma diferenciacao, e tambern a quell

ficacao desta razao como suficiente'"? a justificar

o tratamento desigual.

Em arguta teoria sobre 0 preceito constituclo

nal da isonomia, BANDEIRA DEMELLOfornece-nos

parametres investigativos sobre a compatibilida

de e legitimidade do criterio diferenciador que au

torizariam tratamento juridico desigual. Para 0 ce

lebre professor '1aJs discrtrnlnacoes sao recebidas

como compativeis com a clausula da igualdade

apenas e tao-sornente quando existe um vinculo

de correlacao loqica entre a peculiaridade diferen

cial acolhida por residente no objeto, e a desigual

dade e tratamento em funcao dela conferida, des

de que tal correlacao nao seja incompativel com

interesses prestigiados na Constitulcao"."

Decisivo e 0 exame da pertinencia ou "cor

relacao loqica entre 0 fator de discrimen" e 0

tratamento desigual pretendldo. Nesse ponto ha

converqencia entre a teoria do jurista alemao e do

brasileiro, quando este afirma a necessidade de se

apurar 'Isle hajustificativa racional para, avista do

trace desigualador adotado, atribuir 0 especifico

tratamento juridico construido em funcao da de

sigualdade afirmada"." (Grifos nossos).

Na interpretacao dos direitos fundamentais, a

nacionalidade nao e razao suficiente para diferen

ciacao de tratamento entre brasileiros e nao brasi

lelros, visto ser cogente 0 enunciado do art. 5.° ao

enderecar a nacionais e estrangeiros os direitos,

deveres e garantias fundamentais ali elencados.

Posto que nao tenha recebido a envergadura

constitucional de direito fundamental, e a asslsten

cia direito social estabelecido nos artigos 6° e 203

da lei malor, a qual, por sua vez, nao faz qualquer

dlstlncao entre nacionais e nao nacionais, mas, no

entanto, nao afasta a permissibilidade da distlncao,

consoante art. 95 do Estatuto do Estrangeiro.



cia no terrltorlo brasileiro - que autoriza interpreta

~ao extensiva do art. 7.° do Decreta 6.214/2007, tal

como defendido pela segunda corrente anterior

mente exposta, para que a beneficia asslstenclal se

aplique nao apenas ao brasileiro mas ao estrangei

ro portador de vista permanente.

Tarnbem no direito comparado - como secolhe

na Alemanha - a beneficia social (sozia/hi/fe) nao e

restrito aos nacionais, podendo ser concedido aos

estrangeiros que seencontrem em estado de vulne

rabilidade social.No entanto, nao basta que 0 reque

rente esteja de passagem pelo terrltorlo alemao ou

nele tenha ingressado apenascom 0 objetivo de usu

fruir das prestacoes sociais. Requer-se, alem da pro

va da hipossuficienda econornica, que a estadia em

solo alernao seja legal, comprovada esta pela auto

rizacao oficial de permanence (Aufentha/tsstatus)15.

Esse pressuposto e reflexo do comprometimento

reciproco entre 0 estrangeiro que elegeu a Republi

ca Federativa da Alemanha como pais para desen

volvimento de sua atividade profissional e fixacao

de sua resldencia pessoal, e que, tal qual a alernao,

e merecedor de contraprestacao social do Estado,

casoesteja em sltuacao de risco social.

A questao ora tratada e complexa e recebe

solucoes diversas na [urisprudencia dos Tribunais

Regionais Federais como antes demonstrado. A

relevancla do tema ganhou destaque nos ultimos

anos, sobretudo impulsionada com 0 desenvolvi

mento econcmlco do Estado Brasileiro e sua pasi

~ao de centro politico-economlco na America do

Sui, atraindo mil hares de imigrantes dos pafses

latino-americanos, que buscam no Brasil melho

res condicoes de trabalho e novas oportunidades

para crescimenta profisslonal",

A declsao do STF admitindo a repercussao

geral sobre a controversla instaurada em tome

do recebimento do amparo social pelo estran-

15 § 235GB XlI- Sozialgesetzbuch (5GB) - artiqo23daLei Social Alema.

16 Deacordo comaBBC Brasil, "de2004a2007,houveurnaumento
de 51% no total novas registros de estrangeiros no pais. Em
2004,a PF cadastrou 29.770estrangeiros. Em2007,44.954.A PF
nao divulgou dados anteriores a 2004.Quandoseconstderam
apenas parses sul-americanos, 0 percentual de aumento fol
bern mais expressivo. Em 2004, a PF havia cadastrado 4.594 .
argentinas, bolivianos, uruguaios e paraquaios. Em 2007,
11.252, urn aumento de 144% em quatro anos" http://www.
bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/03/0B0320_
imigracaoeldoradobrasil.shtml- acesso em 17.02.2010.

geiro reflete a envergadura do tema e a impor

tancla de se ter a palavra final da instancla maxi

ma da Justice brasileira - RE 587970/SP, Ministro

Marco Aurelio, DJe 01.10.2009, p. 186.

5 Conclusoes

1. a sistema juridico brasileiro assegura trata

menta iqualltarlo, no que tange aos direitos, deve

res e garantias fundamentais, a nacionais e estran

geiros, bem como, e nao poderia deixar de ser,entre

brasileiros natos e naturalizados, ressalvando-se as

excecces que ja constam da propria lei maior.

2. A restrkao aos direitos fundamentais fun

dada apenas no criterio da origem da nacionali

dade implicaria a propria neqatlvacao da univer

salidade da pessoa humana, situacao odiosa e

que nao se coaduna com os principios vetores da

Constituicao Republicana de 1988.

3. Ao tratar da asslstencla social, a Constitukao

Federal,no artigo 6.° inciso IVe no artigo 203 empre

ga term as dissociados da nacionalidade de origem,

como "pessoa portadora de deficlencia e ao idose",

Mesma terminologia foi adotada no art. 20 a Lei

8.742/93, 0 que ja afasta a nacionalidade como fator

de discrimen para definkao de seusdestinatarlos

4. Podem ser sintetizadas tres correntes juris

prudenciais sobre a possibilidade de concessao

do beneficio assistencial aos estrangeiros.

5. a ponto nodal para se investigar se 0 es

trangeiro pode ser contemplado pelo amparo

social e averiguar se a nacionalidade, pura e

simplesmente, corresponde a um criterio discri

minador compativel com a clausula iqualitaria

prevista no art. S.o da Constituicao Federal, bem

como se ha correlacao loqlca entre este fator de

discrimen e a tratamento juridico desigual no

deferimento do beneficio.

6. Na interpretacao dos direitos fundamentais,

a nacionalidade nao e razao suficiente para dife

renciacao de tratamento entre brasileiros e nao

brasileiros visto ser cogente a enunciado do art. 5.°

ao enderecar a nacionais e estrangeiros os direitos,

deveres e garantias fundamentais ali elencados.

7. Nao ha autorizacao legal au embasamento

constitucional que restrinja 0 beneficia assistencial

ao cidadao brasileiro, sendo insubsistente buscar-se

no art. 1.0 da Lei8.742/93 suportejuridico para tal in

tsrpretacao, na medida em que a referenda a direito

do cidadiJo no caput do dispositive nao foi tomada

em sentido tecnico-juridlco do termo cidadania.

B.A nacionalidade brasileira ou a cidadania nao

guardam pertinenda loqlca e racional para 0 trata

mento de beneficiaries 11 assistencla social, nao po

dendo, conseguintemente, sereleitos como crlterlos

ou fatores de discrimen aptos ajustificar que estran

geiros sejam alijados do beneficio de prestacao con

tinuada. au, par outras palavras,a nacionalidade e a

cidadania nao sao razoes suficientes que permitam

tratamento desigual para 0 recebimento do amparo

social,sendo obriqatorio 0 tratamento isonomico.

9. Em interpretacao extensiva do art. 7.° do De

creto 6.214/2007, e possivel concessao do benefi

cio assistencial (art. 20 da Lei 8.742/93) ao estran

geiro portador de visto permanente que tarnbem

se encontre em sltuacao de vulnerabilidade social.

10.Foi admitida repercussao geral a respeito da

concessao a estrangeiro do beneficio de prestacao

continuada - RE S87970/SP, DJe02.1 0.2009,estando

sob aresponsabilidade do SupremoTribunal Federal

o exame final e constitucional sobre a controversla.
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o aviso previo indenizado e a ileqalidade da
incidencia de contribuicao previdenciaria

Juiz Federal Substitute Daniel Carneiro Machado

No tocante a interpretacao sistematica, 0 in

comparavel hermeneuta Carlos Maximiliano en

sinava a forma como se deve analisar uma lei ou

artigo, consistindo "0 Processo Sistematico em

comparar 0 dispositivo sujeito a exegese, com ou

tros do mesmo reposltorio ou de leis diversas, mas

referentes ao mesmo objeto."

Enriquecendo 0 estudo, completava que "ja

nao se admitia em Roma que 0 juiz decidisse tendo

em mira apenas uma parte da lei; cumpria exam l

nar a norma em conjunto: Incivile est, nisi tota lege
perspeaa, unaaliqua particula ejus proposita.iudica
re, vel respondere - 'e contra Direito julgar ou emitir

parecer, tendo diante dos olhos, ao lnves da lei em

conjunto, so uma parte da mesma"'.

Como se pode observar, a interpretacao teleo

loqlca leva a possibilidade de 0 aplicador do direi

to, em caso de norma que conduza a mais de uma

interpretacao, optar pela interpretacao que melhor

corresponda ao seu objetivo, desde que consen

tanea com os fins pretendidos pelo legislador. No

caso da interpretacao sistematica, esta pressup6e

no que se refere ao objeto da presente pesquisa

que os conceitos de rendimentos do trabalho ou

para retribuir 0 trabalho nao se encontram isola

dos, devendo ser compreendidos em relacao as

normas do regime prevldenciario e trabalhista em

viqenclae, em ultima analise, em relacaoa final ida

de da contribuicao previdenciarla.

Pois bem. Conforme ja dlto, devem ser exclu

idas da base de calculo das contrlbulcoes previ

denciarias devidas pelo empregador as parcelas

expressamente mencionadas no artigo 28, para

grafo 9°, da lei 8.212/91, ou parcelas que eviden

temente nao se caracterizam como remunerOl;:oo
ou rend/mento destinadoa retribuir 0 trabalho.

Dentro desta otica, importa, para elucidar a

inteliqencia do art. 195, inciso I da Constitukao,

apenas verificar a natureza dos pagamentos fei

tos ao empregado, noo a denominaciio da parcela
integrante daremunera,oo. 5e tiver carater sa lariaI

ou remuneratorio, sendo paga com habitualidade

e como contrapresta~aodo servi~o, enquadra-se

na hipotese de incidencia da norma prescrita na

2 Maximiliano, Carlos. Hermeneutica eApJica~ao do Direito,1]aedh;ao,
RiodeJaneiro: Ed. Forense,p.1 28;

1 Barroso, Luis Roberto.lnterpreta~ao e apJica~ao da Constitui~ao:

fundamentos de uma dogmdtica constitucional transformadora.
sa.Edi~ao. SaoPaulo:Saraiva, p. 138;

letra "f" a exclusao da referida parcela da base de

calculo das contrlbuicoes previdenclarias.

Recentemente, todavia, 0 novel Decreto n.6.727,

de 12 de janeiro de 2009 revogou a alinea "f" do inciso

Vdo § 9° do art. 214 do Decreto no 3.048. 0 Governo

Federal manifestou por meio do referido ate norma

tivo a defesa da incidencia das contrlbulcoes prevl

dendarias sobre 0 aviso previa indenizado.

Diante do referido contexte normative, sur

giu a controversia acerca da legalidade ou nao da

nova norma regulamentadora e se 0 aviso previa

indenizado pede ser considerado como salario-de

contribuicao a partir da nova reqularnentacao.

1- para 0 empregado e trabalhador avulso:

a remuneracao auferida em uma ou mais empre
sas,assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo,
durante 0 mes, destinados a retribuir 0 traba/ho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gor
jetas, os ganhos habltuats sob a forma de utlllda
des e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salanal, querpelos services efetivamente prestados,
quer pe/o tempo iJdisposiC;ao do empregador ou

tomadordesetvicos nostermos daleiou docontra
to ou, oinda, de convenC;ao ou acordo co/etivo de
trabalho ou sentenc;a normativa; (destaquei)

3 A natureza juridica do aviso previo in
denizado - ilegalidade da lncidencia da con
tribulcao previdenciilria

Ecedlco que, para se aplicar a leqislacao tribu
tarla, exigir a contribuicao social e definir a natureza

jurfdica do aviso previa indenizado, 0 lnterprete nao

pode ficar adstrito a deterrninacao literal do Decreto

Regulamentar, senao que exige uma lnterpretacao

teleoloqlca e sistematica dos dispositivos constitu

cionais e legais ace rca da materia.

o rnetodo teleoloqico refere-se a interpreta

,ao pela busca da finalidade ou do espirito da lei,

procura revelar 0 valorou bemjurfdico visado pelo

ordenamento com a edi~ao de dado preceito'.

De acordo com 0 art. 28, inciso I, da Lei 8212/91,

entende-se por salario-de-contribuicao, inverbis:

a) a folha de salarlos e demais rendirnen

tos do trabalho pagos ou creditados, a qual

quer titulo, apessoa fisica que Ihe preste servi

<;0, mesmo sem vinculo empregaticio I...J

A alteracao introduzida pela Emenda Consti

tucional nO 20/98 no art. 195, inciso I,da Constitui

cao da Republica, a qual acrescentou a expressao

osdemais rendimentos do trabalho ahipotese an

tes prevista, nao acarretou alargamento da base

de calculo em relacao aos empregados. Visou so

mente a expressar de forma explicita 0 conteudo
do conceito de folha de sa larios, de forma a afas
tar qualquer controversla sobre a materia. 0 que a

Emenda modificou, efetivamente, foi 0 ambito de

incidencia da contrlbuicao quanta aos trabalha

dores que nao mantern vinculo empregatfcio com

a empresa, mas sao por ela remunerados.

A deterrntnacao constitucional restou obser

vada na Lei nO 8.212/91, sendo arrolados os casos

em que nao esta presente a natureza salarial ou re

rnuneratoria no § 9° do art. 28 do referido diploma

legal. Esse rol, porern, nao pode ser considerado

exaustivo, podendo ocorrer situacao nao prevista

pelo legislador que tarnbern nao enseje a cobran

ca da contrlbuicao, por nao restar caracterizada a

hipotese de incidencia do tributo.

No que se refere especificamente ao aviso previa
indenizado, objeto da presente pesquisa, a referida

Lei n. 8.212/91 previu expressamente no art. 28, § 9°,

alinea "e",em sua redacao original, que a referida par

cela nao deveria integrar 0 salarto-de-contribukao.

Com 0 advento da Lei n.O 9.528, de lOde de

zembro de 1997, resultante da conversao da Me

dida Proviso ria n,o 1.596-14, de 10 de novembro

de 1997, foi alterada a referida alinea "e", supri

mindo-se a exclusao do aviso previa indenizado

da base de calculo da contribui~ao previdencia

ria. Posteriormente, 0 Decreto Regulamentador

n. 3.048/99 determinou no art. 214, § 9°, inciso V,

Art. 195. A seguridade social sera financiada

par toda a socledade, de forma direta e indire

ta, nos termos da lei, mediante recursos prove

nientes dos orcarnentos da Unlao, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municfpios, e das se

guintes contribuic;6es sociais:

1-do empregador, da empresa e da enti
dade a ela equiparada na forma da lei, inciden M

tes sobre: (Reda<;ao dada pela Emenda Consti

tucional nO 20, de 199B)

1. lntroducao: 2. Breve contexto normativo - das nor

mas constitucionais eo decreta regulamentador da pre
videncla social; 3. A natureza jurfdica do aviso previa

indenizado - ilegalidade da lncidencla da contribuicao

prevldenctarte: 4. 0 Decreta de n. 6.727/2009 e sua ile

galidade; 5. Conclusao: 6. Bibliografia.

1 lntroducao

2 Breve contexto normativo - das normas
constitucionais ao decreta regulamentador
da previdencia social

o presente artigo tem por objeto 0 estudo da

controversia acerca da incidencla da contribulcao

previdenciarla sobre 0 aviso previa indenizado.

Sem 0 propos ito de esgotar 0 tema, pre

tende-se realizar uma interpretacao sistematica

das normas regedoras da questao, apontando

os posicionamentos doutrtnarios e jurispruden

cia is acerca da natureza juridica do aviso previo,

bem como da hipotese de incldencla da contri

bulcao previdenciarla.

Pretende-se, ao final, demonstrar que a inci

dencia de contribuicao previdenciaria sobre a re

ferida parcela nao possui amparo na lei previden

ciaria e tampouco na Constituicao.

A rnatrlz das contribuicoes prevldenciarlas

esta prevista no art. 195, inciso I, da Constltuicao

Federal, que assim estabelece:



As verbas indenizat6rias nao cornpoern par

cela do salarlo do empregado, posto que nao tern

carater de habitualidade, pagas com a finalidade

de recompor 0 patrim6nio do empregado desli

gada sem justa causa e, por esse motivo, nao es

tao sujeitas a incidencla da contribuicao.

No mesmo sentido, e 0 entendimento da Su

prema Corte, segundo a qual apenas as verbas

incorporaveis aossalariose que nao sejam indeni

zat6rias sofrem a incidencia da contribuicao pre

videnciaria, conforme precedentes abaixo apllca

vels mutatismutandis:

7TRF 3a• Regiao, MS 191811, ReI. Juiza Cecilia Mello, DJ
20104/2007:

•STf-AgR9- AI 712880 A9R 1 MG - ReI. Min. RICARDO
LEWANDOWSKIDJe- 113DIVULG 18-06-2009 - p. 023S2: STf
AgRg-AI727.958-7 - ReI. Min. Eros Grau- DJe27.02.2009 - p.91;

titucionalidadeou ilegalidadede medida pro
vlsorla (MP 1523/96 e 1596/97).

11- Ospagamentos denatureza indenizat6ria tais
comoavisoptevio indenizado, indeniza~Qo adi
cional prevista noartigo9°da 7238/84 (dispensa
nos 30 dias que antecedem 0 reajuste geral de
saldrios) e terias indenizadas nao compoem a
remuneraC;ao, donde inexigfvel a contribuic;iio
previdenckuia sabre essas verbas. Precedentes.

III- 0 ColendoSTF suspendeu liminarmente em
acao diretade inconstitucionalidade (ADIN1659

8) as dispositivos previstos nas MP's 1523/96 e
1596/97,osquais cuidam da lncidencia da con
tribuicao prevldenciaria sabreparcelas indeniza
torias, alernde terem sido revogados pelaLei de
conversao 9528/97, embora a referlda ADIN te

nha sidejulgada prejudicada a final, em virtude
daperdade objetoda mesma.

IV- Destarte, aimpetrante possui 0 direito tiquido
ecerto desuspenderaexigibilidade dascontribui
c;6es, especialmente 0 avisoprevia indenizado e a
tndenizacao adicional da Lei 7238/84, cuja con
cessdo parcial do mandamus foi correta e deve
sermantida, neqando-se provimento aapela<;Qo
e aremessa oficial.

V- Apelacao do INSS e remessa oficlalimprovldas.'

EMENTA: TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA SO

BREA PARCELA DOADICIONAL DEFERlAS.IMPOS

SIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.I- A orientac;ao
doTribunalenosentido dequeascontribuic;oes pre
videncidrias naopodem incidir emparcelas indeni
zat6rias auquenooincorporem a remunera<;do do
seNidor.lI- Agravo regimental improvido.8

rial: 0 perfodo de seu cumprimentoe retrlbufdc

par meio de salarto,0 que Ihe confere esse ine
qufvoco carater [...] contudo,nao setratando de
pre-aviso laborado, mas sornente indenizado,
nao ha comoinsistir-se em sua natureza salarial,

Aparcela deixou deseradimplida pormeiode la
bor, naorecebendo a contraprestacao inerente a
este, a sakuto. Nesse caso, suanatureza indeniza
t6ria inequivocamente despanta (...)5 (destaquei)

TRIBUTARIO: MANDADO DESEGURAN<;A. CON
TRIBUI<;AO PREVIDENCIARIA. SUSPENSAo DORE
COLHIMENTO.PARCELASINDENIZAT6R1AS. NATU
REZA. NAo INCIDENCIA. MEDIDAS PROVIS6RIAS
1523/96 E 1596/97. LEI 8212/91, ARTS. 22 § 2' E

28 §§ 8' E 9'. REVOGA<;AO. LEI 9528/97. ADIN
1659-8/DF.CONCESsAo PARCIAL DA ORDEM.

I - 0 mandado de seguranc;:a preventivo e
adequado para suspender a eXigibilidade de
contribuic;:ao social incidente sobre verbas de
natureza indenizatoria pagas aosempregados,
bem como declarar incidentalmente a incons-

TRIBUTARIO. CONTRIBUI<;Ao PREVIDENClA
RIA. AVISO PREvIO INDENIZADO. NAo INCI
DENCIA. CUSTAS E HONORARIOS ADVOCA
TlcIOS. SUCUMBENCIA MINIMA DO INSS.

CONDENA<;AO DA AUTORA.

1. Declsao do Supremo Tribunal Federal em
rnedida cautelarna ADIN 1659-6 quanta anao
incidencla de contribuicao previdenciarla so
bre aviso previa indenizado nao afasta 0 inte
resse processual da parte autora.

2. Nao incide comriouicao previdenckuia sabre
verbas pagas a tftulo de aviso previa, par ndo
comportarem natureza sakuial, mas terem nfti
da feiC;ao indenizat6ria.

3. Tendo 0 INSS sucumbido de parte minima
do pedido, correta a conderiacao da parte au
tora no onusda sucumbencia,

4. Apeteceo da sodedade, apelacec do INSS e
remessa oficial a que senega provirnento,"

S DELGADO, Mauricio Godinho. Cursode Direitodo Trabalho, 2a ed.,
SaoPaulo:LTr,2004,p.1171;

GTRF da P. Regiao, AC 1997.38.00.061675-1/MG, ReI.
Desembargadora Federal Maria Do Carma Cardoso,Oitava
Turma. e-DJF1 p.795 de 27/03/2009;

°entendimento de que a verba paga a ti
tulo de aviso previa indenizado nao tem natureza

salarial e, como tal, nao esta sujeita 11 incldencia

de contribuicao previdenciaria tarnbern encontra

amparo na jurlsprudencia dos Tribunais Regio

nais Federals, in verbis:

•NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Manual doSal6rio. Sao
Paulo: LTr, 1985. p.54e 55;

(...) a pagamentodo aviso previopresta
do em trabalhotern natureza nitidamentesala-

Percebe-se da leitura desse dispositive legal

que 0 aviso previa e, na verdade, a notlficacao

que uma das partes do contrato de trabalho, seja

o empregador, seja 0 empregado, faz 11 parte con

trarla, comunicando-Ihe a intencao de rescisao do

vinculo, que sedara em data certa e deterrninada,

observado 0 prazo determinado em lei.

Ecerto que 0 periodo que 0 empregado traba

Iha ap6s ter dado ou recebido 0 aviso previo sera

remunerado da forma habitual, por meio do salarlo,

sobre 0 qual incide a contribuicao previdenciarla, ja

que recebeem funcao da prestacao do servko.

Por sua vez, 0 aviso previo, previsto no art.
487, § /0, da CLT, constitui a pagamento substi
tutivo do tempo que 0 empregado trabalharia

se cumprisse 0 aviso previa em service e, a toda

evidencia, nao se enquadra como salario ou re

muneracao ja que pago sem a contrapresta~ao e

habitualidade inerentes a estes.

Amauri Mascaro Nascimento ensina que "... a

indenlzacao colima recompor um bem juridico ou

um patrim6nio.°salarionao tem tal finalidade, mas
sirn, a de remunerar um service prestado pelo tra

balhador, aumentando, assim, 0 seu patrlmonlo'",

Com efeito, 0 pagamento do aviso previa

acompanhado da dispensa de seu cumprimento

objetiva disponibilizar mais tempo ao emprega

do para a procura de novo emprego, possuindo

nitida fei~ao indenizat6ria em razao do termino do

contrato de trabalho.

Neste ponte, impende destacar a licao do

professor Mauricio Godinho Delgado, que define

e diferencia com precisao a natureza juridica dos

pagamentos realizados no aviso previo, de acor

do com 0 trabalho ou nao no periodo, in verbis:

ficia 0 empregado pre-avisado da despedlda,
mesmo que tenha recebido antecipadamen
te 05 salaries carrespondentes ao perfodo do
aviso, que integra seu tempo de service para
todos05 efeitoslegais. (Paraqrafo inclufdo pela
Lei n' 10.218,de 11.4.2001)(destaquei)

Art. 487 - NaG havendo prazo estipulado, a

parte que, semjusta motive, quiserrescindir 0

contratodevera avisar a Dutradasuaresolucao
com a antecedencla mfnimade:

I - otto dlas, se 0 pagamentofor efetuado
par semana au tempo inferior;

II - trinta dias aos que perceberem par
quinzena ou rnes, ou que ten ham mals de 12
(doze)meses de service na empresa.

§ l°-A falta doaviso ptevioporparte doem
pregadorda 00 empregado 0 direito aDs sokuios cor
respondentes co prazo doaviso, garantida sempre a
integra~iio desse perfodo noseutempo desetvko.

§ 2°- Afaltade aviso previoporpartedoem
pregado da aoempregador a direito dedescontar
05 salaries carrespondentes aoprazo respectivo.

§ 3° - Em se tratando de salario pago na
basede tarefa,0 calculo, paraasefeitosdospa
raqrafos anterlores, serafeito de acordocom a
media dosdltimos12 (doze) meses de servko,

§ 4° - Edevido a aviso previa na despe
dida indireta.

§ 5° 0 valordas horas extraordinarias ha
bituais integra a avisoprevioindenizada.

§ 6° 0 reajustamento salarial coletivo,
determinado no curso do aviso previa, bene-

Quanto ao regramento acerca do aviso pre

vio, dispoe 0 artigo 487, da Consolidacao das
Leis do Trabalho:

Constituicao: se nao 0 tiver, 0 legislador ordlnario

nao pode elenca-Io como fato gerador da contri

buicao previdenclaria, incorrendo em inconsti

tucionalidade caso 0 faca, e tampouco 0 decreto

regulamentor, em face do principio da estrita le
galidade tributarla.

Aprop6sito, e oportuno destacar 0 conceito
de salario e de rernuneracao dado pelo profes
sor Arnaldo SOssekind:

Salarioea retribuicao dos services presta
dos pelo empregado, par forca do contrato de
trabalho,sendo devidoe pagodiretamente pelo
empregador que deleseutiliza para a realizacao
dos fins coltmados pelaempresa; remuneracaoe
a resultante da soma do salario percebido em
virtude do contrato de trabalho e dos proventos
auferidos de terceiros, habitualmente, pelos ser
vicesexecutados perforce do mesmo contrato.'

3 SOSSEKIND, Arnalda. Instituir;6es de Direito do Trabalho. 14a ed.
Sao Paulo: LTr, 1994.pag.320;
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Por firn, 0 fato de 0 periodo de aviso ser cornpu

tado no tempo de service para todos os efeitos legais,

de acordo com 0 que estabelece 0 artigo 487 da CLT,

nao torna 0 valor da Indenizacao a ele referente passl
vel de tncidencia de contrlbulcoes previdendarias.

Conforme demonstrado nesta pesquisa, a ver

ba em questao nao se enquadra na defmlcao de

'salano-de-contribuicao', feita pelo inciso I do artigo

28 da Lei 8.212/91, que abrange somente os rendi

mentos pagos como contraprestacao pelo trabalho,
entre os quais nao se inclui 0 valor do aviso previa

indenizado, porque nao se trata de rendimento

pago pela execucaode serviceou trabalho.

Assim, nos inciso I do artigo 150 da CF, "a nor

ma instituidora de tributo incide somente sobre

as hip6teses nela especificadas, nao havendo es

paco para interpretacao que inclua no seu raio de

acao os fatos nao definidos por ela como gerado

res do credito trtbutarlo.:"

4 0 Decreto de n, 6.727/2009 e sua i1egalidade

Conforme dispoe 0 art. 84, inciso IV, da

Constituicao Federal, compete ao chefe do Po

der Executivo expedir decretos e regulamentos

para fiel execucao das leis.

Para Di6genes Gasparini, poder regulamentar

consiste na "atribuicao privativa do chefe do Po

der Executivo para, mediante decreto, expedir atos
normativos, chamados regulamentos, compativeis

com a lei e visando desenvolve-la?",

o decreto regulamentador de n. 6.727, de 12

de janeiro de 2009 esta eivado de i1egalidade na

parte que revogou a alinea "f" do incise V do §

90 do art. 214 do Decreto no 3.048/99, pois nao

poderia impor a exacao tributaria em afronta a in

teliqencla da norma legal.

Com efeito, os decretos devem restringir-se

ao fim precipuo de facilitar a aplica<;ao e execu<;ao

da lei que regula menta e nada mais.

9 TRT3, 4JTurma, RO no01 064-2007~067-03~00-4, ReI. Des. Federal LUIZ
oTAvIO LINHARES RENAULT, DJU 26/04/2008; Precedentes tambem
doTST: 2J Turma, RR nO 792/2004-009~04-00.o, ReI. Min.RENATO DE
LACERDA PAIVA, DJU 19/12/2008; 8JTurma, RR nO 330/1996-001-04
00.0, ReI. Min.DDRA MARIA DACOSTA, DJU 12/12/2008;

10 GASPARINI, Di6genes. Direito Administrativo. 9. ed. Sao Paulo:
Saraiva, 2004.p. 117;

No Estado Democriitico de Direito, portanto,

em razao do principio da estrita legalidade trlbu
taria, os atos regulamentares nao podem esten

der a incidencia ou forma de calculo de contri

bulcao sobre parcela de que nao cogitou a lei ou

que pela sua natureza juridica indenizat6ria nao
caracteriza hip6tese de incidencia.

5 Conclusao

o presente estudo visou demonstrar a ilegali

dade do Decreto n. 6.727, de 12 de janeiro de 2009

na parte que revogou a alinea 'f" do inciso V do §

90 do art. 214 do Decreto no 3.048/99.

De acordo com a intetiqencia do art. 195, I da

Constitulcao, nao ha relacao juridica trlbutaria que

obrigue os contribuintes ao recolhimento da con

tribulcao social previdenclaria incidente sobre as

parcelas pagas a titulo de aviso previa indenizado.

Destarte, somente as verbas pagas com habi

tualidade e que remuneram os services prestados

podem ser integradas ao salano-de-contribuicao,
a teor do referido dispositivo constitucional e art.

28, I da Lei 8212/91, nao podendo 0 ato regula

mentador, ao seu alvedrio, alterar a natureza juri

dica das parcelas para ora tributa-las ora nao.
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lntroducao

A relacao juridica previdenciaria encerra

uma prestacao a cargo do ente estatal, que

concerne a uma obrlqacao de natureza alirnen

tar e pecuniarta, consubstanciada no chamado

beneficio previdenciario.

Tal prestacao, por possuir carater continuo e

se prolongar no tempo, envolve 0 conflito entre a

mudanca, muitas vezes imprenscindivel, e a esta

bilidade que se espera das relacoes juridicas.

Nesse passo, 0 presente estudo pretende tra

car as lin has basicas dos principios da protecao a

confianca e da sequranca jurfdica, ligados as idelas

de estabifidade eprevisibilidade das relacces jurfdi

cas, no contexto da alteracao do regime juridico

dos beneficios prevldenctarlos.

De fato, a pratica judicial permite identificar

inumeros conflitos decorrentes de rnudancas

perpetradas pelo INSSno regimejuridico dos be

neficios prevldenciartos, seja para anular 0 bene

ficio (em muitos casos por vicio de ilegalidadeL

seja para reduzi-lo. Por exemplo, a cassacao de

beneficio em decorrencla de iregularidade na

comprovacao do tempo de service/contribuicao

ou em virtude de novo parecer tecnlco sobre a

data de inicio da incapacidade laborativa, dentre

muitas outras hip6teses.

Em muitas dessas hip6teses, os beneffcios

vinham sendo pagos ha anos e geraram no se

gurado uma forte expectativa na manuten<;ao

do seu status juridico.

Com efeito, eventual interrup<;ao da presta

<;ao do beneficia previdenciario subordina-se, em

qualquer caso, a aferi<;ao de legitimidade pelo

sistema juridico, destacando-se, neste mister, 0

papel dos principios da seguran<;a juridica e, nota

damente, da prote<;ao a confian<;a.

Conforme sera demonstrado, a ideia de prote

cao a confianca, ligada forcosarnente a sequranca

juridica, envolve, tanto no direito estrangeiro quan

to no direito pat rio, a protecao das expectativas de

posltadas, deforma objetiva, nas condutas publicas

em face das rnudancas abruptas e imprevisiveis. A

protecao e, pols, mais abrangente que a nocao de

direito adquirido, cuja protecao contra a retroativi

dade da lei constitul norma expressa do artigo 5°,

XXXVI, da Constltuicao Federal brasileira.

o enfoque a protecao a confianca do adminis

trade, em especial do sequrado, tem por fito especi

ficar 0 objeto da investiqacao, voltado para a analise

da tutela das expectativas dos cidadaos atingidos

pelo exercicio da funr;ao administrativa pelo Estado,

no ambito da relacaojuridica previdenciaria.

Cornecarernos pela descricao da origem do

principio da protecao a confianca e, em sequi

da, sera abordada a confiquracao do principio

no direito brasileiro.

Por fim, tracaremos um panorama das

garantias legais do administrado/segurado,

pela absorcao da tutela da confianca nos ins

titutos da invalidacao e revoqacao dos atos

administrativos relativos a prsstacao de be

neficios prevldenclartos.

Origem do principio da protecao aconfianca

Conforme observa a doutrina especializa

da 1, 0 principio da prote<;ao a confian<;a emer

giu, de forma significativa, na Alemanha e Sui<;a

\CALMES, Sylvia. Duprincipe deprotetion deJa confiance legitime
en droits allemand, communautaire et fram;ais. Paris: Dallaz,
2001, p. 6; GARCIA LUENGO, Javier. EI principio de protecci6n
de la connanza en el Derecho Administrativo., Madrid, 2002, p.
20-31, citado por COVIELO, Pedro Jose Jorge. Laprotecci6n de
fa connanza def administrado: derecho comparado y derecho
argentino. Buenos Aires: Abelleda~Perrot, 2004,p.36.



do pas-guerra, no contexte do chamado Estado

social, intervencionista'.

Na Alemanha, em que pesem alguns autores

mencionarem 0 surgimento do principlo na Repu

blica de Weimar, nos anos vinte", a maioria deles

concorda que somente apos a segunda guerra

mundial a materia foi realmente enfrentada e de

senvolvida pela jurisprudencia alema ate culminar

na sistematizacao legal encartada na Lei de Pro

cesso Administrativo, de 1976.

o prindpio da protecao a confianc;a (Ver

trauensschutz) ja havia sido formulado no ambito

de direito privado, 0 qual forneceu as bases para 0

seu desenvolvimento no direito publico por forc;a

da necessidade de obtencao de novas formulas e

soluc;6es mais equitativas e justas para as deman

das trazidas aapreciacao da justic;a qermanica",

No direito administrative, conforme acentua AI

miro do Couto e Silva', 0 tema despertou a atencao

da literatura juridica alema do inicio do Seculo XX

na analise dos Iimites do poder conferido ao Poder

Publico de anular seus proprios atos. Autores como

Fritz Fleiner eWalter Jellinek entendiam que a Admi

nlstracaotinha a faculdade, e nao 0 dever, de deixar

de anular seusatos i1egais quando estesatentassem

contra a boa-fe dos administrados no contexte de

uma irregularidade longamente tolerada.

Contudo, observou Otto Bachof, citado por

Almiro do Couto e Silva', que nenhum outro tema

despertou maior interesse do que este na doutri

na e jurisprudencia alernas, nos anos 50 do Secu-

2Comobemobserva OdeteMedauar, paradenominar 0 paradigma
de Estado inaugurado a partirda segunda metadedoseculoXX,
as estudiosos utilizam nomenclaturas diversas, a saber: Estado
lntervenclonista, Estado provldenda, Estado de bem-estar,
Estado asslstenclal, Estado pluriclasse, Estado social, Estado
scclal-democrata, Estado de assoclacoes, Estado distribuidor,
Estado nutriz, Estado empresarlo, Welfare State, Estado
manager, Estado de Prestacoes, Estado de orqanizacoes, Estado
neocorporativo, Estado neocapitalista, Estado prornodcnal,
Estado respcnsavel, Estado protetor, Estado p6s-liberal e Estado
telocratlco (Cf. (0 Direito Administrativo em Evolucao. Sao Paulo:
Revista dosTribunais, p.84 erseq).

3 CALMES, Sylvia. Ibid.,p. 10,nota45.

4 SCHAFER, Hans-Bern - Ott, Claus. Manualde analisis econ6mico
del derecho civil. Madrid, 1991,p.332, cltado par COVIELO, Pedro
Jose Jorge. Idem,p. 39.

5 COUTO ESILVA,Almiro do.Principiosda LegalidadedaAdministra~Cio

Publica edoSequmnca Juridica noEstado deDireito Contemporaneo.
Sao Paulo: Revista deDireito Publico, 1987,n.84,p.55.

6 COUTO ESILVA, Almiro do.Prtncipios..., p.55.

10 XX, culminando na substltulcao do principio da

possibilidade do anulamento pelo da impossibili

dade do anulamento, em homenagem aboa-fe e

aseguranc;a juridica.

Nesse ponte, 0 marco jurisprudencial conside

rado pela doutrina em materia de protecao acon

fianc;a do administrado foi 0 denominado caso da

viuva de 8erlim, pioneira declsao do Tribunal Admi

nistrativo Superior de Berlim em 14de novembro de

1956 (DVBL, 1957,203), posteriormente confirmada

pelo Tribunal Administrativo Federal (BverwGE 9,

251),em 15 de outubro de 1957.78

Nesse precedente, relata Hartmut Maurer',

uma viuva de urn antigo funcionario publico

trasladou-se da Republica Democratlca Alema de

entao para Berlim-Leste depois de Ihe haver sido

prornetido, por ato administrativo, a concessao

de urn beneficio de pensao, Ocorre que, apes 0

pagamento da vantagem durante 0 perfodo de

urn ano, a autoridade competente verificou que

os pressupostos juridicos para a concessao nao

existiam, havendo sido, pols, 0 beneficio concedi

do ilicitamente. Em consequsncla, anulou-se 0 ate

concessorlo do beneficio de pensao, suspenden

do-se 0 seu pagamento e exigindo-se a restitulcao

dos valores pagos indevidamente.

Trazida a questao a juizo, decidiu 0 Tribunal

Administrativo Superior de Berlim que 0 caso con

creto exigia a observancla nao so do principio da

legalidade, mas tambern do principio da protecao
aconfianc;a, por haver a demandante confiado na

extstencla do ato administrativo e,em conform ida

de com lsso,haver alterado suascondic;6esde vida.

Com isso, se entendeu pela manutencao da van-

7 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo AlemCio.
Traducao de Luis Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2001,p.70-71.

"Cabe, informar, nesse ponto, que na Alemanha, na esfera
federal, ha um 6rgo3o, a Corte Constitucional Federal
(Bundesverfassungsgericht), com sede na cidade de Karlsrue, e
cincoordensdejurtsdlcaofederal, comespeciallzacaopelamateria
(ordinaria, envolvendo as tides civets e penals, administrativa,
trlbutarta, trabalho e social). Na jurisdkeo admtnlstrativa, ha
tres lnstanclas: tribunais adminlstratlvos (verwaltungsgerichte),
tribunais administravios superiores (Oberverwaftungsgeritche) e
o Tribunal Adrnlnistratlvo Federal (Bundesverwaltungsgerichte),
com sede em Berlim, todos eles 6rgo3os colegiados. Cf. Ovielo,
PedroJose Jorge, Op.Cit., nota16,p.38e disponCvel em:<http://
www.ec.europa.eu/civiljustice/org-.iustice/org-.iustice_ger_
pt.pdf>.Acesso em:26 de maio2009.

<) Ibid,p. 70.

tag em, a despeito de sua contrariedade ao texto

legal, sendo de se notar que nao se determinou a

revoqacao ex tunc do ato, nem tampouco ex nunc,

razao pela qual a Adrninistracao teve que continu

ar pagando 0 beneficio, elidindo-se qualquer pos

sibilidade de cobranc;a de parcelas em atraso.

A partir da confirrnacao de tal decisao, 0

Tribunal Administrativo Federal desenvolveu a

doutrina sobre a anulabilidade dos atos adminis

trativos antijuridicos, a qual deveria se orientar

tanto pelo principio da legalidade, que exige a

elirninacao dos atos administrativos antijuridlcos,

quanta pelo principio da protscao da confianc;a,

que pede a manutencao dos atos administrati

vos beneficientes. Segundo 0 mencionado Tri

bunal, deverao ser ponderados, pols, 0 interesse

publico na anulacao do ato e 0 interesse indivi

dual em sua manutencao, dando-se, de acordo

com as clrcunstancias do caso, primazia a urn em

detrimento do outro.

Lem bra Pedro Jose Jorge Covielo 10, que a
epoca em que se firmou tal entendimento juris

prudencial, houve oposlcao de Ernst Forsthoff,

urn dos doutrinadores tedescos mais importan

tes do pas-guerra, 0 qual afirmou que a prima

zia ao principio da protecao a confianc;a contra

legem significava urn atentado ao Estado de Di

rei to, pois este desistiria de si proprio se a lega

lidade nao prevalecesse sobre todas as outras

considerac;6es juridicas irnaqinaveis",

oargumento de Forsthoff, entretanto, nao teve

acolhida da doutrina e [urisprudencia, as quais, em

geral, extraiam a legitimidade juridico-constitucio

nal do principio da protecao aconfianc;ado proprio

Estado de Direito, por via da seguranc;a juridica e

dos dogmas da lealdade e boa-fe,

o principio da protecao a confianc;a teve,

tarnbern, ample desenvolvimento no seio da ju

risprudencia do Tribunal Constitucional alemao,

o qual estabeleceu, em sua seara de jurlsdicao,

importantes elementos de fundarnentacao e con

celtuacao do principio estudado.

10 Idem,p.41-42.

11 Expresso3O lembrada porMAURER, Hartmut, Op.Cit., p. 71.

Apos rnais de vinte anos de debate jurispru

dencial e doutrlnarlo, foi editada, em 25 de maio

de 1976, a Lei Federal de Procedimento Adminis

trativo (Verwaltungs-verfahrengesetz), a qual, em

seus paraqrafos 48 e 49, sistematizou a aplkacao

do principio da protecao a confianc;a no Direito

Administrativo Alemao,

Tais noc;6es, desenvolvidas pela ordem juri

dica qerrnanica, influenciaram os textos consti

tucionais de diversos paises e sao cruciais para

o desenvolvimento do tema da protecao a con

fianc;a do administrado.

o principio da protecao it confianc;a no
Direito Brasileiro

No direito patrio, poucos autores se dedicaram

a analisar a protecao aconfianc;a de forma autono
rna, tal como se deu no direito alernao e europeu

comunltario, talvez porque seja da nossa tradicao

o resguardo da seguranc;ajuridica pela insercao da

clausula constitucional de protecao ao direito ad

quirido, 0 que se verifica desde a Constltuicao de

1934, com excecao da Carta de 1937.

Destaca-se, assim, 0 pioneirismo de Almiro do

Couto e Silva nos trabalhos Principios da Legalida

de da Administra~iio Publica e da Seguranr;a Juridi

ca no Estado de Direito Contemporaneo, de 1987
e "0 Principio da Seguranc;a Juridica (Protecao a
Confianc;al no Direito Publico Brasileiro e 0 Direito

da Adrninlstracao Publica de Anular seus Proprlos

Atos Administrativos: 0 prazo decadencial do art.

54 da Lei de Processo Administrativo da Unlao (Lei

nO 9.784/99)", de 2005.

o primeiro esboc;o rnais proximo ao que hoje

se denomina protecao aconfianc;a foi desenhado

pela doutrina administrativista a partir da necessi

dade de preservacao das situac;6es subjetivas nao

abrigadas pela garantia do direito adquirido, em

face dos efeitos da anulacao de atos ilegais em re

lacao ao administrado de boa-fe e a terceiros nes

sasmesmas condic;6es.

Seabra Fagundes, percebendo 0 problema,

ao defender sua conhecida tese da particularida

de da teoria das nulidades no direito administrati

vo em relac;ao ao direito civil, salientou:



A nulidade, como sancao com que se

pune 0 ate defeituoso por infringente das nor

mas legais, tem no direito privado, principal

mente, uma finalidade restauradora do equi

llbrio individual pertubado. No direito publico

ja seapresenta com feicao muito diversa. 0 ato
administrativo, em regra, envolve mutttplos in

teresses.He quase sempre terceiros cujos direl

tos afeta. Ao contra rio, 0 ato jurfdico privado se

restringe, norrnalmente. a repercutir entre os

seus participantes diretos, e, quando interessa

a terceiros, 0 faz de modo bem mais restrito

do que em se tratando do ato jurfdico publi

co. A infringencia legal no ate admttustrativo, se
considerada abstratamente, aparecer6 sempre
como prejudicial 00 interesse publico. Mas, par
outrolado. vista em face de algumcosoconcre
to, podeacontecer que a situa~ao resultante do
ato,embora nascida irregularmente, rorne-se uti!
'aquelemesmointeresse12

•

o mencionadoautor assimexemplifica a questao:

o ato, por exemplo, que sem obediencia

aospreceitos legaisfac;anumerosas concess6es

deterras acolones, com ofim de fixa-tesem de

terminada reqlao, apesar de vicioso, rnerecera

ser manti do apes a tnstalacao e fixacao dos be

neficiarios seconstatar a sua irregularidade. Os

interesses destes, pelasuatmportimcia do ponto
devista social e economico, indicam a necessida
desuapersistencia: Esta podese dar, nestecomo
em casas semelhantes, pelaratifjca~ao poroutro
regularmente praticado, au pe/osimples suencto
da Administra~ao Publica, renunciatido, tacita
menteaodireito deinvalid6-Jol3 .

o que salta aos olhos na leitura dos trechos
colacionados desta obra-prima do direito admi
nistrativo brasileiro,.escrita nos anos cinqQenta do
seculo passado, e a sofistica~ao do raciocinio de
Seabra Fagundes, que anteviu a aferi~ao do inte
resse publico prevalente ou, na terminologia atu
ai, a pondera~ao de Interesses no caso concreto,
como fundamento da preserva~ao das situa~oes

geradas sob 0 manto da ilegalidade.

Vale lembrar que 0 mesmo raciocfnio e uti
lizado pelo citado publlcista para justificar a
manuten~ao dos efeitos preteritos dos atos pra
ticados pelo funciomlrio de fato (agente irregu-

12 FAGUNDES, Miguel Seabra. 0 contrale dos atos administrativospelo
PoderJudiciario. Riode Janeiro:Forense, 2006,p.52M53, grifos nossos.

13 FAGUNDES, Miguel Seabra,Op. Cit. P.54, nota 74, grifos n05SOS.

larmente investido) apes a declaracao de inva
Iidade da investidura'", Nesse caso, 0 interesse

do adminlstrado de boa-fe e vlsto como conse

qtiencia do atributo da presuncao de legitimida

de dos atos administrativos, ao qual se deve dar

primazia, ja que os efeitos danosos da anulacao

retroativa do ato se sobrepoern aqueles decor

rentes da anulacao exnunc.

Miguel Reale tambem e lembrado como um

dos primeiros a abordar a necessldade de preserve

~ao dos atos praticados em contrariedade aordem

juridica, ao defender a extincao da prerrogativa de

Invalldacao de tais atos pelo transcurso do tempo15.

Para este jurista, 0 tempo transcorrido pode gerar

situacoes de fato equlparaveis a situacoes jurldi

cas, nao obstante a nulidade que originariamente

as comprometia. Nesse case, distinguem-se duas

hipoteses: a) a de convalldacao ou sanatoria do ato

nulo ou anulavel: b) perda pela administracao do

beneficio da declaracao unilateral de nulldade",

A partir dessa nocao de que, em muitos ca

sos, 0 interesse publico recomenda a preserve

~ao de sltuacoes criadas na ilegalidade, inclusive

pelo decurso do tempo, a doutrina brasileira vem

desenvolvendo as hipoteses nas quais os efeitos

da anulacao (atos invalidos) serao modulados de

modo a resguardar as posicoes subjetivas leqlti

mas formadas a partir deles.

oprincipio daprote,ao daconfian,a noSupremo
Tribunal Federai

Ha muito se registra na jurisprudencia do STF

uma preocupa~ao com a manuten~ao de situa

~oes juridicas originadas em atos administrativos
i1egais, cujo decurso do tempo nao mais recomen

dava seu desfazimento.

Nesse sentido, sao numerosos os precedentes

que reconheceram 0 direito de alunos aconclusao

de curso superior, em que pese a presen~a de irre

gularidades no curriculo escolar, como a omissao

14 FAGUNDES, Miguel Seabra,Op. Cit. P.68-69.

15 REALE, Miguel. Revogac;ao e anu/amento do ato administrative.
Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 71.

16 REALE, Miguel. Idem, p. 82.

de determinadas disciplinas que deveriam ter sido
cursadas e nao 0 foram".

o fundamento de tals declsoes fol, quase
sempre, a constatacao do iatoconsumodo ou iato
consolidodo perforce do tempo decorrido", 0 que
teria 0 condao de legitimar os atos praticados em
desconformidade com a ordem jurldica,

Nao se mencionou, nessas hipoteses, a ne
cessidade de protscao asequranca juridica como
fundamento, sendo certo que a teoria do toto
consolidodo nao apresenta solidez juridica sufi
ciente, ja que nao e razoavel concluir que uma
situacao de fato, nascida na ilegalidade, possa
transforrnar-se em sltuacao de direito pelo sim
ples decurso do tempo".

Numa outra linha de precedentes, 0 STF qaran
tiu, entre 1986 e 2003, a manutencao de vantagens
vencimentais atribuidas ilicitamente, com base no
principio da irredutibilidade de vencimentos, sem
se valer do principio da sequranca jurfdica". 0 ar
gumento utilizado rnostra-se tarnbem falho, ja 0

principio da irredutibilidade de vencimentos tem
como pressuposto loqlco 0 resguardo da supres
sao de vantagens deferidas com espeque legal,
caso contrario a Adrninlstracao estaria sempre ini
bida de proceder aanulacao de atos que conce
dessem beneficios remuneratorios ilegais21•

Noutro giro, a boa-fe tarnbem foi utilizada
pelo STF com fundamento da rnanutencao de
atos ilegais, em favor do administrado, confor
me se pode ver no julgamento do Agravo Regi-

17 Nessesentido, RTJ 33:80, 37:249,41:252, 41:593, 45:593, 45:589,
95:475, 104: 1284, 119:829, precedentes elencados por COUTO
ESILVA, Almiro do. a Principio da Seguranl):a Juridica ...,ldem, p.
18, com base na sistematizal):ao proposta por ZAVASCKI, Teori
Albino. Eficacia das sentenl):as jurisdil):ao constitucional.

18 Na origem da aplical):ao da teoria do fato consolidado pelo
STF destacaMse 0 c1assico precedente da relatoria do Ministro
Bilac Pinto, cuja emenda se transcreve: "Ato administrativo. Seu
tardio desfazimento, ja criada situal):ao de fato e de direito, que
o tempo consolidou. Circunstancia excepcional a aconselhar
a inalterabilidade da situal):ao decorrente do deferimento da
liminar, dai a participal):ao no concurso publico, com aprova~ao,

posse e exercicio. RTJ 83/921. Disponivel em <http://www.stf.
gov.br>. Acesso em 24 de Junho de 2009

19 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 Princfpio da Seguran~a

Jurfdica...,Idem, p. 19.

20 COUTO E SILVA, Almiro do. 0 Princfpio da Seguran~a

Jurldica ...Adem, idem.

21 COUTO E SILVA, Almira do. 0 Princfpio da Seguran~a

Jurfdico...,ldem, idem.

mental no Recurso Extraordinarlo nO 434.222".
E, ainda, utiliza-se a boa-fe como obstaculo a
devolucao de verbas alimentares".

Todavia, a partir do julgamento da Ouestao de
Ordem em Peticao nO 2.90024

, 0 STF passou a tratar
a questao da manutencao das posicoes jurfdicas
obtidas com base em atos ilegais pelo prisma da
protecao asequranca juridica.

Tratava-se do caso de uma aluna de institui
cao de ensino superior federal que interp6s uma
acao cautelar, com pedido de concessao de efeito
suspensivo ao recurso extraordinario, contra acor
dao que indeferiu sua transferencia da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Pelotas para
a Universidade Federal do Rio Grande do Sui, em
razao da assuncao de cargo, para 0 qual foi apro
vada em concurso publico.

Na hipotese concreta, porter sido nomeada
para trabalhar em Porto Alegre, em decorrencia
de sua aprovacao no concurso publico, a aluna
mudou seu domicilio para Porto Alegre, pleite
ando sua transferencla do curso de Direito da
UFPEL, no qual se encontrava matriculada no 4°
sernestre, para a UFRGS.

o pleito foi indeferido administrativamente,
por ser considerado inaplicavel 0 disposto na Lei
9.536/97, entao a aluna impetrou mandado de se
quranca, obtendo sentence favoravel em primeiro
grau. Todavia, 0 Tribunal Regional Federal da 4"

22 RE 434.222 AgR, ReI. Min. Carlos Velloso. OJ de 01/07/2005,
conforme ementa: Constitucional. Administrativo. SelVidor
publico. Remuneral):ao: gratifical):ao concedida com base
na Lei 1.762/86, art. 139, II, do Estado do Amazonas.
Inconstitucionalidade frente a CF11967, ART. 102, § 2°. Efeitos
do ato: sua manutenl):ao. I. - A lei inconstirucional nosce morta.
Em certos casos, entretanto, os seus efeitos devem ser mantidos,
em obsequio, sobretudo, ao princfpio da boa-fe. No caso, osefeitos
do ate, concedidos com base no principio do boa-fe, viram·se
convalidados pela (FIBB.II. MNegativa de transito ao RE do Estado
do Amazonas.Agravo nao provido. Disponivel em <http://www.
stf.gov.br>. Acesso em 24 de Junho de 2009, grifos nossos,

23 Vide, por exemplo, 0 MS26085/ DF,DJe-1 07 Divulg 12/06/2008,
Public 13/06/2008. Disponivel em <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em 24 de Junho de 2009.

24 Confira-se, a prop6sito, 0 texto da ementa da Questao de
Ordem em Petil):c1o nO 2.900, DJ de 01.08.2003, referendada pela
2a Turma do STF: Al):ao cautelar inominada. Efeito suspensive
a recurso extraordimhio. 2. Decisao monocrcitica concessiva.
Referendum da Turma. 3. Existencia de plausibilidade juridica
da pretensao e ocorrencia do periculum in mora. 4. Cautelar, em
questao de ordem, referendada. Disponivel em <http://www.
stf.gov.br>. Acesso em 23 de Junho de 2009.



Regiao, ao julgar a apelacao, reformou a senten

ca. Contra essa declsao, houve a interposicao de

recurso extraordinario e, com 0 intuito de agregar

efeito suspensive ao referido recurso, a recorrente

apresentou a Petic;ao nO 2.900, a qual foi recebida

como medida cautelar.

Ao deferir a tutela cautelar para dar efeito sus

pensivo ao recurso extraordlnario, 0 relator Min.GiI

mar Mendes considerou a sltuacao juridica peculiar

da recorrente, que estava prestes a concluir 0 curso

de direito na UFRGS (na epoca cursava 0 8° semes

tre) 0 que evocava a aplicacao do principio da segu

ranc;ajuridica.Talentendimento foi acolhido pela 2a

Turma por ocasiao do julgamento do rnerito.

Apartir do Mandado de Seguranc;a nO 24.26825,

publicado em 05.02.2004, 0 Tribunal Pleno do STF

acolheu, de forma expressa, a vulneracao do prin

cipio da protecao aconfianc;a,entendido como um

componente etico da seguranc;a juridica, como

fundamento para a rnanutencao de um ate adrni

nistrativo ilegal, associando-o, tarnbem, a ofens a

aos principios do contradit6rio e da ampla defesa.

25 Disp6e a ementa do Mandado de Securance n« 24.268, OJ
de 09/06/2006: Mandado de Sequranca. 2. Cancelamento de
pensao especial pete Tribunal de Comas da unuo. Ausencia de
comprovacao da edocao por instrumento JUT/dice adequado.
Pensao concedida ha vinte anos. 3. Dlrelto de defesa ampliado
comaConstltulcao de1988.Ambitodeprotecaoquecontempla
todos as processos, judiciais au adrntnlstratlvos, e nao se
resume a urnsimples dlrelto de manlfestacao no processo. 4.
Direito constitucional comparado. Pretensao a tutela juridica
que envolve nile560 direitode manlfestacaoe de tnforrnacao.
mas tambern 0 direito de ver seus argumentos conternplados
pelo orqao julgador. 5. Os princfpios do contraditorlo e da
ampla defesa, assegurados pela Ccnstltukao, apllcam-se a
todos osprocedimentos administrativos. 6. 0 exercfcio pleno
docontradit6rio naoselimitaa garantia de alega~ao oportuna
e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser
ouvidotambem em materia jurfdica. 7.Aplica~ao doprincfpio
da seguram;a juridica, enquanto subprincfpio do Estado de
Direito. Possibilidade de revoga~ao de atosadministrativos que
naose pode estender indefinidamente. Poder anulatorio sujeito a
prazo razodvef. Necessidade deestabilidade das situa~aes criadas
administrativamente. B. Distin~a.o entreatua~ao administrativa
que independe da audiencia do interessado e decisa.o que,
unilateralmente, cancela decisao anterior. lncidencia da
garantia docontradit6rio, daampiadefesa edodevidoprocesso
legal ao processo administrativo. 9.Principio da confian~a como
elemento do princfpio da seguran~a juridica. Presen~a de um
componente de etica jurfdica. Aplica~ao nas rela~oes jurfdicas
de direito publico. 10. Mandado de Seguran~a deferido para
determinar observancia do princfpio do contradit6rio e da
ampia defesa (CF art. 5° LV). Disponivel em: <http://www.stf.

gov.br>.Acesso em 23 deJunho de 2009.Grifos nossos.

Tratava-se de uma impuqnacao a um ate pra
ticado pelo Tribunal de Contas da Uniao, 0 qual,

sem ouvir a impetrante, que detinha a condicao
de beneficia ria adotada, decidiu, unilateral e su
maria mente, cancelar 0 pagamento da sua pensao

especial, concedida ha dezoito anos. Pesava con
tra a impetrante 0 fato de haver decorrido apenas

uma semana entre a data da adocao e a data do
6bito de seu bisav6 e que este possula, na ocasiao,
83 anos de idade e estava com cancer.

Nesse caso, 0 STF acolheu as aleqacoes da im

petrante pela ofens a substancial aos principlos do
contradit6rio e da am pia defesa, determinando-se,

no provimento mandamental, que 0 ate fosse anu
lado para que a autoridade coatora observasse es
ses dogmas procedimentais. Emcarater subsidiario,

acolheu 0 ExcelsoPret6rio a violacao da protecao a
confianc;ae da seguranc;ajuridica, pois ja se haviam

passados 20 anos da concessao do beneficio.

De qualquer forma, nao ha como negar a im
portancia deste julgado em que, pela primeira

vez, se aplicou 0 principio da protecao aconfian
ca, ainda que de forma subsidlaria,

Ja 0 Mandado de Seguranc;a nO 22.35726, deci

dido pelo Tribunal Pleno em 27.05.2004 e publica
do em 05.11.2004, tratou de hip6tese de anulacao

do ate administrativo do Presidente do Tribunal
de Contas da Uniao, relative aprestacao de contas

26 Disp6e a ementa: Mandado de Sequranca. 2. Acordao do
Tribunal de Contas da Uniao. Prestacao de Contas da Empresa
Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuarta-INFRAERO. Emprego
Publico. Reqularizacao deadmiss6es. 3.ContrataccesreaJizadas
em conformidade coma leqlslacao vigente aepcca. Admiss6es
reallzadas por processo seletivo sem concurso publico,
validadas pordeclsaoadministrativa e ac6rdao anterior doTCU.
4.Transcurso demais de dezanos desde a concessao da liminar
nomandado deseguran<;a. 5.Obrigatoriedade daobservdncia do
princfpio da seguram;a jurfdica enquanto subprincipfo do Estado
de Direito. Necessidade de estabiJidade das situa~oes criadas
administrativamente. 6. Princfpio da confian~a como efemento
doprincfpio da seguran~o jurfdica. Presen~a deum componente
de etica jurfdica e sua aplica~ao nasrela~oes jurfdicas de direito
publico. 7. Concurso de circunstdncias especfficas e excepcionais
querevefam: a boaFe dos impetrantes; 0 realiza~ao deprocesso
sefetivo rigoroso; a observi'mcia do regulamento da Infraero,
vigente aepoca do realiza~ao do processo seletivo; a existencia
de controversia, aepoca das contrata~oes, quanto aexigencia,
nos termos do art. 37 da Constitui~ao, de concurso publico no
ambito das empresas publicas e sociedades de economia mista.
B. Circunstancias que, aliadas ao longo perfodo de tempo
transcorrido, afastam a alegada nulidade das contrata~6es

dos impetrantes. 9. Mandado de Seguran~a deferido. DJ de
05/11/2004. Disponfvel em <http//:www.sjf.gov.br> . Acesso
em 23 dejunhode 2009,grifos nossos.

do exercicio de 1991, que determinou aINFRAERO
a adocao de provldencias com vistas a regularizar
as 366 adrnissoes realizadas sem concurso publi
co, sob pena de nulidade.

Nessa ocasiao, 0 relator, Ministro Gilmar
Mendes, salientou em seu voto vencedor que 0

pr6prio Tribunal de Contas da Uniao aceitou a sl
tuacao de fate existente a epoca, convalidando
as contratacoes e recomendando a realizacao de

concurso publico para admlssoes futuras. Segundo
o Ministro, mais de 10 anos se passaram da con
cessao da liminar neste Mandado de Seguranc;a,
e as contratacoes se deram entre janeiro de 1991

e novembro de 1992. Assim, votou no sentido da
concessao da seguranc;a, em face do lange periodo
de tempo transcorrido desde as contratacoes e a
necessidade de protecao aconfianc;a (elemento do
seguranc;ajuridica) dos administrados de boa-fe,

Essestres ultimos precedentes ressaltados, es
pecialmente 0 MS 24.268 e 0 MS 22.357, tern sido
reiteradamente citados em declsoss subseqOen

tes acerca da manutencao de atos administrativos
i1egais que suscitaram a incidencia do principio da
protecao aconfianca",

Em materia diversa, relativa a ruptura do con

ceito jurisprudencial de fidelidade partldarla levada
a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral, 0 Tribunal
Pleno do STF, em declsao de 04.20.2007, publicada

determinou a rnodulacao de efeitos com fundamen
to na seguranc;ajuridica e na protecao aconfianc;a".

27 Cf., por exemplo, os acordaos proferidos no RE 329.001 AgR
/ DF, DJ 23/09/2005 e no RE 348.364 AgR-AgR-AgR-AgR / RJ,
DJ de 11/03/2005. Disponiveis em <http://www.stf.gov.br>.
Acesso em 23 deJunho de 2009.

28 Confira-se trecho pertinente da ementa do MS 26.603-DF:
[...1 REVISAO JURISPRUDENCIAL E SEGURANC;A JUR[DICA: A
INDICAC;Ao DEMARCO TEMPORAL DEFINIDOR DO MOMENTO
INICIAL DE EFICAclA DA NOVA ORIENTAC;Ao PRETORIANA.
- 05 precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal
desempenham multiplas e relevantes fun<;6es no sistema
juridico, pois Ihes cabe conferir previsibilidade as futuras
decis6es judiciais nas materias por eles abrangidas, atribuir
estabilidade as rela~6es jurfdicas constituidas soba sua egide
e em decorrencia deles, gerar certeza quanto a vaJidade dos
efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses
mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito aetica
do Direito, a confian~a doscidadaos nas a<;6es do Estado. - Os
postulados da seguran~a juridica e da prote~ao do confian~a,

enquanto expressoes doEstado Democrdtico deDireito, mostram
se impregnados de elevado conteudo etico, social e jurfdico,
projetando-se sobre as rela~oes juridicas, inclusive as de direito
publico, sempre que se registre altera~do substancial dediretrizes
hermeneuticas, impondo-se a observancia de qualquer dos

Com base nos precedentes do STF trazidos
a colacao, nao ha duvida de que 0 principio da

protecao a confianc;a possui status constitucio

nal, vez que deduzido da seguranc;a juridica e
do Estado de Direito, e condiciona as modifica

coes perpetradas pelo administrador em sede de

anula~iio dos atos administrativos e as rnudan

cas jurisprudenciais, caso afetem as expectativas
legitimas dos particulares depositadas na manu

tencao destes comportamentos publicos.

Com esses predicados reconhecidos pela ex

celsa Corte brasileira, 0 principio da protecao a
confianc;a se irradia por todas as formas de ativi

dade estatal e se erige como meio de resguardo

da perspectiva dos cidadaos em face do interesse

publico na alteracao dos atos publkos,

Protec;iio acontianca, invattdacao e revogac;iio
dos atosadministrotivos

Em principio, ainda prevalece no direito bra

sileiro, em materia de invatidacao e revoga~iio dos

atos administrativos, 0 paradigma segundo 0 qual

a invalidacao tem sempre efeitos retroativos, ex
tunc, pois dos atos ilegais nao se originam direitos,

e que a revoga~iio, por sua vez, produz efeitos a

partir de sua efetivacao, ex nunc, devendo respei

tar os direitos adquiridos.

Todavia, a doutrina, paulatinamente, vem

percebendo a necessidade de adequacao destas

formas de extincao dos atos administrativos ao

principio constitucional da protecao aconfianc;a.

Assim,a necessidade de protecao dos interes

ses legitimos e nao apenas dos direitos subjetivos

ou adquiridos interfere na orientac;ao doutrinaria

Poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situa~aes
jd consolidadas no passado e onteriores aosmarcos temporais
definidos pefo proprio Tribunal. Doutrina. Precedentes. - A
ruptura de paradigma resultante de substancial revisa.o de
padr6es jurisprudenciais, com 0 reconhecimento do carater
partidario domandatoeletivo proporcional, imp6e,emrespeito
a exigencia de seguran~a jurfdica e ao princfpio da prote<;ao
da confian~a doscidadaos, que se defina 0 momenta a partir
do qual tera aplicabilidade a nova diretriz hermeneutica. ~

Marco temporal que 0 Supremo Tribunal Federal definiu na
materia ora em julgamento: data em que 0 Tribunal Superior
Eleitoral apreciou a Consulta nO 1.39B/DF (27/03/2007) e, nela,
respondeu, em tese, a indaga<;ao que Ihe foi submetida.[...].
DJe-241 Divulg 18/12/2008 Public 19/12/200B. Disponfvel em

<http://www.stf.gov.br>.Acessoem23deJunhode2009.



sintetizada na Surnula nO 473 do 5TF e do artigo

53 da Lei nO 9.784/99 e passa a servir de anteparo

ainvalidacao e revoqocao":

Celso Antonio Bandeira de Mello, sem se re

ferir ao principio da protecao aconfianc;a, mas se

aproximando de alguns dos criterios estabeleci

dos pelo § 48 da Lei alerna de Processo Adminis

trativo, em relacao aos efeitos da invatidacao, se

jam os atos nulos ou anulavels, defende que estes

atos sujeitam-se a igual regime quanta:

[...]apersistencia de efeitos em relacaoa tercel
res de boa-fe, bern como de efeitos patrlmo
niais preteritos concernentes ao administrado

que foi partena relacao juridica, quando forem

necessarios paraevitarenriquecimento semcau
sa do Administra~iio e dano injusto aD adminis
trado, seestavade boa-ie eniioconcorreu para0

vklo do ata; [...J

[...]03 elirninacao de seus efeitos, uma vez de

c1arada a invalidade, a qual opera do mesmo

modo.Asaber: se0 ate fulminadoerarestritivo

de direitos, a elimlnacao e retroativa; se 0 ate

fulminadoeraampliativode direitos, aelimina

c;ao produz efeitos exnunc, isto e,desde agora,

salvo sedemonstravel a rna-fe do beneficiario

do ate i1egal, comou semconluiocom 0 agen
te publicoque 0 praticou. [...] 30

Convem lembrar, entretanto, que 0 entendl

mento que prevaleceu na redacao do artigo 5431 da

Lei de Processo Administrativo brasileira foi 0 ex

ternado por Weida Zacaner, que catalogou os atos

i1egais concessivos de beneficios dentre aqueles re

lativamente tnsanavels, Para esta doutrinadora, "os

atos relativamente insanavels sao os que nao po

dem ser refeitos sem viclo, ou seja,nao podem ser

29 MOREIRA, Joao Batista Gomes. DireitoAdministrativo: da rigidez
autoritdria aflexibifidade democrdtica. Belo Horizonte: Forum,
2005. p. 273.

30 MELLO, Celso Antonio Bandeira de.Op.Cit,p.468.

31 Lei 9.784/1999, art.54:"0 direito daAdministrac;ao de anular os
atosadministrativos de que decorram efeitos favoraveis para
osdestinatarios decai em cinco anos, contados da dataem que
foram praticados, salvo comprovada mafe.
§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contfnuos, 0 prazo de
decadencia contar-se*a da percepc;ao do primeiro pagamento.
§ 20 Censidera-se exercicie dodireito deanularqualquer medida
deautoridade administrativa queimporte impugnac;aoavalidade
do ate." Disponfvel em <http://www.planalte.gov.br>. Acesso
em:17dejulhode 2009. Para melhor detalhamente deutrinarie
dospressupostos deste dispositive, cf.COUTO ESILVA, Almiro do.
D Princfpio daSeguran~a )uridica...,ldem, p.20 et seq.

convalidados pela Adrninistratacao Publica, nem

sanadospor ate do particular afetado"".

Entretanto, atos relativamente lnsanavels

podem gerar uma consolldacao fatlca tal que

nao mais se recomende a sua invalidacao, razao

pela qual a Adrninistracao tera, em regra vinte

anos para desfaze-los, tomando de ernprestlmo

o prazo utillzado pela doutrina civillsta domi

nante quanto aprescricao dos atos nulos".

Ocorre que:

Os reletlvamente lnsanavels ampliativos
daesfera juridica dos administrados geramsitua
coesfaticas quenagrande malorla das vezes me

recem serpreservadas e validadas pelo Direito,
emnomedaseguranc;a juridica eda boa-fe, apes
decorrido um lapse detemponao tao-lonqo,

Entretanto, so 0 principio da seguranc;a
jurfdica e da boa-fe dosadministrados, aliados
a umcerto lapso temporalnao bastaria parain
suflar validade ao que nasceu com macula de
ser relativamente insanavel: portanto, neces
sarlo, alnda, a existencia de uma regra jurfdica

albergada dentro do sistema, que protegeria a
sltuacao caso ela eclodisse comovallda",

Assim, para os atos relativamente insane

veis e ampliativos, a autora estabelece a neces

sidade de uma regra juridica que estabelec;a um

prazo mais breve de cinco anos, de natureza

decadencial, para a establlizacao de sttuacoes
juridicas em que presente a boa-fe do adminis

trado. Sornente os atos absolutamente insane

veis, ou seja, os praticados com ofensa grave e

manlfesta aordem juridica nao seriam passfveis

de estabilizac;ao pelo decurso do tempo".

Este enfoque dado por Weida Zacaner, em

que peseter prevalecido na Lei Federal de Proces

soAdminlstrativo, nao analisaofenomeno somen

te pelo prisma da protec;ao aconfianc;a, pois tem

sempre como premissa 0 fator tempo, dellmitado

de forma precisa. Nao se considera a necessidade

da protec;ao as expectativas legitimas dos admi

nistrados como fato que por si s6 seriasuficiente a

32 ZACANER, WEIDA. Da convalidaplo e do invafida~ae dos atos
administrotivos. Sao Paulo: Malheiros, 1996,p. 94

33 ZACANER, WEIDA. Op.Cit., p. 61 e 95.

34 ZACANER, WEIDA. Idem,p.95.

3S ZACANER, WEIDA. Idem,p. 102-103.

incldencla da tutela aconfianc;a. Fez-se necessar!o

conjugar 0 fator tempo (prazo de cinco anos) para

que a sttuacao do administrado de boa-fe na rna

nutencao do ate fosse protegida.

Nao se pode, assim, afirmar que 0 sistema

legal brasileiro hoje albergue, de forma autono

rna, a tutela da confianc;a na invalidacoo dos atos

administratlvos, pois nao ha norma que permita

a Admlnistracao faze-Io sem que haja 0 decurso

do quinquenlo legal.

Com relacao arevoga~iio, por atingir atos vd

lidos, tem-se como natural a atrlbuicao de efeitos

exnunc, ou seja,a partir do ato. Por outro lade, tal

forma de retirada, que possui um aspecto discrio

nario ao se condicionar aos criterios de conveni

encia e oportunidade, nao compreende a prote

cao de expectativas legitimas formadas a partir

do ate revogado. A llrnitacao a revoga~iio e, no

case,somente 0 respeito aos direitos adquiridos,

conforme doutrina majorltaria".

Rafael Maffini, no entanto, propoe uma relei

tura do exerciclo da autotela administrativa, no

que se refere a invatidacao e a revoga~iio, pela

6tlca do princlpio da protecao a confianc;a, nos

seguintes moldes:

A protecao substancial da confianca, no
que tange as condutas perpetradas de modo
contrario a ordem juridlca, fundaments, em
surna, dois institutos. 0 primeiro deles consis
te na fixacao de limites temporals, de natureza
decadencial paraexercicio do poder-dever que
a Admlnistracao Publica possui de anular suas
proprias condutas administrativas invalidas. 0
segundo instrumento de concrec;ao do princf*
pia da protec;ao a confianc;a em relac;ao a com
portamentos administrativos invdlidos, incidente
em casos em que naosepoderia falarem deca*
dencia administrativa, consistiria napreservac;ao
dosefeitos produzidos em razao de um ate ad
ministrativo invalido, seja em relac;ao a terceiros
de boa-fe, 0 que ha muito e reconhecido, seja
em relac;ao a destinatarios nao*causadores do
vfcio, 0 queseimpoedado0 siginificado da pro
tec;ao a confianc;a. Diantedisso, prop6e-se que
aanulac;ao exofficio devaserconsiderada como
uma extinc;ao dotadade efeitos nao-retroativos
(ex nunc, portanto), ressalvada a comprovada
ma-fede terceiros ou destinatarios.

36 Como exemplo, MELLO, Celso Antonio Bandeira de.Op.Cit, p.443.

No que tange a operatividade da pro
tecao substancial da ccnfianca em relacao a
condutas administrativas valkias, notadamente
em relacao aos limites a extincao de atos ad
ministrativos por meio da revoqacao, supreen
de a falta de enfrentamento sabre 0 assunto.
Prop6e-se comoinstrumentos de concrecao da
prctecao a confianca nesta seara, basicamente
tres institutos. 0 primeiro deles corresponde a
fixacao de Iimites temporals, tarnbern de natu
reza decadencial, ao exercfcio da prerrogativa
revoqatoria da Admlntstrecao Publica. Um ou

troinstrumento, enraizado poranalogia ateoria
da quebrada base dosneqodcs jurldlcos, cor
responderia ao condicionamento da potestade
revoqatoria da Adrninlstracao Publica a altera
c;ao de elementos substanciais que ensejaram
a edkao do ate administrativo revogado. Por
fim, no que tange aos precedentes decis6rios
da Admlntsrracao Publica, em nome da prote
c;ao da confianca, imperioso sejam observados
alguns limites. 0 primeiro deles e 0 de que a
alteracao do tear essencial do precedente res
te tarnbern condicionada a supervenlenda de
clrcunstanclas que justifiquem tal mudanca. 0
segundo consiste na impossibilidade de aplica
c;ao retroativa de novas lnterpretacoes",

Ja Gustavo Binenbojm afirma que 0 princlpio

da protecao a confianc;a condiciona 0 interprete

aplicador do direito a adotar asseguintes solucoes

em face dos atos administrativos ilegais:

a) em relacao aos atos administrativos
nao geradores de beneficio, devera itwallda

los retroativamente (eficacia ex tunc), ja que,
por seu conteudo especffico, nao ha quem
haja sofrido prejufzc por neles ter depositado
sua confianc;a legftima. [...J;

b) em relaC;ao aos atos administrativos
geradores de beneffcio, ha que distinguir as
seguintes situac;oes:

(b.l) havendo previsao legal de conva
Iida<;Cio (ou sendo possivel, do ponto de vista
logico, a repetic;ao do ate no momento presen
te, de formalicita), esta sera obrigat6ria, porser
a so[uc;ao que, de forma otimizada, promovea
legalidade e preserva a legftima confianc;a dos
beneficiarios. [...];

(b.2) nao sendo possivel a convalidac;ao
(por nao ser[ogicamente posslvel a repetic;ao
do ate ilfcito no momento presente, de forma
Ikita), 0 interprete-aplicador do direito devera

37 MAFFINI, Rafael. Idem,p.226*227, grifos nossos.



sopesar 0 graude lesividade social da ilegalida
de com 0 graude irreversibilidade da situacao
do particular que confiou legitimamente na
Adrnlnlstracao, promovendo, ao menos, a in
valldacao prospectiva (eficacla exnunc) do ate
administrativo viciado. [...];

(b.3) nao sendo possfvel a convatldacao

(por nee ser logicamente possfvel a repeticao
doato i1icito nomomentapresente, de forma lf
cita), mas ja decorrido 0 prazo decadencial para
a invalldacao de atos ilegais pela Adminlstracao

enao havendo a beneficlario obrado dema-fe,a
atosera convalidado porefeitodotempo.Neste
caso, a regra legal (art. 54 da Leinc9.784/99 e a
produta, elamesma, deumapondetatiio legisla
tiva, queprestigia a tutelada confianca legitima
em detrimenta parcial da legalidade. [...];

(b.4) nao tenda a beneficiaria agida de
boa-fe (dolo, coacao ou fraude), nao se verlfi

cando sesua confianca foi legitima(errogros
selro da Admlrustracao, conhecimento previa
da rnudanca de entendimentoda Administra
~ao pelobeneficia rio), au nao tendo 0 benefici
arlo sofrido qualquer dana (anulacac da licence

paraconstruir nodiaseguinte asua concessao),
a Interprete-apllcador do direito devera pro
movera invalidar;iio retroativa do ate (eficacla

extunc), ja que nao ha confianca legitimaa ser
protegida (apenas tutela de legalidade, que se
imp6e solitariamente na especie)".

Em slntese, a doutrina brasileira hoje admite

a aplkacao do princfpio da protecao aconfianca

a retirada do ate administrativo pela invalidacao

e pela revoga~i'io, bem como a influencia da con

fianca sobre 0 instituto da convalidacao, na forma

preconizada por Gustavo Binenbojm.

Em relacao ainvaiidadio dos atos administra

tivos, a aplicacao da tuteia da confianca ocasiona:

a) em relacao aos atos restritivos de direitos, a atri

bukao de efeitos retroativos, extunc, como regra gerai;

b) no que toea aos atos ampliativos ou bene

ficos, a elirninacao produz, como regra, efeitos ex

nunc, isto e, desde agora, salvo demonstrac;ao da

inexistencia de confianc;a digna de protec;ao, seja

pela ma-fe de terceiros ou de destinatarios do ato,

seja por erro grosseiro da Administra~ao, por co

nhecimento previa da mudanc;a de entendimento

36 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo:
direitos fundamentais, democracia econstitucionafizac;tio. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006,p. 187-189.

da Adrninistracao pelo destinatario, ou por nao ter

o beneficiario sofrido qualquer dana com a anula

~ao; em relacao a tais atos ampliativos, e possivei

a preservacao do ato lnvalido, sem 0 decurso do

quinquenio leqal, nos casos em que a ponderacao

de interesses apontar a necessidade da protecao a
confianc;a do administrado;

c) a establllzacao das situac;6es juridicas forma

das a partir dos atos iiegais, em razao da conjuqacao

do decurso do prazo decadencfal de 5 (cinco) anos,

salvo ma-fe ou erro grosseiro do administrado;

d) a convalidacao do ate iiegal, caso 0 seja vlavel

ao interesse publico e nao prejudique a terceiros.

No que toea aanulaaio dos beneficios previden

ckuios, tem-se com inteiramente aplkavel a doutri

na mencionada, por se tratar de atos ampliativos ou

benefices sujeitos ao regimejuridico administrativo.

Desse modo, a supressao do beneficio pre

videnciarlo produz, como regra, efeitos ex nunc,

salvo dernonstracao da tnexistencia de confianca

digna de protecao, seja pela ma-te de terceiros ou

de destinatarios do ato, seja por erro grosseiro da

Admlnistracao Previdenclaria, por conhecimento

previa da rnudanca de entendimento da Adminis

tracao pelo destinatario, ou por nao ter 0 benefici

arlo sofrido qualquer dana com a anulacao,

Ressalta-se, nesseparticular, aaplkacao da Iimita

~ao temporal do artigo 54 da Lei nO 9.784/99, ja trans

crito na invalidacao de beneflcios previdenciarlos,

Mesmo nas hip6teses em que nao houver de

corrido 0 lapse decadencial de cincos do referido

texto leqal, e possivel a preservacao do beneficio

se a ponderacao de interesses e valores constitu

cionais apontar para a necessidade de protecao a
confianc;a e aseguranc;a jurldica do segurado em

detrimento da leqalidade formal.

Conclus6es

Ajurisprudencia e doutrina brasileiras, notada

mente a partir da Constitui~ao de 1988, evoluiram

para reconhecer 0 status constitucional do princf

pio da protec;ao aconfianc;a, sendo este deduzido

da seguran~a juridica e do Estado de Direito, espe

cialmente nas hip6teses Iigadas aanulac;ao de atos

administrativos ilegais e beneficos.

Como consequencia do reconhecimento do

princfpio da protecao aconfianc;a, a anulacao dos be

neficios previdenciarlos deve observar as seguintes

Iimitac;6es:1) a aplicacao do lapso temporal do artigo

54 da Lei nO 9.784/99; 2) a producao, como regra, de

efeitos ex nunc, salvo dernonstracao da inexistencia

de confianc;a digna de protecao, seja pela rna-fe de

terceiros ou de destinatarios do ato, seja por erro

grosseiro da Admlnistracao Previdendaria, por co

nhecimento previa da mudanc;a de entendimento

da Adrninistracao pe[o destinatario, ou por nao ter 0

beneficiario sofrido qualquer dana com a anulacao:

3) a possibilidade de preservacao do beneficio se a

ponderacao de interesses e valores constitucionais

apontar para a necessidade de protecao aconfianca

easeguranc;a juridica do segurado em detrimento da

legalidade formal, nas hip6teses em que nao houver

decorrido 0 lapse decadencial de cincos do artigo 54

da Lei nO 9.784/99.
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Decisoes contrarlas apericia medica judicial
e a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica,

dos Tribunals Regionais Federals e das Turmas Recursais
Julza Federal Denise Dias Dutra Drurnond

Resumo

Este texto propoe a reflexao sobre a vincula

~ao do julgador a condusao medica pericial em
acoes previdenciarlas em que a incapacidade do
requerente para 0 trabalho esteja em discussao,
comecando pelos sistemas processuais de pro
ducao da prova adotados na leqislacao patria,
passando pelos conceitos de perfcia tecnlca e sua

necessidade, analisando 0 princlpio dispositivo
mitigado e 0 sistema do livre convencimento mo
tivado e a moldura que Ihes foi dada nestes casos
pelos precedentes jurisprudenciais.

Para que nao se alargue 0 tema, demandando
a producao de estudo mais abrangente, a pesquisa
de precedentes foi realizada no site do Conselho
da Justice Federal (www.jf.jus.br).nolcone "Juris
prudencia Unificada" e os casos analisados, alern

de se restringiram a precedentes jurisprudenciais
em acoes previdenclarias referentes aos beneficios
de auxilio-doenca e aposentadoria por invalidez
do regime geral de previdencia social (artigos 42
e 59 da Lei 8.213/91)' e 0 beneficio assistencial de
prestacao continuada da Lei 8.742/93 (art. 20)', eis

1 Lei8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por lnvalldez, uma vez cumprida,
quandofor 0 caso, a carencla exigida sera devida ao segurado
que,estando au nacemgozodeauxllio-doenca, forconslderado
incapaz e lnsusceptlvel de reabllltacao para 0 exerclcio de
atividade que Ihe garanta a subslstencia, e ser-lhe-a paga
enquanto permanecer nesta condkao.

Art.59. 0 auxllio-doenca sera devidoao segurado que,havendo
curnprldo, quando for 0 case, a periodo de carencta exigido
nesta Lei, ficar tncapacitadc para 0 seu trabalho ou para a sua
atlvldadehabitual pormais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2 Lei 8.742/93

Art. 20. 0 beneficio de prestecac contlnuada e a garantia de 1
(um)salarlo minimomensal apessoa portadora de deficiencla e
ao Idose com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem nao
possulr meios de prover a propria manutencao e nem de te-la
provida porsua familia.

§ 1° (...).

§ 2° Para efeito de concessao deste beneficio, a pessoa
portadora de deficiencia e aquela incapacitada para a vida
independente e para0 trabalho.

que todos estes beneficios abordam a questao da
incapacidade para 0 trabalho do demandante, de

corrente de patologias conqenitas ou adquiridas,

temas sujeitos a apreciacao pericial,tambern foram
escolhidos como exemplo em um contexto em que

varlas eram as declsoes no mesmo sentido.

lntroducao

o convencimento do Juiz materializado na
sentence da aos fatos provados a sua dlrnensao

jurfdica e os efeitos que devem ser produzidos en

tre as partes, contudo ate que 0 convencimento
do juiz - pela valoracao das provas - seja firmado

e necessaria a observancia de principios proces

sua is de formacao da prova, de maneira a gerar a
sequranca juridica.

A prova pode fatos alegados pode ser feita
de varias formas: oitiva de testemunhas, depoi

mento pessoal das partes, juntada de documen

tos, producao de pericia tecnlca etc., e nenhum
deles prescinde de prevlsao legal, dai 0 velho

[arqao de "protester por todas as formas de pro
va em direito admitidas".

Dentre as previsoes legaisda forma de se provar
um fato esta a perfcia tecnica, que e necessaria para

trazer ao juizoa visao especifica,sob um anqulo estri

tamente tecnico de uma das areas do conhecimento
humano. A amplitude do conhecimento humano e

a mirfade de detalhes que ja foram akancados pela
dencia impedem que seja cobrado de um magistra

do conhecimento razoavel sobre todas as questoes
fatkas que Ihe sao postas no dia-a-dia.

Observados principios e sistemas e colocada a

prova diante dos olhos do julgador e 0 momento
adequado para acolhs-la, valora-lae formar sua con

vic~ao, momenta em que a liberdade do juiz e livre

e ao mesmo tempo Iimitada,como mostra a tanto 0

arcabou~o legislativoquanta a jurisprudencia.

Exatamente estas llmrtacoes,derivadas da con
ciliacao do sistema do livreconvencimento motiva
do do julgador e sua vinculacao a prova pericial, e
que formam 0 objeto do estudo deste texto.

Princlpio dispositivo

Quanto a producao da prova, vige em nosso
sistema processual 0 principio dispositive mitiqa
do, claramente adotado no art. 130 do C6digo de
Processo Civil. Embora se delegue as partes a tare
fa de produzir a prova que confirme as suas alega
coes, 0 Juiz pede, de offcio, determinar a produ

~ao de provas necessarias a instrucao dos autos.
Tal principio se contra poe ao principio dispositivo
absolute, no qual a producao das provas cabe ex
c1usivamente as partes, nao poden do haver inicia

tiva judicial neste sentido.

Sistemas processuais relativos a prova

Ja no que pertine aapreclacao e valoracao da
prova, tres sistemas sao correntemente destacados
na doutrina, quais sejam, 0 sistema da prova legal
(tambem chamada de prova "tarifada"),0 sistema da

livreconvlccao e 0 sistema do livreconvencimento

motivado (ou sistema da persuasao racional).

Sistema da prova legal (ou "tarifada")

Segundo este sistema as provas tern valores
definidos em lei, sendo valoradas de acordo com
o peso que Ihes e atribuido na leqislacao, dai ser
conhecido tambern como sistema da prova legal.

Aqui 0 poder de raciocinio do juiz esta tolhido

pelo valor que a lei da as provas, mesmo que con
vencido que a prova "a" e mais convincente que a
prova "b" ele nao podera decidir com base naquela

se a leider maisvalor a esta.

Embora tenha origens hist6ricas como rea
~ao ao sistema da intima convlccao, verdadei
ro instrumento de arbltrio, eis que a declsao
do magistrado, muitas vezes, nao guardava
correspondencia com a prova produzida, este
sistema encontra ainda resqufcios em alguma
legisla~ao contemporanea, inclusive entre n6s,

como a que Ihe e dada pelo art. 55, § 3° da Lei
8.213/91 3 que sobrepoe a prova material, ainda
que seja mero "lnlcio", a qualquer prova teste
munhal, por mais robusta que seja.

Mesmo adotado em casos especfficos como
o citado no paraqrafo anterior, este sistema len
ge de ser regra, no direito processual brasileiro e

apenas excecao.

Sistema da livre apreciacao

Neste sistema 0 Juiz tem ampla Iiberdade de
formar a sua convlccao, podendo lancar mao de
crencas pessoais ainda que nao guardem corres
pondencia com os fatos provados nos autos.

Se no regime do sistema anterior 0 juiz era
escravo da valoracao legal, neste a Iiberdade e ex
trema, podendo leva-lo a ser arbitrarto com a pre
valencia de suas conviccoes privadas que podem
ser diversas do senso comum de justice.

Este sistema, embora tambern arranhe os llrni
tes da liberdade, en contra guarida, como excecao,
no direito brasileiro. Aosjurados do tribunal do juri
e dada a faculdade de decidir secundum conscien
tiom,nao se vinculando a rnotivacao nenhuma.

Sistema do livre convencimento motivado

Fruto do termo medic entre os sistemas ante
riores, 0 sistema do livre convencimento rnotiva
do, tarnbem chamado de principio da persuasao
racional, e 0 adotado como regra geral no C6digo
de Processo Civil Brasileiro,art. 131, verbis:

Art. 131. 0 juiz apreciara livremente a prova,

atendendo aos fatos e drcunstancias constan
tes dos autos, ainda que nac alegados pelas

partes;masdevera indicar, na sentence, os rno
tivos que Ihe formaram 0 convencimento.

3 Art. 55. 0 tempo de servko sera comprovado na forma
estabelecida no Regulamento, compreendendo, alem do
correspondente as atlvldades de qualquer das categorias de
segurados de que trata 0 art.11desta Lei, mesmo que anterior a
perdada qualidade de segurado:

§30 A cornprcvacao do tempo de servtco para os efeitos desta
Lei, inclusive mediante justificac;ao administrativa ou judicial,
conforme 0 disposto no art. 108, s6 produzira efeito quando
baseada em inicio de prova material, nao sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrencia de motive de
forc;a maioroucaso fortuito, conforme disposto noRegulamento.



Ao magistrado e dado 0 limite da exlstencla

das provas nos autos, contudo, desde que nela

motivado, 0 seu convencimento e livre.

Tal sistema e expressamente reforcado no to

cante a prova pericial, pelo artigo 436: 0 juiz nao
est6 adstrito 00 laudo pericial, podendo formar a
sua conviq:ao com outros elementos ou fatos pro
vadosnosautos.

Sobre ele leciona Humberto Theodoro Junior:

a perito e apenas urn auxiliar da Justi
ca e nao urn substituto do juiz na apreclacao
do evento probando. "Deve apenas apurar a

exlstencia de fatos cuja certlficacao dependa
de conhecimento tecnico. Seu parecer nao e
uma sentence, mas apenas fonte de inforrna
~ao para0 juiz, que nao ficaadstrito ao laudoe
pode formarsua convlccao de modo contrario

a base de outros elementos au fatos provados
no processo" (art. 436).

E, realmente, deveserassim, paisdo con
trarlo, 0 laudo pericial deixaria de ser simples
meio de prova paraassumir 0 feitio de declsao
arbitral e 0 peritosecolocaria numa postcao su
periora do proprio julz, tornando dispensavel
ate mesmo 0 pronunciamento jurisidicional.

Assim,o parecerdo perito e meramen
te opinativo e vale pelaforce dosargumentos

em que repousa.

Deles, em consequencia, 0 julz pode di

vergirem duas hip6teses:

a) quando carecer de fundarnentacao
16gica. "Se 0 perito subtrair ao conhecimento
do juiz e dos interessados os motivos em que
se baseou para emitir a sua opinlao, nenhum
valor se podera atribulr ao seu laude: e como
senaoexistisse laude pericial";

b)quandooutroselementos de provado
processo 0 conduzirem a formacao de convlc
~ao diversa daquelaapontadapelo perito, POSw
to que a perfcia nao e prova hierarquicamente
superior asdemais provas; e na tecnlca do (0

digo, 0 juiz nao sevincula a oplnlao do perito,
mas apenas a propria convtccao.

o julz, enfim, nao esta adstrito ao laudo
(art. 436), mas ao recusar 0 trabalho tecnico,
deve motivar convincentemente a formacao

do seu convencimento em rumo diverso.

Note-se que 0 dispositivo guarda cOnSOn11n

cia com 0 art. 93, IX, da Constitui~ao Federal, que

exige a motiva~ao nos atos judicia is.

Da prova pericial

Na licao de Placido e Silva, perlcia pode ser

entendida como:

Do latim peritia (habilidade, saber), na
linguagem juridica designa especialmente, em
sentido late, a dlliqencia realizada ou executa
da porperitos, a fim de queseesclarecarn ouse
evidenciem certos fatos.

Significa, portanto,a pesquisa, 0 exame,
a verificacao, acerca da verdadeou da realida
de de certos fates. por pessoas que tenham
reconhecida habilidadeou experlencia na maw
teria de que setrata.

A perfcla tem como especle: os exames,
asvlstorias,asavaltacoes.

Todas elas, genericamente, tambern se
dizemexames periciais.

A perfcia, segundo princfpio da lei pro
cessual, eportanto a medidaque vem mostrar
o fato, quando nao haja meio de prova docu
mental para rnostra-lo, ou quando se quer es
c1arecer drcunstanclas, a respeito do mesmo,
que nao seachamperfeitamente definidas.

A perfcla, por via de regra, importa sem
pre em exame que necessite serfeito por tee
nlcos, isto e, por peritos ou pessoas habeis e
conhecedores da materiaa que serefere.

o exarne, a diliqencia ou qualquermedi
da que nao setenha por escopo a descoberta
de um fato, que dependa de habilidadetecni
ca ou de conhecimentos tecnlcos, neo cons
tltul, proprlamente. uma perfcia, no rigor do
sentidodo vocabulo.

A prova pericial vem delineada no art. 420 do

C6digo de Processo Civil, que estatui:

Art. 420. A prova pericial consiste em exame.
vistoria ou avallacao.

Par6grafo unico. 0 juiz indeferira a perf

ciaquando:

I - a prova do fato nao dependerdo co

nhecimento especial de tecnko:

II - for desnecessaria em vista de outras
provas produzidas;

111- a verlficacao for impratlcavel.

Observa-se que 0 C6digo nao conceitua 0 que

seja a perfcia, optando por uma definicao negativa

de sua utiliza~ao, ao elencar as hip6teses em que

ela nao sera deferida pelo juiz. A partirda analise do

inciso I,nota-se que a prova periciaI nao sera deferi

da quando a prova do fato nao depender do conhe

cimento especial de tecnico, podendo-se concluir,

a contrarlo sensu, que a prova sera deferida quando

depender desse conhecimento. Disto pode-se se

inferir, em analise conjunta do art. 4004, a impres

cindibilidade da prova pericial nas acoes em que a

prova do fato depender do exame periciaI.

Elucidativa e a conceltuacao de Humberto

Theodoro Junior acerca do tema:

Osfatos Jitigiosos nem sempre sao sim

ples de formaa permitirsua integral revelacao

ao juiz, ou sua lntelra cornpreensao por ele,

atraves apenas dos meios usuais de provaque

sao astestemunhas e documentos.

Nemeadmissfvel exigirque 0 juizdisponha

de conhecimentos universais a ponto de exami

narcientificamente tudo sobre a veracidade e as

consequences de todos os fen6menos possfveis

defigurar nos pleitos judiciais.

Nao raras vezes, portanto, tera 0 juiz de

se socorrer de auxilio de pessoas especializa

des. comoengenheiros, agrimensores, medicos,

contadores, qufmicos etc., paraexaminar aspes

soas, coisas ou documentos envolvidos no litl

gio e formarsua convkcao parajulgar a causa,

coma lndispensavel sequranca.

Aparece, entao, a prova pericial como 0

meio de suprir a carencia de conhecimentos

tecnicos de que se ressente 0 juiz para apura

~ao dosfatos Iitigiosos.

Ea pericia, destarte, meio probat6rio

que, de certa forma, se aproxima da prova

testemunhal e no direito antigo os peritos

foram, mesmo, considerados com testernu

nhas. Mas, na verdade, ha uma profunda

dlferenca entre esses instrumentos de con

vencimento judicial. 0 fim da prova teste

munhal e apenas reconstttutr 0 fato tal qual

existiu no passado; a pericia, ao contra rio,

descreve 0 estado atual dos fates, das tes

temunhas, no dizer de Lessona, invoca-se a

memoria, dos peritos, a clencia.

4 Art. 400. A prova testemunhal e sempre admlssfvel, nao
dispondo a lei de modo diverso. 0 jutz lndeferira a inquiri~ao

de testemunhas sobre fatos: 1- ja pravados por documento ou
confissao da parte; II - que s6 par documento ou por exame
pericial puderem serpravados.

Apllcacao dos sistemas da prova pelos
Tribunais e Turmas Recursais

o entendimento moderno da Turma Nacio

nai de Unlforrntzacao e no sentido de que as dis

cussoes acerca da comprovacao da incapacidade

total e permanente do segurado para fins de con

cessao de aposentadoria por invalidez nao podem

ser analisadas em sede de pedido de uniformiza

~ao de jurisprudencla, porque exigem reexame de

provas, materia que foge a sua finaiidade preci

pua, reservada as questoes de direito material que

nao exijam incursoes a respeito de valoracao de

provas, razao pelo qual nao sera citado nenhum

precedente daquele orqao recursal. Ressalva-se,

entretanto, a existencia de precedentes mais an

tigos que enfrentaram 0 tema.'

1.Casos em que a prova periciaIe integrada com

os demais elementos de prova dos autos, valorizan

do 0 principle do livre convencimento motivado.

PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR INVA
L1DEZ. RURlcoLA. PREENCHIMENTO DOS RE
QUISITOS. NAOVINCULA~Ao DOJUIZAOLAU
DO: INCAPACIDADE LABORATIVA TIDA COMO
TOTAL, PERMANENTE E INSUSCETivEL DE RE
ABILlTA~Ao. COMPROVA~Ao DO EXERCICIO
DE ATIVIDADE NO CAMPO NA CONDI~AO DE
EMPREGADA REGISTRADA E COMO "B6IA
FRIA" PELO PERloDO EXIGIDO. PROVA DOCU
MENTAL E TESTEMUNHAL. iNTERRUP~AO DO
TRABALHO EM RAZAo DE AGRAVAMENTO
DE DOEN~A PRE-EXISTENTE: PERDA DA QUA
L1DADE DE SEGURADA NAo CONFIGURADA.
BENEFICIO MANTIDO. TERMO INICIAL. JUROS.
CORRE~Ao MONETARIA. HONORARIOS ADVO
CATlclOS EPERICIAIS. TUTELA JURISDICIONAL
ANTECIPADA DE OFICIO.

I - Preenchidos todos os requisitos exlqldos

pelalegisla~ao previdenclaria paraaconcessao

de aposentadoria por invalidez.

11 - 0 laudo pericial constatou que a autora e
portadora de convuls6es e hipertensao arte
rial, oriqlnarlas de alterac;6es ctrculatorias e na
conducao nervosa, que se iniciaram na lnfan

ciae que a incapacitam paratrabalhoque exija
esforco fisico. 0 Juiz nao esta adstrito ao seu
aspecto flsico, asconclus6es do laude pericial,

; PEDILEF 200483200040205 - PEDIDO DE UNIFORMIZA~Ao DE
INTERPRETA~Ao DE LEI FEDERAL, Relator{a) JUIZ FEDERAL
HERMES SIEDLER DACONCEI~Ao JUNIOR, 6rgao julgadorTurma
Nacional de Uniformiza~ao, DJU 20/01/2006.



ouapossibilidade, em tese,do segurado retor
nar ao mercado de trabalho,devendo analisar
tarnbem as aspectos socials e subjetivos do
autorno caso concreto, paraa aferlcao do grau
da incapacidade. Tratando-se de pessoa que
apenas trabalhou no campo, dificilmente po
dera lnlclar atividadeprofissional que nao exija
esfon;os flslcos, de maneira que a incapacida
de deveserconsiderada comototal e definitive

paraa trabalho.

11I-omissis...

XIII - Apelacao do INSS e remessa oficlal par
clalrnente providas. XIV - Tutela jurisdicional

antecipada, de offcio, paraque 0 INSS proceda
aimediata implantacao do beneficio em causa,
noprazodetrintadias apartirda lntlmacao, sob
pena de multa dlaria, a ser fixada em caso de
descumprimento daordemjudicial. (TRF3 - AC
200003990659407 - ReI. Des. Marisa Santos)

PREVIDENCIARIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURA
DO. NAo VINCULA~AO. CIRCUNSTANCIA so
CIO-ECON6MICA, PROFISSIONAL ECULTURAL
FAVORAvEL A CONCEssAo DO BENEFICIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.Ospleitos prevldenciarios possuem relevante
valor social de protecao aoTrabalhador Segura
do da Previdencla Social, devendo ser, portan
to, julgados sob tal orlentacao exeqetica.

2. Para a concessao de aposentadoria por inva
Iidez devem ser considerados outros aspectos
relevantes, elem doselencados no art.42 da Lei
8.213/91, tais como, a condkao soclo-economl
ca,profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha 0 laudo periciaI conclufdo
pela incapacidade parcial do segurado, 0 Ma
gistrado nao fica vinculado aprova pericial, po
dendo decidir contrario a ela quando houver
nosautos outros elementos que assim 0 con
vencam, comono presentecaso.

4. Emface das lirnltacoes impostas pela avan
cada idade, bem como pelo baixograu de es
cclarldade, seria utopiadefendera lnsercao do
segurado no concorrido mercadode trabalho,
para iniciar uma nova atividade profissional,
motivo pelo faz jus aconcessao de aposenta
doriaporinvalidez.

5.Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ
- AGRESP 200801032030 - ReI. Min. Napoleao
Nunes Maia).

Ementa

PREVIDENCIARIO. AuxILiO-DOEN~A. RESTABE
LECIMENTO. CONVERSAo EM APOSENTADO
RIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL.
COMPROVA~Ao.INiCiO DO BENEFicIO.JUROS
DE MORA. PERCENTUAL. 1.0 auxllio-doenca e
devidoao segurado que seencontre incapaci
tado para0 exercicio do seu trabalhoou de sua
atividade habitualper mais de 15 (qulnze) dias,
que tenha cumprido a carencta de 12 (doze)
contrlbuicoes e nao tenha perdido a qualida
de de segurado (art.59 da Lei nO 8.213/91).2.
A aposentadoria per invalidez requer, alern da
queles dois primeiros requisitos, que a incapa
cldade seja total e insuscetfvel de reabnrtacao
(art.42daLein08.213/91). 3.Em pericia medica
judicial a autoracom47 anos de idade, auxiliar
de services gerais apresentou atestados medi
cos datados de 2007 e2008 diagnosticando lu
pus eritematoso e hansentase. Ao exame clfni
co 0 peritoobservou: "lucida,comsobrepeso",
concluindo que a parte autora e portadora de
"lupuseritematoso slsternico" (CID 10- M32), e
"hanseniase" (CID 10- A 30), doencas que nao
a incapacitam para 0 trabalho, no entanto, Ii
mitam para as tarefas laborais, reduzindo sua
capacidade produtiva, sendo a incapacidade
parcial e temporerta. 4. A condusao do laudo
perlcial no sentido da presence de incapaci
dade parcial e ternporaria em razao de "lupus
eritematoso slstemico" (doenca cronica, in
capacitante e sem cura, evolumdo pela fotos
sensibilidade), e de "hanseniase" (doenca pro
gressiva, embora com possibilidade de cura)
aliada a uma dlffcil reinsercao ao trabalho de
indlvlduos portadores dessas rnolestias (han
senfase, agravada pelo lupus), impoe-se reco
nhecer a incapacidade total da autora para 0

trabalho. Afinal a possibilidade de relnsercao

ao mercado de trabalho de trabalhadora sem
maier qualificacao profissional, e em tais con
dicoes de saude e minima, apresentando-se
legitima a concessao de aposentadorla por
invalidez no presente caso. 5. Diante do prln
dpio do livre convencimento, 0 juiz nao fica
Iimitado ao laudo pericial, (art. 131 e 436 do
CPC), podendoaplicar asregras de experiencia
comum, subministradas pela observecac do
que ordinariamente acontece (art.335, CPC). 6.
Sea pericla medicaconcluiu que a redu<;ao da
capacidade laboral iniciou em 2007, e nao ha
elementos probat6rios capazes de afastar essa
conclusao, impoe-se reconhecer que e devido
o auxilio-doen<;a desde a data da cessa<;ao do
beneficio (09111/2007) ateadatada realiza,ao

daperfcla (15/1 0/2008), apartir deentaoacon
versao em aposentadoria por invalidez 7. Ina
plicabilidade do art. 1°-F da Lei9.9-494/97, por
nao setratar de verba remunerat6ria devidaa
servidor ou empregado publico. Norma que
deve ser interpretada restritivamente. 8. Sen
tenc;a mantida pelos pr6prios fundamentos.
9. Sem custas. Precedentes da Turma. 10.Con
denacao do INSS em honorarlos advocaticios
fixados em RS 465,00 (quatrocentos e sessenta
e cinco teals), umavezqueforamapresentadas
contra-razoes (Processo 200843009042158, P
TurmaRecursal-TO,relatora Juiza Federal Ana
Paula MartiniTremarin)

Ementa

PREVIDENCIARIO. AUXILIO-DOEN<;:A. APO
SENTADORiA POR INVALIDEZ. PORTADORA
DECANCER de MAMA. DEFICIT FUNCIONAL
de FOR<;:A EMMEMBRO SUPERIOR ESQUER
DO.MULHER de S4ANOS de IDADE. EMPRE
GADA DOMESTICA. INCAPACIDADE TOTAL
E DEFINITIVA. LAUDO PERICIAL CONTRA
RIO. LIVRE CONVIC~Ao DO JUIZ. BENEFI
ClO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. (Processo
200835007011016, Relator(a) Juiz Federal
PAULO ERNANE MOREIRA BARROS,TRGO,
Orqao julgador l' Turma Recursal - GO
Fonte DJGO 03/1212008)

Em todos os casos acima foi utilizado 0 siste

ma do livre convencimento motivado do juiz. Ob

serve-se que a prova pericial nao foi abandonada

ou mesmo contrariada, apenas foi acrescida dos

demais elementos de prova existente dos autos

para se formar a conviccao do magistrado.

Neste diapasao, em casos que beneficiem 0

segurado, os orqaos recursais tern permitido a in

teqracao de outros meios de prova com a prova

pericial, prestigiando uma visao hollstica das cir

cunstanclas s6cio-econ6micas, culturais e profis

sionais do segurado.

Rendem-se ao fato de que a incapacidade labo

rativa parcial na cidade pode serconsiderada total no

campo, pols sendo os trabalhos de roca em suaessen

cia bra,ais e que demandam esfor,o fisico de nada

adianta capacitar 0 trabalhador para trabalhos inte

lectuais se0 seu meio ambiente s6cio-econ6mico cul

tural nao comporta a absor,ao de tal mao-de-obra.

Destaque-se que 0 principio do livre conven

cimento motivado nao tem sido utilizado para

contrariar 0 laudo pericial em desfavor do reque

rente, mostrando a tendencla pro misero das deci

s6es dos tribuna is.

2. Casos em que a conclusao da prova pericial

foi abandonada e que foi observado 0 principio

dispositivo mitigado quanta asua producao.

PREVIDENCIARIO. CONCESsAo DE AuxILlO
DOEN~A INCAPACIDADE. INSUFICIENCIA DE
PROVA. JULGAMENTO CONTRARIO A PROVA
DOS AUTOS. NECESSIDADE DE LAUDO PSIQUI
ATRICO. ANULA~AO DA SENTEN~A. REABER
TURA DAINSTRU~AO.

1.Asentence, apesar de nao apresentar ofensa

ao art. 460 do CPC, porquanto se mostra cer

ta e adequada aos Iimites do pedido exordial,
encontra-se dissociada da condusao da pericia
medica dos autos que concluiu pela ausencia
de incapacldade, tendo-se baseado unicamen
te nessa prova paraa deslinde do feito, sendo
incabfvel a aleqacao de nulidade.

2. Ao juizo de primeiro grau e conferidaa di

recao do processo com prestacao jurisdiclo
nal celere, justa e eficaz. No duplo grau de
jurisdicao cabe aosjulgadores, se for 0 case,
verificar sea instrucao processual assegurou,
de fato, a ampla defesae 0 tratamento equa
nime aosjurisdicionados.

3. Sendo lrnprescindlvel a prova da incapaci

dade e del a nao desistindo as partes, havendo
evidencia de doenca pslqutatrica, e anulada a
sentenca para reallzacaodessa prova indispen
savel, retornando, osautos, afase de instrucao.
(TRF4 - AC 2006.72.99.001699-4/SC - ReI. Des.
Luiz AlbertoAurvalle)

PREVIDENCIARIO. RESTABELECIMENTO DE
AUXiLiO-DOEN~A. CONCLUsAo PERICIAL CON
TRARIA. RESPOSTA A QUESITO INDICANDO NE
CEssARIA INVESTIGA~AO POR PROFISSIONAL
HABILITADO. REABERTURA DAFASE INSTRUT6
RIA. Quando, emacaoreinvidicando restabeleci
mente deauxillo-doenca, apesar dea conclusao

da pericia sercontraria, ha lndlcacao de neces
sidade de exame de diaqnostlcc de doence
mental(presente tarnbem nosexames em sede
administrativa), sem quetal tenhasido levado a
efeito,impoe-se a reabertura da fase instrut6ria
para sua realiza<;ao, anulando-se a senten<;a de
improcedencia. (TRF4 - AC 9604208195 - ReI.
Des. Carlos Antonio Rodrigues Sobrinho)

Em ambos os casos acima a senten,a utilizou a

prova pericial para fundamentar a decisao, porem
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adotou conclusao oposta ao que foi concluido

pelo perito sem que se utilizasse de outras provas

existentes nos autos. A incapacidade advinda de

doenca psiquiatrica foi deduzida pelo magistrado

dos elementos colhidos pelo perito e nao das con

c1us6es do laudo.

Embora asdecis6es ten ham sido favoraveis ao

segurado 0 Tribunal entendeu que os elementos

existentes nos autos impunham ao juiz uma inves

tiqacao mais detalhadas dos fates, nomeando-se

peritos especializados para pericias rnedicas nas

areas de psiquiatria e neurologia, mas neo autori

zavam ao juiz substituir a conclusao do perito que

entendeu que os dados eram insuficientes para

determinar 0 grau de incapacidade dentro dos

conhecimentos de sua especialidade.

Houve um reclame pela rnitlqacao do princi

pio dispositivo com a atuacao proativa do magis

trado em busca dos esclarecimentos necessarios

ao deslinde da questao posta em juizo.

Conclusao

Em materia de decis6es contrarlas aos dispo

sitivos dos laudos periciais os nossos Tribunais e

Turmas Recursais tern optado por dois caminhos

especlficos, 0 primeiro e a aplkacao do sistema do

livre convencimento motivado, integrando a prova

pericial com as demais provas dos autos para, sem

negar-Ihe forca probante, valora-la de acordo com

as demais drcunstancias existentes nos autos, a fim

de conceder beneficio mais vantajoso ao deman

dante. 0 segundo caminho, quando os elementos

dos autos indicam a possibilidade de erro do perito

judicial ou mesmo a sua nao especiaiizacaona area

em que atuou, osorqaos recursais tern decidido pela

mitiqacao do princlpio dispositivo e determinado ao

juizo 0 quo a realizacao de nova pericia especlfica

para esclarecerpontes obscuros no relato tecnlco,
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Pericia medico-legal

Pericia medica e uma expressao que remete a

dois sentidos semantlcos frequentemente confun

didos. 0 primeiro se refere a quolidode do medico,

sua expertise em determinada area de atuacao na

medicina; 0 segundo, ao documento medico-legal

produzido pelo perito-medico,

As expertises sao organizadas segundo a 10

gica das especialidades rnedicas, enquanto a me

dicina legal classifica as pericias segundo a loqlca

do destlnatarlo do laudo. Dessa forma, temos, de

um lado, os experts medicos especialistas em car

diologia, nefrologia, pediatria etc e, de outro, os

medicos peritos crimina is, militares, trabalhistas,

prevldenclarios etc. Quando 0 Codiqo de Processo

Civil, por exemplo, distingue peritos de assistentes
tecnicos nada mais faz do que reconhecer os dais

sentidos sernantlcos do termo perito, sem desme

recer a expertise do assistente tecnico.

Os laudos medico-perlciais sao pecas processu

als, e seus autores precisam ser minimamente versa
dos em direito processualparaatender asdemandas

de quem interessa0 laudo: aautoridade que 0 solici

ta. Nao bastaserexpertem determinada areapara se

constituir em um bom perito. A proposito, escreveu

o autor, ProfessorHelio Gomes:"Nao basta um medi

co ser simplesmente um medico para que sejulgue

apto a realizar pericias,como nao basta a um medi

co sersimplesmente medico para fazer intervencoes

clnirqicas. Sao necessaries estudos mais acurados,

treino adequado, aquislcao paulatina da tscnira e da

disciplina. Nenhum medico, embora eminente, esta

apto a ser perito pelo simples fato de ser medico. E

Ihe indispensavel educacao medico-legal, conheci

mento da leqislacaoque rege a materia, nocao clara

da maneira como devera responder aos quesitos,

pratlca na redacao dos laudos periciais. Sem esses

conhecimentos puramente medico-leqais, toda sua

sabedoria seraimproficua e perigosa".

Medicina Legale,pais, 0 momentoem queo me

dico e 0 operador do direito conversam.A linguagem

escolhida e a do direito e a ferramenta de expressao

do perito e 0 laudo, cujo conteudo e medico-legal.

Em debate acontecido em Belo Horizonte', a
Desembargador do TJMG Nepomuceno Silva as

severou que "0 Perito e 0 Juiz do Fato", em alusao

direta e clara ao papel decisivo que desempenha

para a Justice. Entretanto, e notorio que 0 Estado

Brasileiro nao tem dedicado a atencao necessaria

a questao, negligenciando 0 fato de que pericias

ruins levam a decis6es judiciais (e administrati

vas) ruins, como escrevi recentemente em jornal

mineiro'. Sobre isso, ainda no mesmo even to,

outro jurista, 0 Professor Vinicius Mitre, questio

nou 0 desinteresse do Estado em profissiona li

zar "urna atividade como esta, vital", e concluiu
que "e temerarlo para a justice que nao se faca

concurso para peritos do Estado". 0 presidente

da OAB-MG, Dr. Raimundo Candido Junlor, defen

deu quadro proprio de peritos oficiais, lembran

do que a Constituicao Federal preve asslstencla

juridica integral, inclusive os meios de prova.

Mas nao e apenas 0 Estado e a Judlciario

que estao "em falta" com a Pericia Medica: 0

Conselho Federal de Medicina e a Asscclacao

Medica Brasileira tarnbern, como destacou

a Conselheiro Corregedor do CRM-MG, Prof.

Claudio de Souza, ao questionar a motivo pelo

qual ainda nao se tem todos os peritos abriga

dos em uma especlalldade", Em verdade, essa

especialidade ja existe, e e a mais antiga de

las, a Medicina Legal, que, entretanto, permitiu

que sua imagem ficasse excessivamente ligada

a pericia criminal e a autopsias, esquecendo de

suas outras diversas areas de atuacao.

1 I Jornada Mineira de Pertcias Medlcas, de 24 a 26.09.2009, na
Associacao Medica de Minas Gerais.

2 Jornal 0 Estado deMinas, de 23.09.2009, p. S.

31 Jornada Mineira de Perfclas Medlcas. de 24 a 26.09.2009, na
Assoclacao Medica de Minas Gerais.
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Os medicos que subsidiam as autoridades

coletam as provas e as registram em laudos pe

riciais que sao de natureza diversa dos atestados

emitidos nas atividades cotidianas dos demais

medicos. Portanto, pericia medica e uma ativida

de medica de busca da verdade e elaboracao de

documentos precisos e fidedignos, que determi

narao, direta ou indiretamente, direitos ou san

coes, Quer tenha lnsercao judicial ou administra

tiva, a pericia medica e ferramenta da medicina

legal. Acreditamos que os diversos tipos de peri

cia devem ser entendidos como areas de atuacao

da medicina legal, especialidade mater aqual to

das se vinculam. 0 legista e perito em pericias.

Perfcia medica previdenciaria

A Pericia medica previdenclaria tem como fina

lidade subsidiar a autoridade administrativa (INSS)

acerca de caractenstlcas constataveis no requerente

a beneficios assistenciais ou previdendarlos (comuns

ou acidentarios) que Ihe permitam reconhecer ou

nao direito a beneficios previstos em lei.

7Evolucaohist6rica

Ao lange de decades, a pericia medica pre

videnclaria foi exercida por medicos do antigo

INSS que ingressaram em 1976-77 e em 1983-84,

na sua maioria. Eram medicos sem nenhuma qua

llficacao especifica, talhados peritos pela propria

pratica, virtualmente sem treinamento promo

vido pela autarquia previdenciarta. Concorriam

com eles os chamados "Credenciados", medicos

da iniciativa privada igualmente sem formacao

especifica, que atuavam em consultorios particu

lares, onde emitiam laudos para 0 INSS. Em 2001,

a Diretoria Colegiada do INSS decidiu que esses

profissionais passariam a emitir laudos conclusi

vos, abolindo a necessidade de hornoloqacao por

parte dos peritos do quadro funcional. A essa al

tura, havia cerca de 3.500 medicos credenciados

e cerca de 2.500 medicos proprlos.

Seguiu-se explosivo aumento no numero e

custo dos auxllios-doenca, que passou de 2 bi

Ih6es de reais para 9 bilh6es entre 2001 e 2004.

Evoluiu para 11 bi em 2005, 15 bi em 2006 e 16

bi em 2008. Esse cenario de descontrole nos pri

meiros 4 anos resultou da politica de tercelrlzacao

de pericias medicas e provocou filas de ate 180

dias (frequentemente 120 dias) entre rnarcacao

e realizacao das pericias. A populacao, sobretudo

desempregada, aut6noma ou sob risco de desem

prego (como no setor bancario), acorreu ao INSS,

onde era periciada sem 0 devido criterio nem res

ponsabilidade com a res publica. Segurados em

condicoes de trabalho nao conseguiam liberacao

para reassumir seus empregos, um caos.

Diferentemente dos medicos do INSS, os cre

denciados eram mais susceptiveis a press6es, con

fundiam seu papel com 0 de assistentes dos "pa

cientes" e nao se senti am representantes do Poder

Publico, raz6es que determinaram explosao no

nurnero de beneficios concedidos, fato denuncia

do pelos medicos do INS5e registrado por estudo

do IPEA, amplamente divulgado na imprensa".

Em 2003, os medicos do INSS empreenderam

movimento nacional, sob minha Iideranc;a,apoia

dos pelo Conselho Federal de Medicina, pela As

soctacao Medica Brasileira, pela Federacao Nacio

nal dos Medicos, pelo Minlsterio Publico Federal

e pela Frente Parlamentar da Saude da Camara

Federal (para citar apenas entidades nacionais),

mesmo assim tendo que recorrer ao instrumento

constitucional da greve (que durou 89 dlas), e con

quistaram a Lei nO 10.876, de junho de 2004, que

criou a Carreira de Perito Medico Previdendar!o,

A partir de fevereiro de 2004, com a edlcao da

Lei nO 10.876,a pericia medica passou a vislumbrar

um horizonte de profissionalismo viabilizado a par

tir de tres passosfundamentais: 0 concurso de 2005,

o concurso de 2006, ambos para 1.500 vagas, e 0

fim da terceirlzacao, em 19 de fevereiro de 2006.

De la para col, a carreira de Perito Medico Pre

vtdenclarlo nao acompanhou a evolucao das de

mais carreiras de qualificacao. relevancla social e

econ6mica similares.

Desde 2005, foram admitidos 3.373 peritos

medicos, perfazendo 5.047 peritos ativos, segun

do pesquisa realizada em 24.08.2009, no site do

RH. Em 2001, havia pouco mais de 2.000 medicos

40 Globo, Economia, 26.10.2006, pg 17

do quadro e 3.500 terceirizados que atuavam em

consultorios privados. A demanda chegou a es

tar 73% fora do INSS. As pericias iniciais, as mais

importantes, chegaram a ser 53% realizadas por

terceirizados.

o processo de transicao de modelo foi trau

matico, segurados habituados aos beneficios fa

ceis se revoltaram, sindicatos organizados que se

beneficiavam do descontrole protestaram e dois

peritos foram assassinados em Minas Gerais, Dra.

Cristina Felipe da Silva, em Govemador Valadares,

e Dr. Jose Rodrigues, em Patrocinio.

A Previdencia investiu em tecnologia, implan

tou 0 telefone 135 para agendamento e, 0 mais

lmportante, acabou com a necessidade de remarca

c;ao de pericias para renovacao dos auxilios-doenca.

Dessa forma, asfilas da vergonha foram finalmente

superadas. Uma simples analise das filas mostrara

que 75% dos que ali estavam ja eram beneficlarios

de auxilio-doenca, 0 que restringia 0 acesso de no

vos requerentes a apenas 25% da capacidade de

atendimento. Portanto, desobrigar os benefidarios

de retomar periodicamente, garantindo canais para

eventuais reconsiderac;6es, desafogou sensivelmen

te a fila de acesso, beneficiando a grande massade

segurados, mas causando reacao daqueles benefi

ciados pelo modelo anterior.

o movimento de profisslonaltzacao teve

grande repercussao, visto ser 0 orqao response

vel pela maior demanda medico-periciaI do Brasil,

que pode ser dimensionada atraves dos fantastl

cos nurneros de 2008, quando foram realizadas

9,2 milh6es de pericias medicas previdenciarias.

A reforma foi paradlqrnatlca e encerrou a sangria

de uma tercelrlzacao incontrolavel, substituindo-a

por quadro proprio de peritos concursados. 0 re

sultado foi impressionante e representou reducao

de filas de 120 dias para 8 dias, alern de estancar

desperdicios de bilh6es de reais.

Atualmente, podemos considerar que afase de

transicao acabou e a pericia medica enfrenta novos

desafios que, pcde-se dizer, sao 0 ajuste fino, po

rem necessarlo e urgente. Desde que medidas elei

toreiras nao sejam tomadas pelo INSS, nao havera

mais necessidade de mutir6es, os agendamentos

perrnanecerao em dia e sera chegado 0 momenta

de ajustar a carreira arealidade da profissao medi

ca compatibilizada com 0 interesse publico.

oConselho Regional de Medicina do RioGran

de do Sui ja se manifestou contra 0 pagamento de

produtividade aos medicos, fazendo eco a rna

nifestac;6es da sociedade que questionam se ha

bonificacao por negativa de beneficios enquanto

os peritos questionam a legitimidade de vincular

lhes 0 salarlo ao tamanho da fila, elemento que

precede sua atuacao e independe de sua gover

nabilidade. Ehora de par fim a rernuneracao vari

avel, modele que foi utll, mas esta superado.

Mas a profisslonallzacao do setor incomoda

aqueles que se habituaram ao usa politico (no pior

sentido do termo) dos recursos da Previdencia So

cial e 0 ano eleitoral de 2.010 promete inovac;6es

que onerarao a coletividade e representarao re

trocesso em nosso amadurecimento institucional:

o projeto e terceirizar novamente a pericia inicial

para os medicos do SUS, repetindo 0 erro de deca

das atras quando se fez 0 mesmo em relacao aos

beneficios assistenciais da LOAS e, pouco tempo

depots, recorreu-se aos peritos medicos do INSS

para estancar a sangria.

2 Atribuic;6es

Em qualquer sociedade rnoderna, a segurida

de social configura-se de lmportancla fundamen

tal e e considerada mesmo uma conquista inalie

navel da dvlllzacao, tamanha a sua abranqencia.

No Brasil, a seguridade social inclui a Prevldencia,

a Assistencia Social e a Asslstencia aSaude como

seus tres pilares, e a pericia medica previdenciarla

esta diretamente envolvida nos dois primeiros.

Quase todos os beneficios pagos pela Previ

dencia Social brasileira sao compensadores da

incapacidade de gerar renda como consequencla

de incapacidade de trabalho por ldade, mater

nidade, reclusao, doenc;a ou invalidez. 0 desafio

mais prevalente no cotidiano dos peritos medicos

previdenciarios consiste em estabelecer ou nao 0

direito a beneficios decorrentes de incapacidade

para 0 trabalho por doenc;a ou invalidez, equivo

cadamente chamados de auxilios-doenc;a. Equivo-
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cadamente, porque a bem jurfdico segurado pela

Previdencia e a capacidade laboral, nao a saude,

Incapacidade, em qualquer sentido, cons

titui julgamento, uma vez que nao existe como

conceito per si, mas sempre relacionado a al

guma habilidade, e cabe ao perito verificar se a

conceito se aplica ao caso concreto que analisa,

au seja, transcende a diaqnostlco principal eleva

em conta outras comorbidades, aspectos sociais

e crencas pessoais e ideoloqicas do proprio pe

rita medico. Com esse pressuposto, incapaci

dade e um julgamento de valor, a que amplia a

responsabilidade do perito medico prevldencia

rio enormemente: alern de constatar a doenca,

precisa avaliar as repercussces laborais e gerais

desta para julgar se cabe a reconhecimento do

direito ao beneficia.

Nao parece haver uma clara compreensao do

que seja pericia medica par parte dos usuaries da

Previdencla, de grande parte dos medicos assisten

tes e medicos do trabalho e,ate, par parcela de me

dicos peritos do INSS. Essa Incornpreensao poderia

decorrer de diversas causas: assucessivas rnudancas

na estrutura do governo em relacao a Assistencla

Medica e Previdencia Social publicas, a concepcao

hipocratica paternalista do exercicio da medicina

e ate da denominacao legal do principal beneficia

par incapacidade temporaria. auxlllo-doenca.

A demanda par beneficios ternporarios,

como a auxfllo-doenca, guarda proporcao direta

com a nivel de atividade econornlca, de forma

que patologias cronlcas com as quais a segura

do mostra-se capaz de conviver em epocas de

pleno emprego tornam-se aleqacao de incapaci

dade diante do desemprego. Dessa constatacao

depreende-se, mais uma vez, que incapacidade

e um conceito relativo.

Perfcia medica nao pode ser confundida

com medicina assistencial, as relacoes medico

periciado sao muito diversas das relacces me

dico-paciente. Esta se fundamenta na confianca

mutua, na empatia, na busca do diaqnostico, do

tratamento, do alfvio. A relacao rnedico-pericial

fundamenta-se na desconfianca mutua, no com

promisso com a verdade, com 0 parecer justo. A

diferen~a e tao relevante que a Codigo de Etica

Medica, Capitulo XI, e especificamente dedicado

as pericias, 0 que nao faz para nenhuma outra

area, exceto pesquisa em seres humanos.

Perfciae um ate medico legal sobre um indivi

duo para uma autoridade, no caso 0 INSS, atraves

de seu presidente, que e quem assina as conclu

soes favorave!s ou contrartas aos requerimentos.

Seapericia medica previdenciaria forcaracteriza

da como atividade medico-legal, reduzlr-se-a muito a

incompreensao publica do papel do perito medico,

incompreensao esta que gera conflito e tensao,

Outro aspecto relevante e que nas demandas

administrativas e judiciais 0 perito do INSS tem tido

sua isencao questionada em razao de seu vinculo

empregaticio com uma das partes em Iide, questao

ainda ignorada no INSS.

3 Novo modelo em debate

Em 2000, Portugai elaborou um modele inde

pendente, autonorno, oficial e autossustentavel

de medicina legal, que implantou com sucesso em

2001. Sabre ele falou-nos a Presidente do Instituto

Nacional de Medicina Legal de Portugal, Professor

Duarte Nuno Vieira, durante 0 I Forum Brasileiro

de Pericia Medica - Autonomia, lsencao e Quali

dade - realizado em Porto Alegre, nos dias 31/08

e 01/09. 0 modele foi aprovado pela comunidade

europeia para que todos seus estados membros 0

adotem,o que ja aconteceu com a Suecia. A Aus

tralia, pais de grandes dimensoes territoriais, nao

so 0 adotou como a aperfelccou.

o Professor Duarte Nuno Vieira, que e ainda

Presidente da International Academy of Legal Me

dicine, expos que 0 modelo consiste em concen

trar a qestao de todos os IML em um unlco orqao,

o Instituto Nacional de Medicina Legal (INML). 0

orqao e vinculado ao Ministerio da Justice portu

ques, que indica seu presidente dentre os legistas

que 0 integram. Compete ao orqao definir a poll

tica nacional nas areas de medicina legal e outras

ciencias forenses, prestar todo 0 suporte tecnico e

laboratorial que se fizerem necessaries aos tribu

nais, gerir e controlar a qualidade dos services vln

culados emitindo diretivas tecnico-clentificas que

promovam a harmoniza~ao, de metodologias,

tecnlcas e laudos periciais. Compete-Ihe, ainda,

cuidar da formacao, qualificacao e avaliacao dos

recursos humanos afetos a area.

Do ponto de vista organizacional, 0 professor

Nuno destacou a total autonomia tecnlca e ad

ministrativa, cabendo exclusivamente ao orqao

designar as profissionais para cada atividade e ao

Judiciario acatar a laude final como lnapelavel,

resguardado 0 direito de as partes designarem

medicos assistentes para acompanhar e, eventu

almente, propor embargos.

o INML presta services nao apenas ao Judici

aria, mas a qualquer entidade publica ou privada

que requeira conhecimentos medico-leqals e de

clenclas forenses, recebendo a contrapartida de

rernuneracao tabelada e divulgada no Diario Ofi

cial, organizada por procedimentos. 0 preco ba

sica de uma autopsia, por exemplo, e 500 Euros.

Sao esses recursos que rnantem a estrutura e pa

gam seu quadro funcional. No caso de pericias

judiciais,o INML apresenta a conta junto com a

laudo, e a parte que perder a acao reembolsa.

Quando nao ha resultado conclusive, 0 tribunal

assume 0 custo. A experiencia indica que 60%

dos custos sao reavidos.

A total autonomia, inclusive financeira, as

segura a isencao indispensavel a procedimentos

dessa natureza, visto que as perfcias terminam

por ser 0 principal elemento em que se baseiam

os magistrados, em muitos casos, para seus jul

gamentos. Como elemento estrateqico tanto no

Judiclario quanta na adrnlnlstracao, par exemplo,

previdenclaria, as perfcias tecnlcas, independen

tes e de qualidade, sao indiscutivel ganho da so

ciedade republicana e dernocratica moderna.

Encontramos similaridades na loqica do rno

delo europeu com a modele adotado no Brasil em

relacao aos Procuradores Autarqulcos do INSS,

que deixaram de existir como tais e passaram a

integrar a quadro da Advocacia-Geral da Unlao

(com remuneracao atraves de subsldics), efoi bem

sucedido. Propce-se debater a vlnculacao dos Pe

ritos Medicos federais ao Minlsterio da Justica e as

estaduais as secretarias de estado corresponden

tes. Dessa maneira fortalece-se, tambem, a inde

pendencia e a autonomia tecnica dos peritos.

Enecessario que tambern 0 Brasil reflita sobre

a necessidade de uma medicina legal, ai incluida a

previdenclarla, mais racional, tecnlca e isenta.

Entretanto, 0 que se insinua e contra-me

vimento elitoreiro em que se aventa a idela de

pulverizar a reallzacao de pericias at raves de me

dicos do SUS que, alem de nao terem a necessa

ria vocacao e prepare, devem primar por relacao

terapeutica com as seus pacientes; nao uma re

la~ao pericial que nao Ihes cabe e e eticamente

vedada. A lnspiracao vem da Espanha, mesmo

sabendo-se que la a pratica fez com que dois em

cada tres beneficios par incapacidade fossem

considerados fraudulentos.

4Conclusi1o

Pericia medica em geral e pericia medica

prevldenciaria em particular sao pouco estu

dadas no Brasil.

Nao ha diretrizes cientificamente validadas

para orientar peritos em seusjulgamentos e 0 INSS

tem procurado produzl-las, tendo concluido e pos

to em pratica os referentes a doencas pslqulatricas

e a doencas osteo-musculares, as mais frequentes

e complexas do ponto de vista securltarlo,

A dificuldade e internacional, e recente es

tudo belqa" demonstra que: "em bora a maioria

dos medicos sejam receptivos a medicina base

ada em evidenclas (MBE) e guidelines, seu uso

na medicina securitarta e baixo atualmente. E

irnportante superar a inercia que Iimita a uso de

MBE e pesquisar mais em MBE em medicina se

curitaria, Fontes disponiveis de MBE de qual ida

de, atualmente orlqinarias de outros campos da

medicina, devem ser estruturadas para medicina

securitaria]...l". conclui 0 artigo.

Outro trabalho, agora holandes', ja destacava:

"Medicina baseada em evidenclas, um rnetodo de

talhado de suporte as declsoes c1inicas usando evi

dencias, tem sida ferramenta das especialidades

c1inicas, mas ainda nao na medicina securitaria."

5 Heselmans et al, The attitudeofBelgian socialinsurance physicians
towards evidence-based practice and cfinical practice quideilnes.
BMC Family Practice [BMC FamPractl 2009;Vol.10,pp.64.

6 Occupational Medicine (Oxford, England) [Occup Med (Land)]
2008 Mar: Vol. S8 (2), pp. 83-7.
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Para finalizar, alguns numeros que demons

tram a magnitude da pericla medica e da Prevl

dencla Social: 65% dos trabalhadores brasilelros,

formais e informals, sao socialmente protegidos

pela Previdencia, entretanto 35% correspondem a

nurnero muito alto de desamparados: 28.650.727
pessoas (dad os de 2007). Os contribuintes do Re

gime Geral de Previdencia Social, potenciais clien

tes da perlcia medica, somam 38.899.730 pessoas.

Em 2008, foram reallzadas 9.217.069 perfcias (15%
aclma do previsto), nurnero que equivaleria a se

ter examinado quase 20% dos segurados (RGPS +
Rurais = 46.681.275 pessoas).

Em 2008, foram pagos 16 bilh6es de reais

em auxlllos-doenca, valor estratosferlco em rela

cao ao ano de 2001, em que se pagou 2 bilh6es,

mas inferior em 250 milh6es de reais ao previsto

para 0 ano. Os auxilios-doenca, entretanto, es

tao longe de ser a maior despesa do INSS,tendo

cabido as aposentadorias 123 bilh6es de reais e

as pens6es, 48 bilh6es.

E oportuno que os integrantes do Poder

Judiciario compreendam as dificuldades de se

exercer essa atividade judicante no ambito do

Executivo e contribuam para qualificarmos mais

a prestacao do service publico, livrando-o cada

vez mais das inqerencias polfticas e c1ientelistas

em busca da equidade no reconhecimento dos

direitos previdenciarios.

o tema de maior controversia na area previden

claria, na atualidade, e a questao relativa ao direito a

dssaposentacao,quefoi objeto de painel na lJornada

de Direito Previdenciario, 0 debate sobre este direito

tern gerado controversies na Doutrina e jurispruden

cia sem haver uma consolidacao da questao,

Para analisar esta questao e necessarlo inicial

mente precisar 0 que vern a ser desaposentacao.

Podemos conceltua-la como sendo 0 "desfazimento

do ate concessono da aposentadoria, por vontade do

proprio beneficiario". Porem no ambito judicial 0 que

vemos nas lides sobre a materia e uma vmculacao do

direito a desaposentacao com a concessao de outro

beneflcio mais vantajoso, no mesmo ou em outro re

gime ou, ainda, a ernissao de certidao de tempo de

servko/contrlbutcao para ser utilizado para 0 reque

rimento de outro beneficio. Assim, a questao nos tri

bunais nao se resume ao ate de renuncia, razao pela

qual devemos compreender a desaposentacao como

urn ate pelo qual 0 beneficiario renuncia ao seubene

fkio, buscando auferir outro de maior valor, dentro do

mesmo regime ou de outro diverso.

Este ate nao se equipara a uma renuncia pura

e simples, pols objetivo nao e renunciar ao recebi

mento do beneficio, mas obter com a renuncia 0 dl

reito a contagem do tempo anteriormente utilizado

na concessao de urn beneficio mais vantajoso.

A renunda e conceituada como: "no sentido juri

dico designa abandono ou numa desistenciavolunta

riado direito que tern sobre alguma coisa.Nestarazao,

a renuncla importa sempre num abandono ou numa

desistenciavoluntarla, pela qual 0 titular de urn direito

deixa de usa-to ou anuncla que nao 0 quer utilizar'".

Se 0 ate de desaposentacao objetiva a renuncia ao

ate concessono e a concessao de novo beneflclo ou

a emissaode certidao de tempo de servico/contribui

~ao, nao ha como equipara-lo a renuncla

1 LEITAO, Andre Studart. Desaposentacao: Renunda a Aposentadoria.

2 PLACIO ESILVA. vocabulario Jurfdlco, Editora Forense, 1990,Rio
de Janeiro, pg.96.

Direito adeseposentacao
Juiz Federal Elisio Nascimento Batista Junior

Destaforma devemos sempre pensar na desapo

sentacao como urn ate complexo, que conjuga a re

nunda ao beneflcio anterior com 0 deferimento de urn

novo beneficio,no mesmo regime ou em regime diver

so,ou,ainda,a expedkao de certldao de tempo de ser

vko/contribuicao. Percebe-se que a desaposentacao

nao e apenas urn ate unilateral que cria e/ou extingui

direito paraapenasuma daspartes.E, na realidade, urn

ate bilateral com extincao de urn direito e a concessao

de urn novo direito, por consequencia criando uma

nova obriqacao para 0 agente concessor.

Ternes,assirn, aformacao de uma relacaojuridica

bilateral, tendo 0 benefidario 0 direito ao recebimen

to do beneficio devido e a adrninistracao, atraves do

INSS ou da Uniao, 0 dever de pagar. Tratando-se de

ate bilateral seu desfazimento importa em aceitacao

das partes envolvidas, nao havendo possibilidade de

apenas uma das partes impor suavontade a outra.

Tendo por foco este coneeito passamos a ana

lise dos principais argumentos favoravels e con

trarios a Desaposentacao.

oprimeiro argumento utilizado pelosque negam

o direito a desaposentacao e 0 de que 0 ate conces

sorio do beneficio e urn ate juridico perfeito, portanto

nao poderia serdesfeito. A previsao constituclonal da

protecao do ate juridico perfeito e urn direito do indi

viduo em facedo Estado, nao ha como serutilizado de

forma contrario, ou seja, para 0 Estadonegar a conces

sao de urn direito ao ddadao, Assim, nao ha qualquer

vedacao a renuncia a determinado direito, somente

pelo fato de setratar de ate juridico perfeito.

Urn dos princlpais argumentos utilizado pe

las duas correntes e a questao do principio da le

galidade. 0 art. 5°, II, da Constituicao estabelece

que "nlnquern sera obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senao em virtude de lei.". 0

referido dispositivo, que se encontra no capitulo

Dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos,

garante ao cldadao a liberdade de atuar de acor

do com sua vontade, limitado apenas pelo direi-
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to/bem da coletividade expresso atraves de uma

lei regularmente votada.

Nao ha qualquer dispositivo na leqislacao

previdenclaria que vede a desaposentacao, sendo

que apenas 0 art. 60, § 2°, do Decreto nO 3.048/99

veda 0 exercicio do pretense direito.

Osdefensores da desaposentacao afirmam que

ante a falta de lei que vede a desaposentacao do

acima citado artigo do Decreto apresenta vicio de

inconstitucionalidade, pois esta inovando a ordem

juridica sem estar calcado em uma lei que Ihe ga

ranta a legalidade. De fate nao ha como negar 0 vi

cio no referido dispositivo, pois com a promulqacao

da Constltulcao de 1988 ficou vedada a edlcao de

Decretos Aut6nomos com forca de criar obriqacoes

para as partes. Assim, a principio nao haveria qual

quer vedacao a concessao da desaposentacao.

Todavia, aaleqacaode inexistencia de leique vede

a desaposentacao deve ser analisada tambern sob 0

anqulo da parte contrarla, Como vimos no conceito,

tratando-se de ate bilaterala desaposentacao extingui

e criadireitos paratodos os envolvidos. Em uma leitu

ra superficial da garantia constitucional teriamos que

seria possivel a desaposentacao, posto nao haver qual

quer norma que impec;a diretamente a renunda,

Porern sob a 6tica da Administracao a questao

ganha outro enfoque. Se para 0 individuo a Consti

tuicao permite que este faca qualquer coisa que nao

haja vedacao legal, 0 mesmo nao se aplica a Admi

nistracao. Esta e constitucionalmente vinculada ao

principio da legalidade, na vertente de que somente

podera atuar dentro da prevlsao legal, ou seja, vigora

o brocado de que 0 administrador somente podera

fazer aquilo que a lei 0 permita. Assim, temos que

para a desaposentacao 0 ate de renuncla deve ser

aceito pela parte contraria, no casoa Adrninistracao,

que nao possui autorizacao legal para aceitar 0 ato.

Ademais, conjuntamente com a renuncla deve ser

garantida a contagem do tempo anteriormente uti

lizado para a concessaode novo beneficio, ate para 0

qual tampouco existe prevlsao legal.

Desta forma, 0 proprio principio da leqali

dade que faculta ao individuo a possibilidade da

desaposentacao, veda a Adminlstracao a aceita

c;ao do ato. Neste sentido, por se tratar de um ate

bilateral entendo como inviavel seu exercicio,

salvo a edicao de norma legal que permita a Ad

ministracao sua realizacao.

Outro ponto importante ea possibilidade de

deferimento da desaposentacao desde haja a de

volucao dos valores recebidos. Parte da doutrina

entende que neste caso, por nao haver prejuizo

para a Adrninistracao, 0 ate poderia ser aceito,

possuindo efeitos efeito ex tunc'.

Parteda Doutrina entende que deve ser permi

tido 0 direito a desaposentacao nos casosem que a

parte sepropoe a devolver osvalores recebidos. Nes

tes casos haveria uma renuncla ex tunc delxando de

exlstiro ate de concessaoda aposentadoria. Ademais,

nao haveria prejuizo para a institulcao previdenclarla

pois estaria preservado 0 equilibrio atuarial.

Quanto ao equilibrio atuarial, de fato, a resti

tulcao dos valores recebidos afasta 0 argumento

de impossibilidade de aceltacao da desaposenta

cao, por aqressao ao requisito do equilibrio atua

rial do sistema previdenciiirio. Todavia, a questao

deve ser analisada em todos os aspectos. Diversa

mente entendo que a questao nao ganha novos

contornos com a devolucao dos valores pagos

ao beneficlarlo. Nao se trata de acerto financeiro,

para se evltar desequilibrio atuarial. A impossibili

dade da desaposentacao esta na inexlstencia de

norma legal que permita a adrninistracao aceitar 0

ate de renuncia e conceder um novo beneficio ao

segurado ou expedir a certldao de contagem de

tempo para utilizacao em outro regime.
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lntroducao

As decisoes judiciais que deferem prestacoes

positivas relativas ao direito a saude sao, por vezes,

alvo de criticas concernentes aos efeitos financeiros

da declsao. Questiona-se a ausencia, nas decisoes

judiciais, de ponderacces sobre os recursos que se

rao despendidos pelo Estado para cumprimento da

ordem, especialmente quando 0 custo da presta

c;ao e consideravelmente alto. Alern disso, e invoca

da a clausula da "reserva do possivel", objetivando

isentar 0 Estado do cumprimento de obriqacoes

sociais que nao ten ham dotacao orcarnentaria.

Esse caso ocorre com frequenoa nas acoes ju

diciais que pedem medicamentos, os quais, muitas

vezes,sao de alto custo para 0 Estado. 0 Supremo

Tribunal Federal, inclusive, considerou de repercus

sao geral a controversta sobre a obrigatoriedade de

o Estado fornecer medicamentos de prec;o eleva

do.' Em outros casos, requer-se do SUS operacoes

complicadas e do INSS, pr6teses de alto custo.

Mas, 0 juiz deve, de fato, considerar os motivos

de ordem financeira em declsoes referentes ao direi

to a saude?Eesses fundamentos, relativos as conse

quencias econ6micas da decisao, podem afastar 0

direito a prestacao positiva do Estado estabelecida

constitucionalmente? Por fim, como fica a dausula

da reserva do possivel em relacaoao Direito a Saude,

A analise das consequencias financeiras

da declsao pelo Judiciario

Para esclarecer essas questoes, sao validas as

conslderacoes de Friedrich MUlier, que desenvol

veu a Met6dica Estruturante, a qual consiste em

'''SAUDE - ASSISTtNCIA - MEDICAMENTD DE ALTO CUSTO 
FORNECIMENTO. Possul repercussao geral controversia sobre a
obrigatoriedade de 0 Poder Publico fornecer medicamento de alto
custo." (RE 566471 RG, Relator{a): Min.MARCO AURELIO, julgado em
1S/1 112007, DJe-157DIVULG 06-12-2007PUBLIC 07-12-2007DJ07
12-2007PP-00016 EMENTVOL-02302-0S PP-016SS}

um rnetodo complexo de hermeneutlca constitu

cional. Entre as suas inumeras contrlbuicoes, esta

a analise dos efeitos econ6micos, financeiros e ad

ministrativos da decisao judicial.

As consideracces jurisprudenciais sobre as

consequencias pratlcas da decisao sao considera

das pela met6dica estruturante como "Elementos

de Politica Constitucional", especialmente quan

do a arqumentacao e tipica da politica do direito

ou da politica da constitulcao. Saoargumentac;oes

que ponderam os efeitos da irnplernentacao da

declsao judicial e promovem "considerac;6es vale

rativas dos conteudos". (MOLLER, 2000: 96 e 97)

Oselementos de politica constitucional, como

todos os elementos de concretizacao, tern sua

funcao herrneneutlca na met6dica estruturante.

Entretanto, sao utilizados apenas para esclarecer

conteudos normativos constitucionais, ou seja,

"para fins de comparacao, dellmltacao e c1arifica

c;ao, nao podendo ser introduzidos como premis

sas por assim dizer normativas" (MOLLER, 2000:

97). Nao sao, portanto, os elementos de politica

constitucional que iraQ fundamentar decisoes ju

diciais, pois sua funcao hermeneutica e restrita a

elucidacao de norma constitucional.

Dessa forma, os elementos de politica consti

tucional nao podem ser utilizados de maneira au

t6noma na decisao judicial, pois sua funcao herme

neutka eapenas auxiliar (MOLLER, 2000: 99), isto e.

unem-se aos demais elementos de concretizacao,

especialmente aqueles diretamente referidos a nor

ma, para "c1arificar" a interpretacao normativa. Den

tre os elementos de concretizacao, nao existe uma

hierarquia, mas ha regras de aplicacao que obede

cem a uma preferencla entre os diversos elemen

tos. Tern preferencia na concretizacao da norma os

elementos metodol6gicos strkiores sensu (interpre

tacao literal, sistematica, etc...) e outros elementos

que estao mais interligados a norma. Enquanto os

elementos de teoria, de politica constitucional, de



tecnlca de solucao e os outros elementos dogma

ticos vao auxiliar na tarefa hermeneutics sem, con

tudo, encaminhar automonamente uma declsao

(MOLLER, 2000:98 e 99).

As regras de preferencias sao tracadas em

razao do direito vigente, ou seja, "em razao dos

imperativos de c1areza e determinidade da Lei

Fundamentai". (MOLLER, 2000: 98). No caso es

pecffico dos elementos de poiitica constitucional,

e facil observar por que devem conceder prece

dencia a outros elementos diretamente referidos

as normas, pols, apesar de elucidarem quais sao

as consequencias da lrnplementacao pratlca da

declsao judicial, nao podemos perder de vista 0

fate de que a opcao poiitica do legislador ja foi

efetuada no momento em que a norma foi ela

borada. Reconhece-se que 0 direito esta embebi

do de pontos de vista de politica constitucional,

"mas com isso nem 0 carater vinculante do direito

constitucional, la onde ocorreu uma pre-declsao

normativa, nem a racionalidade e objetividade

exigidas pelo Estado de Direito, ate onde ela e em

principio possivel na ciencia juridica devem ser

questionados." (MOLLER, 2000: 97)

Nao se pretende um retrocesso a concepcao

de Constituicao como um conjunto de normas

cuja interpretacao e aferivel pelos metodos da

16gica-formal,em razao da requlamentacao rigida

das rnaterlas, restringindo-se as possibilidades de

concretizacao do Iudklarlo e do Legislativo. 0 rico

conteudo material das normas constitucionais e re

conhecido pela met6dica estruturante justa mente

quando sustenta que a norma nao se Iimita ao seu

texto, devendo ser complementada pelo casocon

creto (MOLLER, 2000: 61, 62 e 63). Nem por isto, a

met6dica serende a exacerbadadiscricionariedade

do interprete, pois regulamenta minuciosamente 0

processo pelo qual 0 conteudo material da norma

vem a integrar a decisaojudicial.

Dentro dessa concep~ao, as considera~oes so

bre os problemas financeiros do Estadopara forne

cer medicamentos, para promover a interna~ao de

pessoas em hospitais publicos, ou para realizar ci

rurgias, nao podem fundamentar autonomamente

a decisao judicial. Issosignifica que tais argumen

tos nao sao razoes suficientes para senegar 0 direi

to requerido pelo cidadao.

o direito a saude e, indubitavelmente, parte

dos direitos de segunda qeracao, "cujo adimple

mento impoe, ao Poder Publico, a satlsfacao de

um dever de prestacao positiva, consistente num

"facere""'. Dessa forma, assim como os direitos de

primeira qeracao, nao podem ser afastados por

motivos de conveniencla poiitica e financeira do

Estado, sob pena de esvaziar-se 0 conteudo nor

mativo das normas.

Eo bom ressaltar que esse tipo de argumenta

~ao, que se refere a questoes de convenlencia ad

ministrativa e financeira do Estado,e denominado,

historicamente, de "razces de Estado". Eram invo

cadas pelos governantes, durante 0 Seculo XIII',

para justificar 0 afastamento de qualquer direito

em prol da preservacaodasfinancas publicas. Mas,

atualmente, nao se coadunam com oordenamen

to constitucional, multo menos com 0 Estado De

rnocratko de Direito. Em nosso sistema juridico,

ha resquicios das "razoes de Estado" no instituto

da suspensao da sequranca. Contudo, 0 Supremo

Tribunal Federal ja explicou que a constitucionali

dade da suspensao da sequranca e salvaguardada

apenas porque se susta somente a sxecucao pro

vis6ria da decisao, a qual e, inclusive, recorrivel.

Admitiu-se que, caso a lei nao cuidasse de uma

decisao recorrivel, mas sim impedisse a concessao

da securance, em decisao definitiva, estaria con

figurado um atentado ao Estado de Direito, pois,

por motivos de convenlencla politica ou adminis

tratlva, ou seja, em virtude da Razao de Estado,os

direitos do cidadao seriam mitigados:

Verdadeiramente lnconclltavel com 0

Estado de Direito e a garantia constitucional

da jurisdil;ao seria 0 impedir a concessao au

2AI 677274/SP* RELATOR: MIN. (ELsa DE MELLO, dedsao
publicada no DJU de 7.11.2005

3 No Estado de Policia, no qual a arrecadac;ao tributc'lria passa a
ser expressiva para 0 Estado e a fiscalidade e centralizada na
pessoa do Soberano, a Razao de Estado e 0 fundamento da
tributa<;ao, inclusive em Portugal, pars que nao acatou essa
concepc;ao durante 0 perfodo do Estado Patrimonial. A Razao
de Estado e concebida, nesta epoca, comouma lei advinda do
Direito Natural que obriga as suditos a obedecerem e serem
Mis ao soberano, a observarem asleis e a contribuirem paraas
necessidades publicas do Estado. Apreocupa<;ao de sejustificar
as causas do tributo desaparece, pois somentea necessidade
do principe basta paraa imposi<;ao tributaria.Como0 principe
e responsavel par conservar a Republica, possui 0 direito de
impor tributos para suprir as necessidades publicas e assim
conservar a felicidade da sociedade.

permitir a cassacao da seguranc;a concedida,
com baseem motivosde convenj(~ncia polfti
ca ou administrativa, ou seja, a superposicao
ao direito do cldadao das "raz6es de Estado";
nao e0 que sucede na suspensao de seguran

ca, que susta apenas a execucao provisoria da
declsao recorrfvel (AGRSS 1149-9, PE, Ministro
Sepulveda Pertence, DJ 09-05-97, pp-18138,
ement. vol-01868-01, pp-00103, Julgamento:

03/04/1997 - Tribunal Pieno)

Portanto,os direitos de segunda gera~ao, entre

os quais se inclui 0 direito a saude, nao podem ser

negados pela decisao judicial com base em razoes

de Estado, pois 0 seu conteudo normativo deve ter

efetividade durante a prestacao jurisdicional. Sa

liente-seque 0 Supremo Tribunal Federalja afirmou

que cabe ao Judlciario dar efetividade aos direitos

sociais'.E, como os direitos de segunda gera~ao sao

presta~oes positivas,que devem ser realizadaspelo

Estado, sua tnercla configura inconstitucionalidade

que devesercorrigida pelos meios pr6prios. Portan

to, a omissao do Estado em prestar a devida assis

tencia asaudee inconstitucional e,por isso,passivel

de aprecia~ao pelo PoderJudiciario,"

4 Salientei, entao, em taldecisao, que0 Supremo Tribunal Federal,
considerada a dimensao politico do jurisdi(:Qo constitucionol
outorgada a esto Corte, naopode demitir-se dogravfssimo encorgo
detornar efetivos os direitos econ6micos, socials e culturais, quese
identificom _enquanto direitos desegundo gera(:Qo (como 0 direito
aeducar;Qo, p.ex.) _com asfiberdades positivas. reais ouconcretos
(RT) 164/158-161, ReI. Min. CEI.50 DEMEI.J.O).

''"DESRESPEITO A CONSTlTUIC;Ao - MODALIDADES DE
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAISDO PODER PUBLICO.
- 0 desrespeno aConsrttutcao tantopodeocorrer mediante acao
estata! quanto mediante inercla governamental. A sttuecao de
Inccnsntucronandade podederiver deum comportamento ativo
do Poder Publico, que age ou edita normas em desacordo com
o quedlspoe a Constltulcao, ofendendo-lhe, asstm. ospreceitos
e os prtnctptos que nela se acham consignados. Essa conduta
estatal, que importa em um facere (atua<;ao positiva), gera a
inconstitucionalidade por a<;ao. - Se 0 Estado deixarde adotar
as medidas necessarias a realiza<;ao concreta dos preceitos
da COnstitui<;ao, em ordem a torna-Ios efetivos, operantes e
exeqQiveis, abstendo-se, em conseqQencia, de cumprir 0 dever
de presta<;ao que a Constitui<;ao theimp6s, incidira em viola<;ao
negativa do texto constitucional. Desse non foeere ou non
praestare, resultara a inconstitucionalidade por omissao, que
pode ser total, quandoe nenhuma a providencia adotada, ou
parcial, quando e insuficiente a medida efetivada pelo Poder
Publico. _ A omissao do Estado - que deixa de cumprir, em
maior ou em menor extensao, a imposi<;ao ditada pelo texto
constitucional _ qualifica-se como comportamento revestido
da maiorgravidade polftico-juridica, eis que, mediante inercia,
o POder Publico tambem desrespeita a Constitui<;ao, tambem
ofende direitos que nela se fundam e tambem impede, por
aus€mcia de medidas concretizadoras, a propria aplicabilidade
dospostulados e principios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794
796, ReI.Min. CEI.SO DE MEI.I.O, Pleno)

Obviamente, a funcao precfpua do Poder

Judiciarlo nao se refere a execucao de polfticas

publlcas, Mas, quando os Poderes Legislativo e

Executivo, a quem cabia tais tarefas, nao as exe

cuta adequadamente, cabe ao Judiciario corrigir

a omissao contraria aos preceitos constitucionais.'

E, nesses cases, a decisao nao pode se pautar em

suas consequencias praticas para negar a presta

cao positiva requerida pela parte, pois, senao, 0

Judlclario praticara a mesma ornissao dos outros

Poderes. Eo inadmissivel que a declsao judicial re

conheca 0 direito do cidadao (por exemplo, a me

dicamentos), mas deixe de deferi-Io em razao de

seu impacto orcarnentario.

A questao da reserva do possivel

Ecomo fica a clausula da reserva do possivel

dentro dessa perspectiva de que nao se pode ne

gar um direito constitucional em razao das conse

qUenciasfinanceiras da decisao?

Eo certo que a concretizacao dos direitos de

segunda qeracao (econ6micos, socais e culturais)

depende de recursos financeiros. Nao e novidade

tarnbem que 0 Estado nao possui meios materiais

de realiza-los, integralmente, em condkoes 6timas.

Consequentemente,saofeitas escolhas sobre a ado

~ao de polfticaspublicas,elencando-seasprestacoes

positivasque terao prioridade para0 Estado.

Em regra, 0 Judiciario nao interfere nas esco

Ihas concernentes a conveniencla e oportunida

de administrativas. Mas, em relacao as politicas

publlcas que 0 Estado e obrigado a prestar, pois

6"E certo - tal comoobservei no exame da ADPF 4S/DF, ReI. Min.
CELSO DE MELLO (Informativo/STF nO 345/2004) - que nao se
inclui, ordinariamente, no ambito das fun<;6es institucionais
do Poder Judiciario - e nas desta Suprema Corte, em especial 
a atribui<;ao de formular e de implementar polfticas publicas
(JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais
na Constitui<;ao Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05,1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse dominio, 0 encargo reside,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Impende
assinalar, no entanto, que tal incumbencia podera atribuir-se,
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciario, see quandoos
6rgaos estatais competentes, por descumprirem os encargos
polftico-jurfdicosque sobre eles incidem emcarater mandatorio,
vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficacia e a
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados
de estatura constitucional, como sucede na especie ora em
exame.'" (AI 677274/SP' REI.ATOR, MIN. CEl.SO DE MEI.I.O,
decisao publicada no DJU de 7.11.2005)



elencadas na Constrtulcao Federal como vincu

ladas e com grau de prioridade maximo, nao ha

discricionariedade do administrador publico. Por

conseguinte, 0 orcarnento anual da Uniao, Es

tados e Municipios ja deveria prever os recursos

financeiros suficientes para tais politicas publicas

(por exemplo, a saude e educacao). relegando a

segundo plano as demais despesas do Estado.

Nesse ponte, reside a primeira conclusao

sobre a "reserva do possivel", pois nao se pode

aleqa-la se 0 Estado possui destinacoes orcarnen

tartas para outros fins, mas 0 montante reservado

ao cumprimento de suas tarefas basicas, como

saude e educacao, nao e suficiente para atender a

demanda. 0 Judiciario, certamente, podera deter

minar 0 cumprimento pelo Estado de prestacoes

positivas relativa aos direitos baslcos do cldadao,

sem se importar se ha recursos destinados aqueles

fins no orcarnento. Eque cabera ao administrador

publico realoca-Ios', seguindo as determinacoes

da Constltulcao, que ja estabelece uma ordem

de prioridade para as verbas publicas, Saliente

se, novamente, que a Adrninistracao Publica nao

tinha discricionariedade para dispor de recursos

financeiros se 0 orcarnento destinado a saude e

educacao eram inferiores ao necessario.

Atualmente, os orcamentos publlcos dos Esta

des, da Uniao e dos Municipios sempre possuem

substanciaisverbas destinadas a publicidade. Assim,

e muito dificil um caso concreto onde a dausula da

reserva do possivel pudesse ser invocada efetiva

mente pelos entes federados, pols, so para citar um

dentre os varies exemplos, a publicidade, certamen

te, nao e uma prioridade da Constituicao Federal.

o Estado nao pede, portanto, manipular os re

cursos financeiros de forma que nao preste aos ci

dadaos ascondlcoes minimas de exlstencia, Dentro

dessecontexto, a dausula da reserva do possivel so

deve ser considerada se 0 Estado demonstra, obje

tivamente, que nao tem como cumprir a prestacao

que Ihe foi solicitada por falta absoluta de recursos,

ou seja,quando nao existem tarnbern outras verbas

destinadas a execucao de obras nao prestigiadas no

"Obvlamente, as regras orcamentartas SeTaO sequldas, pais ha
restrkao aorealocamento de recursos.

orcamento. Emuito elucidativa a Ii,ao do Ministro

Celso de Mello sobre 0 assunto:

Nao se ignora que a realizacao dos direitos

econ6micos, sociais e culturais - alern de carac

terizar-se peia gradualidade de seu processo de

concretizacao - depende, em grande medida, de

um inescapavel vinculo financeiro subordinado

as possibilidades orcarnentarias do Estado, de tai

modo que, comprovada, objetivamente, a ale

ga,ao de incapacidade econornlco-financelra da

pessoa estatal, desta nao se podera razoavelmen

te exigir, entao, considerada a lirnitacao material

referida, a imediata efetivacao do comando fun

dado no texto da Carta Politica. Nao se rnostrara

licito, contudo, ao Poder Publico, em tal hipotese,

criar obstaculo artificial que revele - a partir de in

devida rnanlpulacao de sua atividade financeira el
ou politico-administrativa - 0 ilegitimo, arbltrarlo

e censuravel proposito de fraudar, de frustrar e de

inviabilizar 0 estabelecimento e a preservacao, em

favor da pessoa e dos cidadaos, de condicoes ma

teriais minimas de exlstencla (ADPF4S/DF, ReI. Min.

CELSO DE MELLO, Informativo/STF nO 345/2004).

Cumpre advertir, desse modo, que a clausula da

"reserve do possivel" - ressalvada a ocorrencia de

justo motivo objetivamente aferivel - nao pode

ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de

exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de

suas obriqacoes constitucionais, notadamente

quando, dessa conduta governamental negativa,

puder resultar nulificacao ou, ate rnesrno, aniqui

lacao de direitos constitucionais impregnados de

um sentido de essencial fundamentalidade. Dai a

correta observacao de REGINA MARIA FONSECA

MUNIZ ("0 Direito a Educacao", p. 92, item n. 3,

2002, Renovar), cuja abordagem do tema - apos

qualificar a educacao como um dos direitos fun

damentais da pessoa humana - poe em destaque

a imprescindibilidade de sua Implementacao, em

ordem a promover 0 bem-estar social e a melhoria

da qualidade de vida de todos, notadamente das

classes menos favorecidas, assinalando, com par

ticular enfase, a proposlto de obstaculos governa

mentais que possam ser eventualmente opostos

ao adimplemento dessa obriqacao constitucional,

que "0 Estado nao pode se furtar de tal dever sob

aleqacao de inviabilidade econornica ou de falta

de normas de requlamentacao" (grifei).

Obviamente, 0 direito requerido pelo cidadao

deve estar ligado as suas condlcces baslcas de

exlstencia. pols, nesse ponto, a dausula da reserva

do possivel ensina que nao e possivel atender a

todos em condicoes otirnas. As declsoes judiciais

devem, por conseguinte, pautar-se pela razoabili

dade na concessao da prestacao pedida, evitando

conceder beneficios superfluos,

Mas,a razoabilidade das decisoes judiciais nao

e pautada pelo balanceamento entre direitos basi

cos dos cidadaos e as condicoes financeiras do Es

tado. A prestacao positiva requerida sujeita-se, na

verdade, a um juizo do razoavel feito a partir das

proprias prioridades estabelecidas constitucional

mente, ou seja,e de se averiguar se 0 direito pleite

ado e,de fate, fundamental para a existencta digna

do cidadao, nos termos do texto constitucional.

Ha um caso concreto que ilustra bem a ques

tao. Em recente acao judicial, uma pessoa aco

metida pelo transtorno da transexualidade (CID

- 10: F 64.0) requereu a reallzacao de operacao

cirurqlca para rnudanca de sexo. 0 SUS ja havia

editado a Porta ria nO 1.707, de 18 de agosto de

2008, instituindo, no ambito do Sistema Onico de

Saude (SUS), 0 Processo Transexualizador, a ser

implantado nas unidades federadas. Assim, de

fato, a autora tinha direito a cirurgia pretend ida.

Mas,o pedido da acao era para que a cirurgia fos

se feita por meio uma tecnica especifica, por de

terminado medico, em certo hospital, bem como

para que fossem pagas todas suas despesas e de

seu acompanhante com transporte, hospeda

gem, alirnentacao e medicamentos. Assim, nao

dispondo 0 Estado de recursos ilimitados para a

prornocao de toda e qualquer pretensao no cam

po da saude e considerando que existia, no caso

concreto, outro hospital mais perto da resldencia

da autora para realizar a cirurgia, nao havia como

deferir seu pedido de forma integral (quanto ao

medico e hospital especificos).

Ressalte-se que nao e a dausula da reserva do

possivel que fundamenta a declsao, mas a razoabi

lidade, pois, obviamente, 0 Judiciario nao pode de

terminar que 0 Estadoatenda todos os cidadaos em

condicoes otimas, mas apenas adequadas. A clausu

la da reservado possivel somente esclarece,elucida,

a questao ja definida pela razoabilidade, demons

trando que 0 Estado nao tem recursos financeiros

ilimitados e, assim, nao e razoavel que se atenda a

pedidos que extrapolem 0 dever do Estado de dar

asststencia a saude em condicoes adequadas.
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Muito se fala no Brasil sobre a necessidade de

melhores leis, mais leis, menos leis etc. Ecerto que

ha diversos setores carentes de maior e/ou me

Ihor reqularnentacao e ha setores que deveriam

ser menos regulamentados. Estas dlscussoes se

travarn, como se deve saber, no plano das divaga

coes sobre os reais poderes das normas juridicas

e sobre os Iimites de intervencao do direito nas

vidas dos cldadaos. Estas dtvaqacoss sao propria

mente uma critica do direito. Pode efetivamente 0

direito proibir um conjuqe agressivo de se aproxi

mardaquele que por ele foi arneacado? Pode 0 di

reito ignorar os desejos e as pulsoes de uma ado

lescente de 13 anos e 11 meses em relacao ao seu

parceiro de 18? Pode 0 direito proibir 0 trabalho

de menores de 16 anos? Ate que ponto pode a lei

impedir a quebra das obriqacoes matrimoniais?

As fronteiras entre 0 requlavel e 0 nao requlavel

sao delgadas e porosas.

Uma obrlqacao facilmente eriglvel em certa

sociedade '. A mesma diferenca pode se dar em

espacos temporals'.

Disto decorre que a regulabilidade de uma

materia so e verificavel em situacoes concretas,

sendo tendentemente imprecisa e dificil a aferi

~ao deste aspecto em abstrato.

No que concerne a pensao por morte, noto

ha algum tempo certa vaolacao da jurisprudencia

quanta a situacao de concubinato impuro peran

te a Previdencla Social. Ha julgados, especialmen

te mais antigos, passando ao largo da questao ou

expressamente garantindo a protecao legal acon

cubina', que, neste caso, partilharia a pensao por

1 Usar clnto de sequranca na lnglaterra) pede ser dificil de se
cobrar em Dutra - Nortedo Brasil, porexemplo.

20 nee usc de clnto de sequranca na decade de 70 e seu usa
intensive no lnklo deste secure na cldade de Bela Horizonte
denotammudancas.

3 Apenas porarnOT arapidezeasimplicidade, referir-me-ei sempre
aconcubina, aesposa e ao morta, pois eevidente que istoea
mais comum dassituat;6es.

Concubine e pensao por morte
Juiz Federal Substituto Fabiano Verli

morte com a viuva. Tais julgados sempre foram

corroborados pela pr6pria pratica do INSS, que ten

deu sempre a nao perguntar 0 titulo daquela unlao

subjacente ao pedido de pensao,

Nunca me agradou plena mente esta posicao,

ja que indevidamente radical ao simplesmente

desconhecer a lmportancia das norrnatizacao civil

sobre 0 direito previdenciario.

Haoutros julgados, a grande rnaioria dos mais

recentes, quefecham aporta aamante, quetomam

rigorosamente ate as mais serlas consequencias 0

entendimento majoritario segundo 0 qual a uniao

estavel portadora do vicio fundamental do adul

terlo nao a seria de fate e, por conseguinte, nao

mereceria as benesses legais pr6prias de relacio

namentos estaveis sem os empecos adulterinos.

o conflito protecao previdenciaria versus a

ideia de pacta sunt servanda e patente. Tarnbem

se veern aqui: a contraposicao realidade (adulte

rio) versus normatividade (dever de fidelidade) e

a disparidade entre aplicacao "topica" e apllcacao

"setorizada" das normas espalhadas em diferentes

zonas do fango espectro jurldico.

Na analise dos eventuais direitos previdencia

rios da concubina, acredito que devem ser modu

lados os impulses. por assim dizer, "integrativos"

do direito e da moral daquele que aplica a norma

propriamente prevldenciaria. Refiro-me a costu

meira e salutar intencao do interprete de estabele

cer Iiamesfortes entre 0 dever-ser prevldenciario, 0

dever-ser civil e 0 dever-ser moral.'

Embora 0 direito seja um todo, e ineqavel que

suacomplexidade, porque complexa e a vida, forca

a sua aplicacao/vivencia de dlferentes maneiras. A

aproxirnacao do apllcador/interprete do fenorneno

jurldico se da em diferentes 6ticas dependendo do

campo em questao: se tributario, se civil, se cons-

4 Como 0 leitor percebe, usa a categoria "dever-seT" em sua
acep~ao expandida.

titucional etc. Seria exagero falar-se em "comparti

mentes", pois a normatividade f1ui muito rapida e

intimamente entre os mais dispares setores do di

reito. Melhor seriafalar de zonasdo direito, locaisou

aglomerados normativos, cada um tratando com

mais enfoque e proximidade uma certa faceta da

vida social. Dal que me refire amodulacao de uma
vlsao integrativa, nao asuaexclusao.

No nosso caso, e dizer: preceitos civilistas nao

necessariamente agem com a mesma intensida

de original nas sendas do direito previdenciario

e vice-versa - hao de ser modulados. 0 proces

so de encontro ("conflito") de setores distintos

do direito e analoqo ao encontro ("conflito") de

distintos principios, ou seja, e como uma reacao

qulmica onde certas formas de energia sao libe

radas e outras sao concentradas. Ha perdas e ga

nhos. A tendencia e que nao haja 0 atendimen

to slmultaneo a 100 % de todos os valores que

constituem 0 conteudo de cada ramo do direito

ou principlos, conforme 0 caso.

o mesmo se diga das relacces entre dlreito e

moralidade, onde tarnbem ha interacao, acao e re

acao, perdas e ganhos - plasticidade.

E identico jogo existe entre 0 direito e a re

alidade da vida. A interacao e total. Edlaletica, E
plastlca, sendo lnqenuo tratar a norma como todo

poderosa e fonte de irnplicacoes unidirecionais.

Por isto, a crltica da norma (civil, no casal e ne

cessariae compreende a busca por saber os niveis

de sua validade/eficacla perante outros ramos do

direito e perante a base fatlca sobre a qual age.

Contemplada esta dinarnica, nao sei se fica tao

certaa solucaode um problema como 0 da concubi

nacom baseapenas,eabsolutamente, nos preceitos

de direito civil rigorosamente aceitos.

Dizer que, em qualquer sltuacao, a uniao adul

terina teria uma n6doa impeditiva de qualquer

protecao civil igual aquela dispensada a uniao

estavel comum e um passo arriscado. Isto porque

a riqueza da realidade da vida traz casos como 0

de pessoasque rnantem duas familias que sabem

uma da existencia da outra e assim vivem. Ha tam

bem casos inumeros em que a concubina age de

boa-fe, nunca tendo suspeitado da existencia de

uma esposa. Nao sao poucas as situa~oes, inclusi-

ve, em que a convlvencia com a esposa,de fato, ja

seexauriu muito tempo antes da morte do institui

dor, passando a concubina a ser a esposa do ponto
de vista da realidade, da sociedade, da familia e das

finances comuns, inciusive com alguns privileqios

contratuais, como seguro de vida e outros.

Vale lembrar que a CF-88, em seu art. 226 §

3°, trata a uniao estavel de modo protetivo, nao

necessariamente excludente. Usa-se a expressao

"para efeito de protecao do Estado" com 0 objeti

vo de se explicitar 0 que nem precisava ser expli

citado, ja que do contexto se entende que a outra

expressao in fine, "devendo a lei facilitar sua con

versao em casamento", nao pode ser usada como

base normativa para a lrnposkao de sancces ao

concubinato adulterino, uma vez que este firn Ihe

e indiferente. 0 escopo da expressao final do pa

raqrafo e de proteger, nao de excluir.

Mais perigoso ainda seria dizer que, para 0 di

reito previdenciario, a concubina seria irrelevante

em qualquer caso- um zero. 0 vies de protecao da

norma previdenciarla nao combina com tamanho

formalismo, nao se compraz com a irnportacao

pura e simples, descontextualizada, de preceitos

civilistas rigorosamente tomados.

Dai que vejo como muito mais prudente 0 en

caminhamento da questao atraves de uma visao

t6pica, procurando-se, numa perspectiva de sope

samento de valores,construir uma rede de declsoes

judiciais mais casufstas sem prejuizo da coerenda

no que temos de basico,axioloqico e finalistico.

Uma coisa e certa: uma interpretacao deste

jaez nao deixa multo espaco para a lmposlcao de

valores morais (em revlsao) atraves de "sancoes"
previdenciarlas, Reconhecer topicamente a con

dlcao, muitas vezes digna, da concubina nao e

fomentar a quebra do contrato de matrimonio.

Nao e estimular a infidelidade ou a imoralidade. E,
quando bem feito 0 juizo, distribuir Justice.



1 lntroducao

o debate afeto a desaposentacao tem evolu
ido nos ultlmos anos, a ponto de propiciar novas
reflexoes e alguns aprofundamentos sobre 0 tema.
Pessoalmente, ao elaborar curta monografia sobre
o instltuto, nao imagina que 0 assunto fosse ganhar
tamanha notoriedade, ate pela ausenda de ineditis
mo, ja que a desaposentacao, eventualmente, era
mencionada em alguns eventos previdenciarlos.

No entanto, por falta de bibliografia mais di
recionada, a materia, ate entao relegada a alguns
circulos acadernicos, ganhou espac;o entre os
profissionais da area e tornou-se assunto da hora,
ocupando lnumeros paineis em congressos e se

mlnarlos de todo 0 pais.

Devido aoportunidade a mim dada pelo des
tino, participando de boa parte destes eventos
e confrontado com diversos questionamentos e
eventuais impedimentos adesaposentacao, surge
o momenta no qual algumas novas conslderacoes
devem ser tracadas, afastando a desaposentacao
de outras acces, e mesmo reforc;ando 0 instituto
frente a novas criticas, algumas ate razoavels,

2 A desaposentacao como instrumento
de desequilibrio atuarial

Acritica adesaposentacao como violadora do
equilibrio atuarial nao e, verdadeiramente, uma
novidade no debate. No entanto, 0 argumento
ainda impressiona e vejo, frequenternente, ser
apontado como principal obstaculo a renuncla
da aposentadoria com consequente concsssao
de novo beneficio mais vantajoso, especialmente
quando se abre tal oportunidade sem a restituicao

dos valores ate entao recebidos.

Quando a desaposentacao ocorre dentro do
mesmo regime, em especial no Regime Geral de
Previdencia Social - RGPS, nao acredito que haja
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maiores problemas, pois 0 segurado, ao retornar
ao trabalho, volta a contribuir, propiciando um in
gresso de receita imprevisto no sistema e, portanto,
justificador de um recalculo de sua aposentadoria,
que e, ao final, a razao de ser da desaposentacao
(este ponto e melhor tratado no item seguinte).

No entanto, quando a desaposentacao visa
averbacao do tempo de contribuicao em RPPS, a
situacao gera maior resistencia, pois nao e inco
mum que tal procedimento venha a originar be
neficios vultosos no RPPS, com averbacao de con

trlbuicoes minimas ao RGPS'.

Apesar de impressionar, 0 argumento nao con
vence. Nao e necessaria uma demonstracao mate
matica para expor que a desaposentacao, nestas
hipoteses, c1aramente propiclara beneffciosde apo
sentadoria sem a correspondente fonte de custeio
adequada, ou seja, sem embasamento atuarial.

Sem embargo, essa sltuacao esta longe de
ser excepcional no service publico. Ainda hoje,
encontram-se, com facilidade, servidores publicos
que ingressaram em RPPS com vasto tempo con
tributivo no RGPS, averbando 0 respectivo periodo
e obtendo, com facilidade, 0 beneficia ampliado'.

Ou seja, ao negar-se a desaposentacao vi

sando beneficio mais vantajoso em outro regime
previdenclario, a questao atuarial e apresentada
como trunfo instransponivel, sustentaculo saeros
santo do regime, premissa elementar de venera
vel obediencla, No entanto, nada mais longe da
verdade. Tanto no RGPS, e em especial nos RPPS, 0

1 Deve-se observar que, no futuro, tal problernatica delxara de
existlr, pois com a EC nO 41/03, e a respectiva requlamentaceo
da Lei nO 10.887/04,0 beneficia dosnovos servidores publlcos
passa, tembem,a sercalculado combasenassuasremuneracoes,
em regra similar ao RGPS.

2 Asttuacaoeraespecialmente mae gravosa antes da EC nO 20/98,
epoca naqualsequer seexlqla tempominimadeservicepublico,
permitlndo-se, naquele tempo,a aposentadoria no dia seguinte
a entrada em exerclclo do servtdor. Atualmente, ao menos,
exlqe-sedezanos de servicepublico e cinco nocargo em quese
daraa apasentadaria (art.40, § 10 da Canstitui~aa).

cakulo atuarial, apesar da previsao constitucional,
ainda e obra de ficcao, e somente bradada quan
do visa impedir alguma pretensao legitima dos
participantes dos regimes prevldenciarios, mas
nao expressamente prevista.

Apresentar negativa a desaposentacao com
base no equilibrio atuarial e criar obra de ficcao,
pois este sequer existe. Etipico de nossa cultura,
ao pretender denegar alguma demanda, apre
sentar lnterpretacao restritissima de determinado
atributo necessario, como 0 fiscal de transite que
avalia detalhes irrelevantes do veiculo, com base
em tnstrucoes esquecidas, no intuito de prejudi
car determinado condutor.

Se a questao atuarial fosse, no Brasil, tomada
com a seriedade que e apresentada pelos detra
tores da desaposentacao, curvar-me-ia acritica e
abandonaria a tese, pelo menos, nos pad roes atu
ais, sem a restituicao dos valores recebidos. Mas a
realidade brasileira e outra, nao havendo, em quai
quer quadrante da previdencia social brasileira,
nos regimes publkos, 0 rigor atuarial pretendido.

Isso nao deve implicar, por obvlo, 0 repudio
ao argumento atuarial, ou um perigoso retorno
a teses panfletarias, que muito frequentemente,
bravejavam a eficacla plena e ilimitada de direitos
sociais, sendo 0 financiamento um mere percalc;o
de facil resolucao, superavel magicamente pela
eficiencia administrativa e 0 combate acorrupcao,
quando nao inexistente.

Defendo que 0 argumento atuarial seja, sem
pre, levado em consideracao no debate previden
ciario,mas dentro dos devidos termos. Nao ha con
tradlcao com 0 que expus supra, mas entendo que
o preceito atuarial deva ser considerado cumgrana
salis. Ou seja, se 0 proprio Poder Legislativo, even
tualmente, produz alteracoes das mais diversas no
plano de beneficios da prevldencla social brasilei
ra, sem uma exposicao do custeio necessarlo', sem
sequer uma breve fundarnentacao matematica na
exposicao de motivos, nao ha fundamento para
que 0 mesmo tambern nao seja temperado na in
terpretacao de determinadas demandas, desde
que compativeis com 0 restante do ordenamento.

3 Par exemplo, a ausencia de perda da qualidade de segurada
criada pelalei nO 10.666/03.

A idela e simples. Se uma determinada si
tuacao pode propiciar beneficios sem 0 devido

custeio, nao ha motivo para apresentar a falha
atuarial, na mesma situacao, pelo simples motivo

do segurado desejar desaposentar-se. Explico me
lhor: se e possivel que uma pessoa, sem qualquer

fundamento atuarial, consiga aposentar-se com
valores elevados em RPPS, por uma questao de

isonomia, a possibilidade deveria ser estendida
para aquele que abre mao de sua aposentadoria

anterior visando igual vantagem.

Basicamente, 0 que se diz e que nao e possl

vel aplicar adesaposentacao um rigor atuarial que
inexiste em qualquer outro tipo de prestacao pre

vldenciaria brasileira, especialmente para aqueles
que se aposentam em RPPS com longos periodos

de RGPS ou mesmo vasto interregno sem contri
bulcao no servic;o publico. 0 argumento atuarial,

portanto, no rigor ora apresentado, nada mais re

flete preconceito sabia mente definido em velho
dito popular; dais pesos, duas medidas.

Espera-se que 0 Brasil, em algum momento,

volte a levar aserio a questao atuarial e, ai, 0 tema

da desaposentacao podera enfrentar maiores
obstaculos e eventuais adequacoes. Todavia, essa

nao e a sttuacao atual.

3 Pedidos frequentes de desaposentacao

Outro argumento contra a desaposentacao,
tipicamente ad terrorem (como a maioria deles,

diga-se de passagem), e a pretensa possibilidade

do segurado, repetidas vezes, apresentar seu pe
dido de desaposentacao.

De fato, se 0 segurado aposentado esta em
atividade, poderia, perfeitamente, a cada ano,

ou mesmo, em situacao absurda, mas possivel, a

cada rnes, apresentar pedido de desaposentacao
com consequents prestacao ampliada, devido ao

novo tempo contributivo.

Primeiramente, 0 principal cuipado por tal

possibilidade seria 0 legislador ordinario, pois ca
beria a este estabelecer criterios c1aros e objetivos

sobre a desaposentacao, como tempo rnmrrno

de contribuic;ao pos-aposentadoria ou mesmo



periodicidade minima entre pedidos". Como tive

oportunidade de expressar em minha monografia

sobre 0 terna, 0 ideal e a leqislacao prever 0 recal
culo automatico para os segurados que ten ham

tempo de contrlhuicao posterior ao jubilamento,

tendo a desaposentacao, hoje, funcionado como

um verdadeiro artificio a esta ornlssao.

Aqui, nova mente, a solucao nao apresenta

grandes obstaculos, pois 0 Judiciario, diante des

ta questao, poderia, perfeitamente, estabelecer,

dentro de um crivo de razoabilidade, uma perle

dicidade minima para novos pedidos, ou mesmo
determinar, em acao coletiva, a revisao peri6dica

das aposentadorias cujos titulares tenham perio

do de contrlbuicao posterior.

Nao se trata, como possa parecer, de atribuir

ao Judlclario a funcao legiferante, mas sim a de
estabelecer, nas lides relativas 11 desaposentacao,

alguma sequranca juridica, que permita trazer

certeza e previsibilidade, no melhor interesse dos

jurisdicionados e evitando, assim, decis6es dispa

res no trato da materia.

Apesar da concepcao institucional do Judiclario
como Poder comprometido, a priori, com os casos

individuais - a microjustica, uma possivel saida, em

materia de direitos sociais, seria as acoes coletivas,

funcionamento como ferramenta para alcancar-se

a macrojustica. Dentro de acoes coletivas os cus
tos envolvidos na rnanutencao de direitos sociais,

alern das vantagens, podem ser mais claramente

expostos, propiciando um juizo ponderativo mais

apurado, e por isso, nao sem razao, tem sido cada

vez mais importante a aplicacao dos ideais de pro

porcionalidade e razoabilidade pelos Tribunais'.

Em a~6es coletivas, e possivel ao Judiciario

subsidiar sua decisao com pareceres tecnicos, atua

riais,os quais podem evidenciar, com maior clareza,
a correi~ao ou nao de alguma restri~ao legal. Haja

4 Oaf 0 projeto deleiaprovado sabre eterna,evetadonaintegrapete
Presidente da Republica, ter semostrado clara decep~ao, ja que
nadadisciplinava sabre a operacionalizal):ao da desaposentat;:ao.

5 cn. JeremyGunn. Deconstructing ProporportionaUty inLimitations
Analysis. Emory International Lawreview, vol.19,2005, p.467. Sabre
a importancia do principia da proporcionalidade naaplicat;:ao des
direitosfundamentais,verJane ReisGon~alves Perei ra.lnterpreta~ao
Constituciona{eDireitos Fundamentais - Uma Contribuic;ao 00 Estudo
des Restric;6es 005 Direitos Fundamentais noPerspective doTeoria des
Princfpios. Rio: Renovar, 2006,pp.310a 365.

vista 0 delicado equilibrio entre 0 plano de custeio
eo plano de beneficio, a intervencao judicial deve

ra, sernpre, basear-se em criterios s6lidos.

4 A desaposentacao como subterfuqio
para apllcacao de novas leis mais beneficas

Este ponto me parece 0 principal dentro do

atual debate sobre a desaposentacao. Tenho vis
to, com preocupacao, sltuacoes das mais diversas

em que 0 segurado, ao postular a desaposentacao

com consequents novo beneficio, nao visa, tao
somente, agregar novo tempo contributivo a sua

prestacao, mas, em verdade, postular prestacao

prevldenclaria dentro de novas regras legais exis
tentes, desde que mais vantajosas.

Da mesma forma, ha sempre a hip6tese do se

gurado, aposentado por tempo de contribuicao,

que postula a desaposentacao, mesmo com tempo
de contribuicao posterior plfio, mas visando, unica

mente, a melhoria de sua renda mensa Idevido, por

exemplo, ao incremento do fator previdenciarlo,
haja vista a majoracao de sua idade e respectiva re

ducao da expectativa de sobrevida.

Taissltuacoes sao, em minha opiniao, patologias
desenvolvidas a reboque do instituto da desapo

sentacao. De minha parte, ao menos, vislumbrei tal

instrumento como mecanisme de justlca social para

todos os segurados que haviam se jubilado antes do
afastamento efetivo de suas atividades, ou mesmo

para aqueles que haviam mudado de regime previ
dendarlo, podendo conjugar todo 0 tempo contri

butivo de suas vidas para fins de aposentadoria.

Por isso a pretensao de desaposentar-se vi
sando, unicamente, obter vantagens em razao

de um novo regime juridico ou, ainda, devido a

uma nova configura~ao fatica, nao relacionada

com tempo de contribui~ao,como maior idade,
me parece indevida.

Do contrario, sempre que 0 legislador or

dinario pretende-se aprimorar alguma regra de
aposentadoria, em razao de melhoria do sistema

ou devido 11 maior contribui~ao de determinada
gera~ao, haveria um impedimento fMico instrans
ponivel, que seria a indireta extensao a todos os

segurados via desaposenta~ao.

Embora a isonomia seja um valor fundante
do Weifare State e mesmo dos direitos socia is,
a previdencia social, devido a sua caracteristi
ca natureza contributiva, carrega consigo maior
correspectividade entre beneficio e custeio, per

mitindo, por exemplo, que devido a questoes
econ6micas e arrecadat6rias, uma qeracao tenha,
sem maiores problemas, beneficios mais eleva
dos ou reduzidos frente a gera~6es passadas. Isso

e algo inerente aos regimes previdenciarlos de
indole bismarckiana, que possuem maior correla

~ao entre custeio e beneficio.

Emsuma, 0 beneficio previdenciario do segura
do e regido pela leivigente 11 epoca do jubilamento,
nao podendo 0 requerente, sob pretexto de desapo

sentar-se, criar instrumento de burla 11 lei.A presta
~ao previdenciaria, como corretamente apontou 0

STF, deve submeter-se ao tempus reqit actunv.

Naturalmente, se ha, efetivamente, novo tempo
contributivo digno da desaposentacao (algo ainda a
ser fixado, pelo Legislador ou, em ultimo caso, pelo

Judidario),a pretensao devera ser admitida, podendo
o segurado, somente em tais situacoes, akancar nova
prestacao, Importante notar que tal beneficio, ao ser

concedido, submeter-se-a 11 leqislacao vigente no
momenta do novo requerimento, pois os fatos serao
subsumidos a reqularnentacao legalexistente.

Anova prestacao nao podera, como possa pa

recer, submeter-se a regra legal ja revogada, ainda
Ihe seja mais vantajosa, sob pena dar eficacla nor
mativa sobre fatos posteriores a sua revoqacao.

Alguns segurados tentam postular tal demanda,
sendo tema do item seguinte.

5 Regime jurfdico aplicado ao novo be
neficio ap6s a desaposenta~ao

Emboraa ultra-atividadede normas juridicaspos

sa tomar lugarem situa~6es excepcionais,essa nao e a
regra, nem mesmo no direito previdenciario.Aoocor
rer0 evento determinante do beneficio,ou seja,ao to

mar lugar,no mundo fenomenico, 0 fato ou conjunto
de fatos suficientes para a presta~ao previdenciaria,

6 RE 597.389, Min. Gilmar Mendes. 0 tema fo( objeto de
repercussao geral. Ver http://www.stf.jus.br/arquivolcms/
jurisprudenciaRepercussaoGeraIMeritoJulgado/anexo/O1_RG_
ReafirmacaoJurisprudencia.pdf.

surge a prerrogativa legal para 0 segurado, podendo

postular 0 que Ihe e devido, mas sempre submetido

11 lei entao vigente quando do preenchimento dos
requisitos legais, momenta do direito adquirido, ou,

excepcionalmente, no momenta do requerimento, se

ha nova leimaisvantajosa.

Situacao lnaceitavel seria 0 segurado postular a

desaposentacao para, tendo 0 tempo de contribui
~ao anterior livre, soma-to com novo interregno con

tributivo e aplica-losob a egide de leqislacaoja revo

gada. Tal sltuacao e esdruxula, pois0 direitoadquirido
demanda, necessariamente, um fate aquisitivo, que

ha de ser aquele acumulado durante a concessao do

beneficio, e nao fatos posteriores 11 revoqacao da lei

pela qual se pretende adquirir 0 dlreito",

lsso, de fate, acaba por se revelar problema

tico, ja que, muitos segurados, ao obter a desa

possntacao e consequente beneficio no RGPS,
na atualidade, tern obtido aumentos irris6rios,

especialmente para aqueles jubilados antes do fa

tor previdenclario ou em epoca de sua apllcacao
parcial, logo ap6s a aprovacao da Lei nO 9.876/99.

Aqui, apesar da pouca diferenca, 0 procedimento

e correto; os segurados devem submeter-se 11 re

gra vigente no momento do novo beneficio.

Igualmente teratol6gica seria a prstensao de

conjugar parcelas de regimes diferentes, como

que criando verdadeiro sistema hlbrldo, postulan

do a aplicacao de parcelas de um e outro - regime
preterlto e atual, de acordo com a melhor confi

quracao possivel para 0 segurado. Isto sim seria,

clara mente, demandar do Judiciario que se tome

legislador ordlnarlo.

Como ja decidiu 0 STF (embora em rela~ao ao

RGPS), nao e possivel, sob 0 argumento de direito

adquirido, "mesclar as vantagens de dois regimes

distintos de aposentadoria, beneficiando-se das van

tagens decorrentes de um sistema hibrido. Ademais,
salientou-se a jurisprudencia pacifica no sentido de

que 0 aposentado possui direito adquirido ao quan
tum de seus proventos calculado com base na legis

la~ao vigente ao tempo da aposentadoria, mas nao

aos criterios legais com base em que esse quantum

7 Sabre 0 tema, ver a meu Expectativa de Direito e Direito
Adquirido na Previdencia Social. Revista de Previde!ncia Social
LTr, v. 296, p. 443, 2005.



foi estabelecido, porque nao ha direito adquirido a

regime jurldico. Asseverou-se nao se ignorar que 0

direito adquirido pressupoe 0 atendimento de to

das as condicoes para a obtencao da aposentadoria,

como, na espede, ocorrera. Entretanto, aduziu-se

que, ante 0 princfpiotempus reqitactum,0 tempo de

servic;:o ou de contribuicao obtido depois do adven

to da EC 20198 nao se rege mais pela discipiina legal

que vigorava anteriormente, passando a sujeitar-se

anova ordem por ela instaurada. Concluiu-se que se

o segurado quiser agregar tempo de servic;:o poste

rior aEC 20198, tem de sesubmeter ao novo ordena

mento, com observancla das regrasde transicao", (RE

278718/SP, DJU de 14.6.2002).

Esabido que, ao se defrontar com novo regi

me previdenciarto, podera a lei trazer benesses e

prejulzos, a depender da prestacao e da sltuacao

concreta do indivlduo. Inevitaveimente, duran

te mudanc;:as, ha prejulzos para aqueles que ja

se encontram no sistema, e por isso, dentro das

reformas previdenciarias adequadamente desen

volvidas, as rnutacoas normativas sao fixadas em

longos perlodos de tempo, visando diluir 0 im

pacta negativo sobre a expectativa de direito. No

entanto, nao se pede, daf extrair a prerrogativa de

obter, judicialmente, a construcao do regime que

melhor se adeque a cada caso.

6 Violac;:ao aisonomia frente a segurados

que adiaram a aposentadoria ate alcanc;:ar
beneflcio pleno

Outro ponto recorrente quanta adesaposen

tacao e a pretensa vlolacao a isonomia, pois ha

veria evidente vantagem para segurado que, ao

aposentar-se com proventos proporcionais - ja

recebendo, portanto, 0 beneflcio - e continuasse

a trabalhar para, anos mais tarde, conseguir nova

aposentadoria, em melhores condicoes.

A ideia e que 0 segurado que, diligentemente,

rnantem suas atividades, sem aposentadoria, ate

o marco legal que Ihe garantiria 0 beneficio plene,

estaria em situacao de desvantagem, pols, apesar

de ter adiado seu jubilamento, recebsra 0 mesmo

frente ao outro que, precocemente, aposentou-se

e manteve-se em atividade, mas recebeu beneflcio

proporcional durante anos.

inicialmente, um argumento que, de pronto,

seria apto a excluir tal fundamento e 0 singelo fate

do sistema previdenciarlo publico brasileiro ser fi

nanciado no regime de repartkao simples, alem de

adotar pianos de beneficio que seguem, em regra, a

dlnamlca do beneficio definido, no qual a prestacao
nao tem correlacao exata com as contrfbuicoes".

Ademais, um segurado pede, voluntariamente,

postergar sua aposentadoria por tempo indefinido,

por questoes pessoais, e nem por issopoderia impor

tal adiamento para todos os seuspares,sob aleqacao
de violacao a isonomia. Seria tambern evidente ab

surdo declarar que todos devam, necessariamente,

receber 0 beneflcio de aposentadoria, automatica

mente, ao preencher determinados requisitos iegais.

Sempre havera segurados que terao condlcoes mais

vantajosas que outros, e 0 sistema previdenciario

brasileiro possui exemplos dos mais variados'.

Dentro de uma complexa rede de protecao so

cial, e inevrtavel que alguns venham a ter vantagens

maio resque outros. A ideia e que algum grau de jus

tic;:a formal deve existir dentro de qualquer sistema,

isto e,a aplicacao das normas de modo identlco para

todos - algo inerente a ideia de legaiidade. Mesmo

que eventualmente algumas regras sejam injustas

em sltuacoes particulares, melhor e apnea-las uni

formemente para todos, po isa imprevisibiiidade das

regras seria injustic;:a rnaior".

Ainda que um segurado venha a obter uma

vantagem maior frente a outre, na sltuacao inicial

mente apontada, nao ha como apontar tal circuns-

a0 que nao significa que 0 beneficia nao possa ser calculado com
base nas ultlmas remuneracoes, 0 que, indiretamente, impJica
uma relacao fraca com as ccntrlbulcoes, caracterfstica tfplca de
modelos bismarckianos de prevldencla social.

"Scmente como rapidos exempJos, pode-se mencionar as
sltuacoes de segurados com recolhimentos elevados em
perfectos fora da media de calculc do salarto-de-beneftcio
(rentea outros com recolhlmentos elevados justamente dentro
do perfcdo baskc de calculo, ou a segurado que falece ap6s
20 anos de contribuicao, mas ja com a qualldade de segurado
perdida, frente aos dependentes do segurado que somente
exercia atlvldade porurnuntco dia, falecendo devldo a acidente
de qualquer natureza.

10 Neste sentido, vera dasslca obra de Jonh Rawls. UmaTeorta da
Justice, 4a Ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 61-62. Como
afirma 0 autor, a proposta de [ustka social mals adequada nao
se llmita a aspectos distributivos, devendo anallsar aspectos
que favorecem 0 agir cooperativo - eficlencla, coordenacao e
estabilidade - e porisso, pode-seoptar poraccesquenao seriam
as melhores doponto devista excluslvamente dajustka,mas que
proporcionem alguma estabilidade asrelecces (op. clt, p.07).

tanda como impedimento a desaposentacao, A

possibilidade jurldica existe a todos, e nao se pode

impedir uma pretensao legitima sob aleqacao de

que outrem nao seria beneficiado por sua inercia,

Eda essencia do direito nao amparar aqueles que

permanecem inertes. Dormientribus non succurrit
jus," Nao se pode negar pretensoes legltimas de

uma pessoa sob aleqacao de vantagem sobre asde

rnais, sob pena de denegar a prestacao jurisdicional

na maioria das Iides apresentadas em juizo.

Ademais, tal situacao nao e um impedimento a
desaposentacao, mas sim um argumento extra para

a urgente reqularnentacao da materia, permitindo

que todos possam se beneficiar, sem depender da

iniciativa individual frente ao Judlclario, 0 argumen

to aqui apresentado implicaria negar prestacoes

legitimas sob aleqacao de que nem todos vao ao

Judidario. Certamente insustentavel.

7 Conclusao

Apes 0 desenvolvimento e reflexao das novas

crlticas que vao surgindo adesaposentacao, a ideia e

que 0 instituto ainda sefundamenta no ordenamento

vigente e, especialmente, frente aConstituicao,

Efato que alguns excessos surgiram, como, mais

flagrantemente, a tentativa de burla ao tempus regit
aaum,ou seja,a desaposentacao visando, unicamen

te, a subsuncao a novo regime jurldico ou indusao de

nova sltuacao fatica como incremento de beneflcio.

Nao e essa a funcao do instituto.

Acredito que, na inercia legislativa dos dias

atuais, cabera ao Poder Judiclarlo fixar alguns cri

terios necessarlos para a desaposentacao, como

tempo minimo de contribuicao e periodicidade

minima para sua requisicao. Sabe-se que a funcao

do Judlciario nao e legislar, mas, na ausencta de

norma expressa, alguma seguranc;:a jurldica deve

ser criada, ao mesmo tempo em que as demandas

legitimas devem ser atendidas.

11 Naturalmente, nao se ignora aqul a possibilidade de acoes
coletfvas em materia prevldendarla, amparando todaa clientele
atlnqtda,assim como a cronka dificuldade no acesso a Justice
no Brasil. Noentanto, tals particularldades nao invalidam a ldela
geral da lnercia daatividade jurisdkional e,porconseooencta da
obten~ao de posi~6es mais vantajosas parauns frentea outros.



lntroducao

Trata-se de trabalho referente 11 I Jornada de

Direito Previdenciarlo da Escola de Maglstratura

Federal da Prlmeira Regiao realizado em Belo Horl

zonte. Visaao aprofundamento das questoes mais

relevantes do Direito Previdenciario enfrentadas

atualmente na Justice Federal. Os temas abor

dados sao: lnovacoes da Lei 11.718/2008; Tempo

de servico reconhecido pela Justice do Trabalho

e sua utilizacao para fins previdenciarios: Temas

polernicos de revlsoes de aposentadorias; Sistema

de financiamento da Previdencia: Aposentadoria

especial - crlterios e procedimentos para avalia

cao e reconhecimento do direito; A pericia medica

previdenciarla para a concessao de beneficios por

incapacidade; Desaposentacao.

o trabalho serasobre 0 ultimo tema, qual seja,

desaposentacao.

Desaposentacao

Atualmente, os aposentados tern se dirigido

11 Justice, pretendendo seja reconhecida a renun

cia ao seu beneficia de aposentadoria, seja ela

proporcional ou integral, e a concessao de outra,

em tese, mais vantajosa, tendo em vista que, apes

aposentar-se. continuaram trabalhando e verten

do contribulcces para 0 sistema previdenciarlo.

Portanto, faz-se necessarlo verificar se ha pos

sibilidade de renuncla a um beneficio para recebi

mento de outro mais vantajoso.

Dispoe a Constituicao:

Art. 194. A seguridade social compreendeurn

conjunto integradode acoes de iniciativa dos

Poderes Publicos e da sociedade, destinadas a

assegurar as direitosrelativos asaude, aprevi

dencla e aasststencta social.

Desaposentacao
Juiza Federal Substituta Genevieve Grossi Orsi

Pardgrafo anico. Compete ao Poder PU

blico, nostermos da lei,organizar a seguridade

social, com basenosseguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do

atendimento;

11- uniformidade eequlvalenda dosbene

fkios e services as populac;:6es urbanas e rurals;

III - seletividade e distributividade na pres

tacao dos beneficios e servkos:

IV- irredutibilidade dovalor dos beneficios;

V - eqtlldade na forma de partklpacao
no custeio;

VI- diversidade da base definanciamento;

VII - carater dernocratico e descentrali

zado da adrninistracao, mediante gestaoqua

dripartite, com partlclpacao dostrabalhadores,

dosempregadores, dosaposentados e do Go

verno nos orqaos colegiados. (Redac;ao dada

pela Emenda Constitucional n' 20, de 1998.)

Art. 195. A seguridade social sera financiada

par toda a sociedade, de forma diretae indlre

ta, nostermos da lei,mediante recursos prove

nientes dosorcarnentos da Unlao, dosEstados,

do Distrito Federal e dos Municfpios, e dasse

guintescontrlbukoes socials:

Art. 201. A previdencia social sera organizada

sob a forma de regime geral, de carater con

tributivo e de filiac;ao obriqatorta. observados

crlterios que preservem 0 equilibriafinanceiro

atuarial, e atendera, nostermos da lei a:

1- cobertura dos eventos de dcenca, inva

lidez, mortee idadeavencade:

11- prctecao amaternidade, especialmen
te agestante;

111- protecao ao trabalhador em situacao
de desemprego involuntarlo:

IV- salarlo-farnflia e auxfllo-reclusao para

asdependentes dossegurados de baixa renda;

V- pensao par morte do segurado, ho

mem au mulher,ao c6njuge au companheiro

e dependentes, observado 0 disposto no § 2°.

Extrai-se,da leitura acima, que 0 Direito Previ

denciario Brasileiro e regido pelo principio da soli

dariedade contributiva em que Estado e socieda

de sao responsavels pela rnanutencao do sistema

da seguridade social. Alern disso, outro principle

basilar e 0 da seletividade e distributividade.

Pela seletividade sao selecionados os eventos

cobertos pelo sistema (art. 201),0 que viabiliza um

minimo essenciaI de dignidade 11 pessoa em caso

de sua ocorrencia. Por sua vez, a distributividade,

em complemento 11 capacidade contributiva e 11

proporcionalidade, diz respeito 11 dlstribuicao no

sistema da seguinteforma: cada um da 0 que pode,

mas recebe de acordo com suas necessidades.

Dessa forma, nao ha vinculacao direta entre os

valores vertidos para 0 sistema e 0 beneficio que

possa vir a receber. Isso significa que ha segurados

que contribuem mais do que lrao receber e vice-ver

sa. Ea PrevldenclaSocial.

Com esse raciocinio, nao se pode olvidar do

principio que mantern 0 equilibrio do sistema na

parte financeira e atuarial. Todo 0 sistema e pensa

do e feito paraque possa servlavel financeiramente,

sob pena de nao sesustentar e acabarem colapso.

Importante entao considerar que 0 sistema

previu a aposentadoria proporcional e a integral,

possibilitando aos segurados um beneficio com

menor valor e por maior tempo ou com maior va

lore menortempo, respectivamente. Sendo assim,

11 epoca da concessao, 0 segurado elegeu aquela

situacao que entendeu ser-Ihe a mais adequada.

Ora, constata-se, pols, tratar-se de ate juridico

perfeito, amparado na Carta Magna em seu art. So,

XXXVI, nao cabendo a renuncia ao beneficio com

objetivo exclusivode seadquirir outro de igual natu

reza - aposentadoria, sem a devida previsao legal.

Isso porque, no que tange 11 aposentadoria

proporcional -beneficio pensado exatamente

para aqueles que antecipadamente pretendem

aposentar-se - seria esvaziar a sua finalidade, ja

que seria uma 'aposentadoria provisorla', Quanto

11 aposentadoria integral, a sua renuncia para ob

tencao de outra aposentadoria Identica, constitui,

em verdade, uma maneira de afastar os crlterlos

determinados na lei da epoca para 0 calculo do

beneficio, majorando indiretamente 0 beneficio.

Lado outro, ainda que se afastasse 0 disposi

tivo constitucional, so seria possivel a 'desaposen

tacao' se nao houvesse qualquer prejuizo efetivo

ao Regime Geral da Previdencia Social. Isso por

que quem arcara com qualquer diferenca de con

tas serao os demais segurados e a sociedade.

Nesse contexto, a nao-devolucao da verba ja

recebida representa prejuizo certo e tnaceitavel,

pois sera transferido 0 onus para terceiros (outros

segurados), rompendo aos poucos 0 equilibrio do

sistema. Eque, uma vez acolhida a tese posta na

inicial, a sua extensao aos diversos aposentados do

Pais, e em inumeras vezes (em alguns processos ha

pedido de reconhecimento do direito 11 desaposen

tacao toda vez que convier 11 parte), podera provo

car um rombo e representar a falencia do Regime

Geralda Previdencla Social.

Da mesma forma, a devolucao em pequenas

quantias tarnbern nao atende ao sistema,posto que

levaraanos para serdevolvido 0 valor ja pago e usu

fruldo, podendo ainda, no percurso,ocorrer a morte

do segurado e nao serfinalizado 0 reembolso.

Assim, so nao haveria dane 11 Prevldencla, se

houvesseadevolucao em um unko ate do montan

te integral, devidamente corrigido e com aplicacao

dos juros incidentes como rendimento do fundo.

Outrossim, e importante que os segurados

assumam responsabilidade por suas escolhas, de

vendo arcar com 0 onus e 0 bonus de cada decisao,

Nao se pode ter 0 'melhor dos dois mundos', em

detrimento de todo um sistema e da sociedade.

Mister consignar, ademais, que a norma pre

videndaria e clara e dispce no art. 18, § 2' da Lei

8.213/91 que: 0 aposentado pelo Regime Geral de
Previdencia Social - RGPS que permanecer em ati
vidade sujeita a esteRegime, ou a ele retornar, nCio
tara jus a presta,Cio alguma da Previdencia Social
em decorrencia do exercicio dessa atividade, exce
to ao sakuio-iamilia e areabitttacao profissional,
quandoempregado.

No sentido ora esposado:

PREVIDENCIARIO. REAPOSENTAt;:AO. INVIABI
L1DADE. ART. 18, § 2', DA LEI N' 8.213/91.

1.Conquanto seja pcssfvel, consoante a enten
dimento jurisprudencial corrente, a renuncia a
aposentadoria deferida pelo INSS (parsetratar
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de direito patrimonial, logo disponfvel), nao

e dado ao segurado agregar tempo posterior
ao jubilamento para obter novo beneficio no
mesmo regimeem bases maisfavoraveis.

2. De acordo a sistematica vigente,0 segurado
aposentado que continuar a exercer atividade
vinculada ao Regime Geral de Prevldencta So
cial deve recolher as contrtbukoes previden
clarlas correspondentes, fazendo jus apenas
ao salarlo-famllia e a reabllltacao profissional,
quando empregado, nos termos do art. 18, §

2°,da lei nO 8.213/91.

3. Deferida a aposentadoria, resta configurado
ate jurfdico perfeito,de modo que nao sepode
pretender0 desfazimento unilateral paranova
frulcao no mesmo regime.

4. lnvlavel, pols, a pretensao da parte autora vi
sando, em data muito posterior ao infcio de sua
aposentadoria por invalidez, quando somente
entao estariam preenchidos os requisitos exigi
dos para a aposentadoria por idade, 0 cancela
mento daquele beneffcio em curso e 0 deferi~

mentodeste, mais vantajoso.

(APElREEX_200871040017270-TRF4-GUllHERME
PINHO MACHADO - D.E. 27/07/2009 - Dedsao:

15/07/2009.)

Por fim, destaca-se que cabe ao segurado a es

colha do melhor momento para se aposentar, nao

estando obrigado a faze-lo em determlnado tempo,

devendo, por isso mesmo, assumir - repita-se - 0

onus e 0 bonus de sua declsao.

Conclus6es

A desaposentacao encontra obice na Consti

tukao, por constituir ate jurldico perfeito, enos

artigos que delineiam a Seguridade Social e a Pre

vldencla Social. Tarnbern e vedada pela propria

Lei Previdenciaria 8.213/91, consoante 0 disposto

em seu art. 18, § 2°.

Nao se pode olvidar que 0 sistema previu a

aposentadoria proporcional e a integral, possibi

Iitando aos segurados um beneficio com menor

valor e por maior tempo ou com maior valor e

menor tempo, respectlvamente. Sendo assim, a

epoca da concessao, 0 segurado elegeu aquela sl
tuacao que entendeu ser-Ihe a mais adequada.

Ademais, no que tange a aposentadoria pro

porcional, seria esvaziar a sua finalidade, ja que seria

uma 'aposentadoria provisoria'. Quanto a aposenta

doria integral, a sua renuncia para obtencao de outra

aposentadoria identka, constitui, em verdade, uma

maneira de afastar os criterios determinados na lei

da epoca para 0 cakulo do beneflcio, majorando in

diretamente 0 beneficio.

E, ainda que se afastasse 0 dispositive cons

titucional, entendo que so seria possivel a 'des a

posentacao' se nao houvesse qualquer prejulzo

efetivo ao Regime Geral da Previdencla Social.lsso

porque quem arcara com qualquer diferenc;a de

contas serao os demais segurados e a sociedade.

Por firn, e importante que os segurados assu

mam responsabilidade por suas escolhas, deven

do arcar com 0 onus e 0 bonus de cada declsao. A

responsabilidade da escolha nao deve ser repas

sada ao Judiciario.
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A lirnitacao temporal para 0 ajuizamento de

acoes pelos beneficiarios do Regime Geral da Pre

videncia Social visando a revisao do ate de con

cessao de beneffcios somente passou a existir com

o advento da Medida Provisoria 1.523-9, de 27 de

junho de 1997, convertida na Lei nO 9.528/97.

Ate entao, a leqislacao previdenciaria previa

apenas a prescricao da pretensao referente as par

celas vencidas mais de cinco anos antes do ajui

zamento da acao que objetivasse a concessao ou

revisao de beneflcio, nada impedindo que 0 titular

pleiteasse a qualquertempo 0 proprio beneflcio ou

a revisao do ate de concessao, consoante se extrai

da redacao original do art. 103 da Lei nO 8.213/91.

Art. 103. Sem prejufzo do direito ao beneficio,
prescreve em 5 (cineol anos 0 direito as pres
tacoes nao pagas nem reclamadas na epoca
propria, resguardados osdireitos dosmenores
dependentes, dosincapazes ou dosausentes

A referida MP, convertida na Lei nO 9.528/97, al

terou 0 citado artigo, prescrevendo, no caput, pra
zo de decadencia de dez anos do direito do direito

do beneficia rio de obter a revisao do ate concesso

rio do beneficio, e, regulando, no paraqrafo unico,

a prescricao quinquenal da pretensao referente a

prestac;6es vencidas ou diferenc;as devidas pela

Prevldencla Social. Eis0 teor do dispositivo:

Art. 103. Ede dezanos 0 prazo de decadence de
todo e qualquer direito ou acao do segurado ou
beneficiarlo para a revlsao do atede concessao de
beneffdo,acontar dodiaprimeiro domesseguinte
aodorecebimento daprimeira prestacaoou,quan
dofor0 caso, dodiaemquetomarconhecimento
dadeclsao lndeferltoria definitiva noambito adml

nistrativo. (Redor;ao dada peloLeinO9.528, de 7997)

Pardgrafo unico. Prescreve em cinco anos,
a contar da data em que deveriam ter sido pa
gas, todae qualquer acsc parahaverprestacces
vencidas ouquaisquer restltuicoesoudiferenc;:as
devidas pela Prevldenda Social, salvo 0 dlreito
dos menores, incapazes eausentes, naforma do
C6di90Civil. (InduidopelaLein° 9.528,de 7997)

Posteriormente, a MP n 0 1.663-15, de 22 de

outubro de 1998, convertida na Lei n 0 9.711/98,

reduziu de 10 para cinco anos 0 prazo decadencial

para 0 titular do beneficio preitear a revisao do ate

concessorio da prestacao.

Por ultimo, a MP nO 138, de 19 de novembro

de 2003, convertida na Lei n 0 10.839/2004, fixou

novamente em 10 anos 0 prazo de decadencia, Ea

seguinte a atual redacao do art. 103 da Lei de Bene

flcios da Prevldenda Social:

Art. 103. Ede dez anos 0 prazode decadencia
de todo e qualquer direito ou acao do segu

rado ou beneficlarto para a revisao do ate de
concesseo de beneficio, a contar do dia prt
meiro do mes seguinte ao do recebimento da

primeira prestacao ou, quando for 0 caso, do
diaem quetomar conhecimento dadeclsao in
deferit6ria definitiva no ambito administrativo.
(Reda<;ao dadape/aLeinO 70.839, de2004)

Pardgrafo unico. Prescreve em cinco anos,a
contar da dataem que deveriam ter sido pagas,
todae qualquer acao para haver prestac;:6es ven
cidas ou quaisquer restituic;:6es ou diferenc;:as de~

vidas pela Prevldencia Social, salvo 0 direito dos
menores, incapazes eausentes, naforma doCodl

90Civil. (lncluido peloLeinO 9.528, de 1997)

A decadencia prevista na lei previdenciaria

atinge 0 proprio fundo de direito, no caso 0 direito

a revisao do ate de concessao do beneflcio, e nao

apenas a pretensao referente as diferenc;as atinen

tes a parcelas vencidas antes do prazo decenal.

o prazo se inicia no dia primeiro do rnes se

guinte ao do recebimento da primeira prestacao.

Havendo pedido administrativo de revlsao, a flu

encia do prazo se da no dia em que tomar conhe

cimento da decisao deneqatoria.

o instituto, como se pode inferir da diccao do

dispositivo, atinge apenas 0 direito a revisaodo ate

de concessao, e nao 0 direito ao beneflcio. Assim,

uma vez preenchidos os requisitos para a conces

sao do beneficio, 0 segurado ou dependente (este



em caso de pensao)podera deduzir sua pretensao a

qualquer tempo na esferaadministrativa ou judicial.

Tarnbern nao sao fulminadas peia decaden

cia as pretens6es referentes a renda mensai do

beneficio que decorram de fates posteriores ao

ate de concessao, Desse modo, se a autarquia

previdenciaria deixa de aplicar aos beneflcios os

reajustes peri6dicos previstos em lei, e 0 segura

do fica inerte por mais de 10 anos, nao ha que se

falar em decadencla, Nesse case, incide apenas

a regra do paraqrafo unico do art. 103, ficando

prescrita somente a pretensao referente as di

ferenc;as das parcelas vencidas ha mais de cinco

anos, podendo 0 beneficiario. a qualquer tempo,

pleitear 0 reajuste devido.

Em sintese, a decadencia prevldenciaria em

desfavor do segurado ou pensionista diz respeito

apenas ao direito de revisar a renda mensal inicial

fixada no ato de concessao do beneflcio.

Quanto aos beneficios concedidos antes da

instltulcao da decadencia, e juridicamente inviavel

a rstroacao da lei para fazer incidir a contagem do

prazo a partir dos marcos mencionados no art. 103

da Lei n °8.213/91 (dia primeiro do rnesseguinte ao

do recebimento da primeira prestacao ou, quando

for 0 case, 0 dia em que tomar conhecimento da

decisao indeferit6ria definitiva no ambito adminis

trativo ate concess6rio), pois isso implicaria grave

ofensa ao direito adquirido dos segurados de efe

tuarem a revlsao. De fato, nos casos de beneficios

concedidos mais de 10 anos antes da edicao da

MP Provis6ria nO 1.523-9, os segurados seriam pe

gos de surpresa, pois com 0 aludido diploma seu

direito a revisao estaria fulminado. Eliminar, com

eficacla retroativa, a possibilidade de exercicio do

direito e 0 mesmo que eliminar 0 pr6prio direito, 0

que soa nitidamente inconstitucional. Por sua vez,

os titulares de beneficios concedidos rnenos de

10 anos antes da edicao da referida MP, tambern

seriam surpreendidos com a perda automatlca de

parte do prazo decenal.

No entanto, subsiste discussaodoutrlnaria e ju

risprudencial sobre se 0 instituto deve ser aplicado

a esses beneficios, contando-se 0 prazo decenal a

partir da entrada em vigor da Medida Provis6ria nO

1.523-9,de 27 dejunho de 1997,ou se,nesses casos,

o direito a revisao esta a salvo da decadencia.

A 5a e 6a Turmas do 5uperior Tribunal de Jus

tica, competentes para 0 julgamento de materia

previdenciarla, vern decidindo que os titulares

de beneficios concedidos antes da instituicao da

decadenda na leqislacao prevtdenciaria poderao

ajuizar a qualquer tempo acoes tendentes a revi

sao do ate de concessao, a eles nao seaplicando a

regra restritiva do art. 103 da Lei nO 8.213/91, con

forme extrai-se dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INS
TRUMENTO. PREVIDENCIARIO. REVISAo. LEI N°
9.528/1997. 8ENEFici0 ANTERIORMENTE CON
CEDIDO. DECADENCIA. IMPOSSI8ILlDADE. APLl

CAC;AO DA PRESCRlC;AO QOINQOENAL.

1. Esta Cortejil firmou 0 entendimento de que
o prazodecadencial previsto no caput do arti

go 103 da Lei de Beneficios, introduzido pela
Medlda Provisoria nO 1.523-9, de 27.6.1997,
convertida na Lei n° 9.528/1997, par se tratar
de instituto de direito material, surte efeitos

apenas sabreas relacoes jurldicas constitufdas
a partirde sua entradaem Vigor.

2. Na hip6tesedosautos,0 beneficiafoi conce
dido antesda vigencia da lnovacao menciona
da e, portanto, nao hi! falar em decadencla do
direito de revisao, mas, tao-somente, da pres
crtcao das parcelas anteriores ao quinquenio

antecedente apropositura da acao,

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 846849 / RS 2006/0282800-6, 5'
Turma, ReI. Min. JORGE MUSSI, data de julga
mento 12/02/2008, DJe03/03/2008)

PREVIDENCIARIO. REVISAo DE 8ENEFICIO. DE
CADENCIA. PERfoDO ANTERIOR A MEDIDA
PROVIS6RIA 1.523/97.PRECEDENTES.

1.Efirmeneste SuperiorTribunaldeJustlca0 en
tendimentodeque0 prazo decadencial previsto
no caputdo artigo103 da Lei de Benefkios, in
troduzido pela Medida Provis6ria nO 1.523-9, de
27.6.1997, convertida na Lei nO 9.528/1997, por
se tratar de instituto de direito material, surte
efeito apenas sobre as relacoes jurfdlcas consti
tuldas a partir de sua entrada em Vigor.

2. Agravo internoao qualsenega provimento.

(AgRg no Ag 927300 / RS 2007/0177584-4, 6'
Turma, ReI. Ministro CELSO L1MONGI (DESEM
BARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), data de
julgamento 01/10/2009, DJe19/10/2009)

A incidencia da decadencia em relacao a es

ses beneficios, como se ve, vem sendo afastada

pelas referidas Turmas sob 0 fundamento de que

o instituto, por ter natureza de direito material

somente afeta as relac;6es juridicas constituidas a

partir de sua viqencia, nao se aplicando a ate juri

dico consumado segundo a lei vigente ao tempo

da concessao do beneficio.

o argumento e equivocado, po is nao have

ria, no caso, vlolacao ao princfpio do ate jurfdico

perfeito, na medida em que a lei nova nao estaria

alterando conteudo de ate juridico consumado

anteriormente, mas tao somente criando prazo

para 0 ajuizamento de acao tendente a revlsao do

ato de concessao do beneflcio.

Nesse passo, deve-se observar que 0 Su

premo Tribunal Federal sempre entendeu que

"a prescrlcao em curso nao cria direito adqui

rido, podendo 0 seu prazo ser reduzido ou dila

tado por lei superveniente, ou ser transformada

em prazo de decadencia, que e ininterruptivel"

(RE 21.341/MA, Relator(a); Min. NELSON HUNGRIA,

Tribunal Pleno,julgado em 21/05/1953, publicado

no DJ 02/07/1953), entendimento este que tam

bern se aplica a decadencla.

Esta orientacao foi reafirmada pelo Excelso Pre-

t6rio no seguinte julgado:

AC;Ao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA LlMINAR. CONTAS DE DEP6sIT05
NAo RECADA5TRADOS. MEDIDA PROVIS6RIA
N° 1.597, DE 10/11/97, CONVERTIDA NA LEI N°
9.526, DE 08/12/97. DIREITO DE PROPRIEDADE;
PRINClplO DA LEGALIDADE; DIREITO DEHERAN
C;A; APRECIAC;Ao DO PODER JUDICIARIO; ATO
JURiDICO PERFEITO; DEVIDO PROCESSO LEGAL:
PRECEITOS CONSTITUCIONAI5 NAo VIOLADOS.
1. A substancialidade da Lei nO 9.526, de 8 de

dezembro de 1997, nao e totalmente inovado
ra, uma vez que no seu contexto encontram-se
alguns preceitos inspirados em paradigmas pre
existentes no mundojurfdico, sobretudo na Lei
n02.313, de 3 de setembro de 1954,e na Lei nO
8.749, de 10de dezembro de 1993.2.Dadaa na
turezajurfdica do contrato de dep6sito bancario,
ocorre a transferencia para0 banco do dominic
do dinheiro neledepositado; 0 depositante per
de a qualidade de proprietario do bem deposi
tado,passando a merotitulardo credito equiva

lenteao deposito e eventuais rendimentos, isto

e, 0 depositante torna-se credor do deposita rio.
3. Na acepcao ampla do conceito constitucional
de prcprledade, os valores depositados, conver
tidos em credltos e abandonados pelos credo
res, podemser destinados a fins sociais median
te norma infraconstitucional. 4. As atlvldades
bancarias sujeitam-se aos ditames do Poder
Publico; quem firma um contrato de deposito
bancarlopara abertura e movimentacaode con
ta adereasnormas publlcas atinentes, inclusive
asque obrigam 0 recadastramento. Por isso, as
Resolucoes do Conselho Monetario Nacional nOs
2.025/93 e 2.078/94nao ofendem 0 principio da
legalidade. 5. A Constltukao garante 0 direito
de herarxa, mas a forma como esse direito se
exerce emateria regulada pornormas de direito
prlvado. 6.05prazos deprescri~ao oudedecaden

cia sao objeto de disposi~ao infraconstitucional.
Assim, naoeinconstitucional 0 dispositivo da Lei
nO 9.526/97 que tacuita ao interessado, no prazo
de seis meses apos exaurida a esfera administra
ttvo, 0 acesso ao Poder Judicidrio. 7. Nao ofende0

principio constitucional do ato jurfdico perfeito a
norma legal queestabelece novos prazos presai
cionais, porquanto estes saoopltcoveis asreiacoes
jurfdicas emcurso, salvo quanta aosprocessos en
tdopendentes. 8. A Lei nO 9.526/97nao contraria
o preceito do devido processo legal, dado que
preve publkacao, no Dlarlo Oficial da Unlao, do
edital relacionando os valores recolhidos e indl
cando 0 nomedo banco depositario,bem como
o ritodocontencioso administrativo e recurso ao
Poder -Judiclario.9. Medidacautelar indeferida.
(ADI171 SMC,Relator(a):Min.MAURicIOCORREA,
Tribunal Pleno, julgado em 21/05/1998, DJ 30
04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-02 PP
00364 RTJ VOL 00192-02 PP-OOS18)

Seguindo essa Iinha de raciocinio do Supremo

Tribunal Federal, nao ha porque deixar de aplicar a

decadence do art. 103da LBPS aos beneffciosconce

didos antesda entrada em vigor da Medida Provis6ria

nO1.523-9, desde que 0 prazo passe asercontando 0

prazo a partir da viqenda deste diploma.

Ressalte-se, ainda, que 0 equivocado entendi

mento da 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de

Justic;a contraria tarnbem a orlentacao da Corte

Especial do pr6prio STJ firmada no julgamento dos

Mandados de Seguranc;a nO 91.12/DF, 9115/DF e

9157/DF, em que se discutia a incidenda da deca

dencla do direito da Adrnlnistracao Publica de anu

lar atos administrativos praticados antes do advento

da Lei nO 9.784/99 (Leido Processo Administrativo).
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Escola de Magistratura Federal da 1a Reqiao

Confira-se a ementa do aresto do MS 911S/DF:

MANDADO DE 5EGURAN<;:A. ADMINI5TRA<;:AO

PUBLICA.ATO ADMINI5TRATIVO. REVOGA<;:AO.

VANTAGEM FUNClONAL. DECADENCIA. LEI N.

9.7B499. DIREITO ADQUIRIDO.

A Lei n.9.78499, quediscipJina 0 processo admi
nistrativo, estabeleceu, em seu art. 54, 0 prazo
de cinco anos para que a Adrnlnistracao Publica
possa revogar seus atos. Contudo, dentro deuma
16gica lnterpretetlva, esselapsetemporal hddeser
contado da viqencia do dispositivo, e naodo data
em que 0 oto foi praticado, sob pena de se em
prestar efeito retroativo acitada Lei.

Naoha que sefalarem direitoadquirido aper
cepcao de vantagem funcional identificada
comoparcela varlavelquando0 atequeinstituiu
o beneffclo estava eivado de vlclo lnsanavel.

Sequranca denegada.

(M5 9115 I DF2003/01 01B99-6, Corte Especial,

ReI. Min. Cesar Rocha, data do julgamento :
16/02/2005; OJ 07/0B/2006 p. 195)

Conformesalientou aMinistra EIiana CaImon,

Relatora do primeiro do primeiro julgado cita

do, "(...) a lncldenc!a e contada dos cinco anos

a partir de 1° de fevereiro de 1999 (data da sua

publicacao), Afinal, a lei veio para normatizar 0

futuro, e nao passado. Assim, quanta aos atos

anteriores a lei, 0 prazo decadencial de cinco

anos tem por termo a quo a data da viqencla da

lei, e nao a data do fato".

o entendimento das Turmas do STJ compe

tentes para apreciar materia previdenciaria, des

toa, pois, tanto da jurlsprudencia do STF quanta

da orlentacao do orqao maximo do proprio STJ.

Recentemente, em sessao realizada em 08

e 09 de fevereiro de 2010 a Turma Nacional de

Unlformlzacao de Jurlsprudencia dos Juizados

Especiais Federais, alterando seu posiciona

mento anterior, decidiu pela aplkacao da regra

decadencial para a revlsao do ate de concessao

de beneficios previdenciarios concedidos an

teriormente a Medida Provisoria 1.523-9, de 27

de junho de 1997, devendo 0 prazo decenal ser

contado a partir da viqen cia deste diploma.

ATNU,portanto,decidiucontra 0 posicionamen

to da 5' e 6' Turmas do Superior Tribunal de Justlca,

alinhando-se, assim, ao entendimento do Supremo

tribunal Federal e da Corte Especial do STJ.

Por firn, vale registrar que ha ainda controver

sia sobre a natureza juridica do prazo fixado no

art. 103, caput da Lei n °8.213/91.

Parteda doutrina ejurisprudencla entende que,

embora a lei mencione 0 termo "decadencia", cui
da-se,na verdade, de prescricao, pois 0 regramento

legal diz respeito nao a um direito potestativo do

segurado, mas sim de um direito aprestacao,

Deve-seobservar, no entanto, que 0 juiz, ao aco

Iher 0 pedido do segurado, altera 0 ate administrati

vo que fixou a RMI do beneficio, providencia esta de

natureza nitidamente constitutiva. Ora,como ensina

a doutrina, as acoes constitutivas nao se sujeitam a

prazos prescricionais, mas sim decadenciais.

Direito aprestacao ocorre tao somente em re

lacao a obtencao dos valores correspondentes a
diferenca entre os valores a que 0 segurado teria

direito em decorrencla da revisao pleiteada e as

prestacoes pagas a menor. Nesse ponto e que a

providencia judicial tem natureza condenatorla,

sendo a pretensao limitada pela prescrlcao.

A dlscussao tem relevancia, na medida em

que, ao contrario do que ocorre com a prescricao,

os prazos decadenciais nao estao sujeitos a sus

pensao nem interrupcao,

Sumario: 1. Introducao: relevenda do tema. 2. Aposenta

doria proporcional e aposentadoria integral no RGPS. EC

20/98. 3. Jurisprudencia firmada no ambito do Superior

Tribunal de Justice: a aposentadoria vista como 'direito

patrimonial disponivel'. 3.1. Diccao do artigo 18, paraqrafo

2', da Lei n' B.213/91; 0 Decreto n' 3.04B/99: ilegalidade

reconhecida pelo sTJ. 4. Tratamentodcutrtner!o do terna.

5. Constderecoes do autor.6. Heferencias blblioqraficas.

1 lntroducao

Tema que ganhou grande relevo no cenario

juridico relacionado ao Direito Previdenciario nos

ultirnos anos, a possibilidade de 'desaposentacao'

- ou de 'renuncia aaposentadoria' com fins de ob

tencao de beneficio mais vantajoso - ainda nao

encontra, entre os estudiosos da materia, conclu

sao pacifica e/ou uniforme.

o fato de ter 0 egregio Superior Tribunal de

Justica, interprete maior da leqislacao federal, fir

mado entendimento no senti do da possibilidade

de desaposentacao ou renuncla aaposentadoria,

nao pes firn aceleuma em tome do assunto, prin

cipalmente no ambito do Poder Judiciario federal,

consoante restou claramente evidenciado pelos

acalorados debates travados por ocaslao da I Jor

nada de Direito Previdenciario da Escolade Magis

tratura Federal da Primeira Regiao.

Longe do intuito presuncoso de demonstrar

qual ou quais pontos de vista devem ser conside

rados acertados, 0 objetivo do presente trabalho

e de enfocar 0 tema sob algumas perspectivas

consideradas relevantes para 0 autor, visando lan

car ao debate argumentos de ordem pratka que

ainda nao foram considerados, ou ao menos nao

foram expressamente apreciados nos julgados

que trataram da materia, no ambito do Superior

Tribunal de Justlca.

2 Aposentadoria proporcional e aposen
tadoria integral no RGPS - a Emenda Consti

tucional nO 20/98

Considerando-se que toda a discussao sobre

a possibilidade de desaposentacao gira em tome

dos beneficios de aposentadoria vinculados ao

RGPS, cumpre tracar um breve escorco sobre os

institutos da aposentadoria proporcional e inte

gral, antes e apes 0 advento da EC nO 20/98.

Teve grande carater inovador a EC nO 20/98,

que pes firn apossibilidade de obtencao de apo

sentadoria proporcional ao tempo de service. no

ambito do RGPS. Ate entao, por forca da dlccao do

artigo 202 da Constituicao Federal, 0 segurado do

RGPS com atingisse 30(trinta) anos de service, se

homem, ou 2S(vinte e cinco), se mulher, poderia

requerer 0 beneficio da aposentadoria por tempo

de service proporcional.

Ao mesmo tempo em que pes fim aaposen

tadoria proporcional, a Emenda 20/98 cuidou de

resguardar direitos adquiridos ate a data de sua

vigen cia (16.12.1998) e de regulamentar as situa

coes de segurados ja vinculados ao RGPS, na rnes

ma data. Assim, devem-se considerar, a luz da EC

nO 20/98, tres situacoes:

a) Ostrabalhadores que tenham implementa
do, ao tempo da edicao da EC nc 20/9B, todos

os requisitos necessarlos para aposentadoria,
proporcional ou integral, tiveram seus dlreltos

assegurados peloartigo3°;

b) Aos segurados ja filiados ao RGP5 quando

do advento da EC nO 20/98, que ainda nao tl

nham implementadoos requisitos necessarios

para aposentadoria, foi tarnbern assegurado
direito aaposentadoria, desde que satisfeitos
os requisitos do artigo9° da EC nO 20/98 (idade
minima de 53 anos e tempo de contrtbulcec

acrescido de 'pedaqio'):

c) Para os segurados filiados ao RGPs ap6s a
prornulqacao da EC nc 20/98 lnexlste 0 direito
a aposentadoria proporcional, subsistindo a



aposentadoria por tempo de contribuicao,
conforme redacao conferida ao artigo201, pa
ragrafo 7°,da CF.

3 Jurisprudencla firmada no ambito do
Superior Tribunal de Justica: a aposentadoria
vista como 'direito patrimonial disponivel'

Ap6s amplos debates da questao em ambito

nacional (que ainda perduram), com forrnulacao

de teses diversas pelos Magistrados da Justlca Fe

deral de primeiro grau, Julzesde direito investidos

da Jurlsdlcao Federal (artigo 109, paraqrafo 3°, da

CF/88) e Desembargadores dos Tribunais Federais

de todo 0 pals, chegou 0 tema a exame do Supe

rior Tribunal de Justice, para exercicio de sua fun

~ao de uniformizador de entendimentos acerca

da leqislacao federal.

Ocorre que osjulgados que foram e continuam

sendo reiterados pelo Superior Tribunal de Justlca,

ao inves de colocarem um 'ponto final' a multiface

tada controversia, tornaram-na ainda mais acentu

ada, ja que a maioria dos Magistrados que diutur

namente enfrentam a questao mostra-se contra ria

a tese firrnada naquela Corte, no sentido de que a

aposentadoria constitui-se em 'direito patrimonial

disponlvel', e, portanto, e admissivel a renuncta ao

beneflcio, para obtencao de outro mais vantajoso,

seja no ambito do pr6prio RGPS, seja em outro re

gime prevldenclario.

Confiram-se, exemplificativamente, algumas

ementas dejulgados recentes do eqreqio Superior

Tribunal de Justice que versam sobre a materia:

PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA NO REGI

ME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. DIREITO
DE RENUNCIA. CABIMENTO. POSSIBILIDADE
DE UTILlZA<;AO DE CERTIDAo DE TEMPO DE
CONTRIBUI<;Ao PARA NOVAAPOSENTADORIA
EMREGIME DIVERSO.NAo-OBRIGATORIEDADE

DE DEVOLU<;AO DE VALORES RECEBIDOS.
EFEITOS EX TUNC DA RENUNCIA A APOSEN
TADORIA. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.A renuncte aaposentadoria eperfeitamente

posslvel, por serela um direitopatrimonial dis
ponivel. Sendo assirn, se 0 segurado pode re
nunciar aaposentadoria, no caso de serindevi
da a acumulacao, lnexlste fundamento jurldlco

para 0 indeferimento da renuncia quando ela
constituir uma propria liberalidade do aposen
tado. Nesta hipotese, revela-se cabfvel a conta
gem do respectivo tempo de service paraaob

tencao de nova aposentadoria, ainda que por
outro regime de prevldenc!a. Caso contrario,
o tempo trabalhado nao seria computado em
nenhum dos regimes, 0 que ccnstltulrla uma
flagrante injustica aos direitos do trabalhador.

2. 0 ate de renunciar ao beneflcio, conforme
tambern ja decididoporesta Corte, tem efeitos
extunce nao implica a obrtqacao de devolucao

das parcelas recebidas, pois, enquanto esteve
aposentado, 0 segurado fez jus aos seus pro
ventos. Inexistindo a aludida lnativacao one
rosa aos cofres publicos e estando a decisao
monocratica devidamente fundamentada na
jurisprudencla desta Corte, 0 improvimento do
recurso ede rigor.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 328.101/SC, ReI. Ministra MARIATHERE
ZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 02/10/2008, DJe20/10(2008)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RENUN
CIAA APOSENTADORIA POSSIBILIDADE. DIREI
TO DISPONIVEL.

Eposslvel a renuncta ao beneficio de aposenta
doriapelosegurado que pretendevoltaracon
tribuir para a prevldencia social, no intuito de,
futuramente, formular novo pedido de apo
sentadoria que Ihe seja maisvantajoso (prece

dentesdase. sae 6aTurmas destec.STJ).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 9S8.937/SC, ReI. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/0912008, DJe
10111/2008)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO. AGRA
VO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DE
osxo MONOCRATICA DO RELATOR COM AR
RIMO NO ART. 557 DO CPC. MATERIA NOVA.
DISCUssAo. NAo-CABIMENTO. PRECLUsAo.
RENUNCIA A APOSENTADORIA. DEVOLU<;Ao
DOS VALORES RECEBIDOS. NAO-OBRIGATO
RIEDADE.

4. A renuncia a aposentadoria, para fins de
concessao de novo beneffcio, seja no mesmo
regimeou em regimediverso, nao implicaem
devolucao dos valores percebidos, pols, en
quanta esteve aposentado, 0 segurado fez jus
aos seus proventos. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1107638/PR, ReI. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 29/0412009, DJe
25/05/2009)

3.1 Diccao do artigo 18, paraqraio 2°, do Lei nO
8.213/91 - 0 Decreto nO 3.048/99: i1egalidade reco
nhecida pelo STJ

o artigo 18, paraqrafo 2°, da Lei nO 8.213/91,

enuncia que:

o aposentado pelo Regime Geral de Pre
videncia Social - RGPS que permanecer em atl

vidadesujeita a esteRegime, ou a ele retomar,
nao fera jus a prestacao da Previdencia Social
em decorrencta do exercfcio dessa atividade,
excetoaosalario-farnffia e areabilitacao profis

sional, quando empregado.

Cedico que a interpretacao literal configura

das mais indesejaveis, senao a pior, forma de exe

gese legal, sendo repetidamente indicado pelos

doutrinadores que tratam do tema 0 recurso ao

'esplrito' da norma, a vontade do Legislador, a fi

nalidade da lei, "as exlqencias do bem comum e

aos fins sociais a que ela se dirige" (artigo 5° da

L1CC), em detrimento de sua 'Ietra fria'.

No case, entretanto, verifica-se situacao em

que a literalidade da lei efetivamente coincide com

a intencao manifestada pelo legislador ordinario,

ao mesmo tempo em que se harmoniza com os

principios e objetivos relacionados a leqislacao

previdenciaria, quais sejarn, solidariedade, seletivi

dade e distributividade, equidade no custeio, diver

sidade da base de financiamento, todos extraldos

do conjunto de normas integrado pelo artigo 3°,

inciso l, e 194 da Constltuicao Federal.

5ignifica isso, em outros termos, que 0 Siste

ma Prevldenclarlo e constituido por um arcabou

co de normas que se direcionam, de um lado, a

garantir atendimento ao maior numero possivel

de pessoas, e, de outro, que esse atendimento

seja assegurado consoante criterios norteados

pela possibilidade do Sistema.

Sobressaem, dentre esses criterios, os dog

mas da solidariedade e da isonomia de custeio,

que orientaram, certamente, a inclusao de tal dis

positivo de evidente carater restritivo no ambito

da Lei nO 8.213/91. Assim,a existencia de uma nor

ma como essa do paraqrafo 2° do artigo 18 da Lei

nO 8.213/91 nao e desarrazoada e/ou imotivada:

trata-se de dispositive que impede a 'sobrecarga'

do Sistema Prevldenciario.

Nao obstante, se 0 direito a desaposentacao e

reconhecido pelo Superior Tribunal de Justice, de

corre de tal entendimento a assertiva de que nao

ha vlolacao a norma do artigo 18, paraqrafo 2°, da

Lei nO 8.213/91 quando se adota tal procedimen

to. Afirma-se que a aposentadoria tem natureza

jurldica de direito patrimonial disponlvel, consti

tuido em favor do segurado, que 0 adquire ap6s

preencher os requisitos tempo de contribuicao/

idade, exigidos em lei.

Decorre tarnbem desse posicionamento 0

reconhecimento de que os dispositivos regu

lamentares que tratam da materia (Decreto nO

3.048/99, redacao do Decreto nO 3.265/99) carre

gam manifesta ilegalidade quando disp6em que

os beneflcios concedidos pela Prevldencla Social

sao irreverslveis - por tratar-se a aposentadoria de

ate jurldico perfeito - e lrrenunciaveis - por ter 0

beneflcio natureza alimentar.

4 Tratamento doutrlnarlo do tema

Sem muito alongarmos no exame da materia,

cumpre anotar que a doutrina patria, por maioria

significativa, adota 0 mesmo ponto de vista sufra

gada pelo Superior Tribunal de Justlca, podendo

semesmo dizer que 0 entendimento deste foi nor

teado nos diversos manifestos favoravels a tese

firmados por respeitavels doutrinadores patrios.

Daniel Machado do Rocha eJosePaulo Baltazar

Juniortratam do tema esclarecendo que:

...ate recentemente, entendfamos que 0

tempo de service computado para 0 regime
geral,apos a renuncla, nao poderia ser usado
para compute em nenhum beneficio do regi
me geral,porforce do que disp6e 0 § 2° do ar
tigo 18 - v.g., quando 0 segurado aposentado
proporcionalmente, apos laborar0 tempo que
faltava para a aposentadoria integral, viesse a
renunciar aaposentadoria proporcional, para
utilizar 0 tempo de service do primeiro bene
ficlo adicionado ao prestado ap6s a [ubilacao
para obter aposentadoria integral do regime



geral - sob pena de ressuscitar 0 beneftcto do

abono de perrnanencia, s6 que muito mais fa

voravel ao segurado, impondo unilateralmente

a vontade do particular perante a Adrnlnlstra

<;130, 0 que evidentemente constltulr-se-ia em

fato inadmissivel. Entretanto, ap6s refletirmos

sobre 0 tema apoiados no interessante estu
do de Marina Duarte, modificamos nossa po

si<;ao, principalmente, em face do novo perfil

atuarial imposto pela CF, depois da EC 20/98,

a todos os regimes prevldendarios, bem como

por uma questao de isonomia. No seutrabalho

intitulado Desaposentacao e Revisao do Be

neficlo no RGPS, a autora argumenta que, em

razac do deferimento da aposentadoria ser um

ato administrativo vinculado, 0 mais adequado

seria tratar a revoqacao do ate de sua conces

sao, levando-se em conta a desconstltuicao

plena desse ato, isto e, desfazendo-se todas as

suas consequencias a fim de que 0 segurado

pudesse buscar0 deferimento de outro benefi

cio. Por isso, prefere denominar a 'renuncla' ao

beneficio prevldenclario de desaposentacao,

implicando deveres para ambas as partes, in

clusive devendo 0 segurado devolver todas as

parcelas recebidas da aposentadoria que sera

desconstituida. Em razao de exigir a devolucao

de todos os valores recebidos, acetta que 0

tempo resultante da desaposentacao seja em

pregado tanto para 0 regime geral como para

os regimes pr6prios.

Carlos Alberto Pereira de Castro e Joao Batista

Lazzari salientam que:

A Constituicao nao veda a desaposen

tacao: pelo contrario, garante a contagem

recfproca do tempo de contribuicao na admi

nistracao publica e na atividade privada, rural

e urbana (art. 201, § 9°). A legisla<;ao basica da

Prevldencla e omissa quanto ao assunto, ve~

dando apenas a contagem concomitante do

tempo de contrtbulceo e a utillzacao de tem

po ja aproveitado em outro regime. Somente

o Decreto n. 3.048/99, com redacao dada pelo

Decreto n. 3.265/99, estabelece que os bene

flcios concedidos pela Prevldencia Social sao

trreversfvels e trrenunctavets.

Conciuem, na sequencia, que:

...a renuncla e perfeitamente cabfvel,

pois ninquern e obrigado a permanecer apo

sentado contra seu interesse. E, neste caso, a

renuncia tem por objetivo a obtencao futura

de beneficio mais vantajoso, pois 0 benefici-

arlo abre mao dos proventos que vinha rece

bendo, mas nao do tempo de contrtbulcao

que teve averbado. Comunga desta pcstcao

o Procurador do Trabalho Ivani Contini Bra

mante, que escreveu: 'a desaposentacao, ipso
facto, trata-se de renuncla-opcao. E, quando

vocacionada aconversao da aposentadoria em

um regime menos vantajoso para um regime

mais vantajoso evallda e eficaz. Nesta questao,

como visto, prevalece 0 entendimento de que

a aposentadoria e renunclavel quando bene

ficiar 0 titular do direito e ou ensanchar nova

aposentadoria mais vantajosa'.

Sergio Pinto Martins defende que:

...e admitida a desaposentacao, ou seja,

o aposentado retornar asltuacao anterior, del

xando de ter essa condicao. Ninquem eobri

gado a permanecer aposentado, contra seu

interesse. 0 Estado deixa de ter a despesa no

pagamento do beneficio. E uma especle de

renuncta do segurado aaposentadoria. Desa

posentacao e um ate desconstitutivo. A Cons

titulcao nao veda a desaposentacao, AsLeisnOs

8.212 e 8.213 tarnbern nao 0 fazem. 0 que nao

e proibido, e permitido. Ha acordaos do TCU

permitindo a desaposentacao. 0 objetivo e

poder requerer outra aposentadoria e ate mais

vantajosa, com a utlllzacaodo tempo de servi

<;0. A norma nao pode ser interpretada contra

o segurado. Com 0 intuito de obriqa-lo a per

manecer aposentado. A desaposentacao eum

direito patrimonial de careter disponivel. Nee

ha lei que vede a desaposentacao. 0 INSS nao
pode obrigar alquem a continuar aposentado,

recebendo 0 beneficio.

5 Conslderacoes do autor

Como visto, a doutrina patrla inciina-se pela

admissibilidade da desaposentacao, ao funda

mento de que a aposentadoria constltui-se em

direito patrimonial disponivel, nao sendo Ifcito ao

INSS exigir que alquern perrnaneca aposentado,

se nao ha lei que impeca a dssaposentacao.

o citado artigo 18, paraqrafo 2°, da Lei nO

8.213/91, ao dispor que "0 aposentado pelo Regi

me Geral de Previdencia Social- RGPS que perm a

necer em atividade sujeita a este Regime, ou a eie

retornar, nao fara jus 11 prestacao da Previdencia

Social em decorrencia do exercicio dessa ativida-

de, exceto ao salario-farnilia e 11 reabllitacao profis

sional, quando empregado", na verdade - e com

as devidas venias - seria suficiente para impedir a

desaposentacao, nos moldes em que vem sendo

admitida, porquanto, se nao e permitida a obten

,ao de qualquer outro beneficio da Previdencla

Social pelo segurado que permanecer em ativida

de sujeita ao RGPS, ou a ela retornar, certamen

te nao se poderia admitir que viesse 0 segurado

manifestar 'renuncla' ao beneficio anterior, para

obtencao de outro mais vantajoso.

No ambito do RGPS, em face da diccao ex

pressa do referido dispositivo, compiementado

pela norma do Decreto nO 3.048/99 que diz, em

beneficio do segurado, serem os benefieios previ

denciarlos irrenunciaveis e irreverslveis, nao seme
afigura possivel adotar-se 0 procedimento da de

saposentacao, como admitem 0 Superior Tribunal

de Justice e grande parte da doutrina.

o argumento de que nao pode 0 segurado

ser compelido a permanecer aposentado nao

soluciona 0 probiema, porque se deve levar em

conta que a 'renuncia' manifestada nao e uma re

nunda propriamente dita, caracterizada peia pura

e simples abdlcacao de direito, mas uma renuncia

fictieia, porquanto 0 real objetivo do ate - como

reconhecem os que a admitem - e a obtencao de

beneficio mais vantajoso.

Admitir-se a desaposentacaocom tal finalidade

acarreta, para 0 INSS, prejuizos de ordem financei

ra, pois a Autarquia tornar-se-a financiadora de um

beneficio mais vantajoso para 0 segurado. Pertinen

tes as consideracoes iniciais de Daniel Machado da

Rocha e Jose Paulo 8altazar Junior, quando apon

taram tal procedimento como ressuscitador do

abono de permanencia, em formatacao ainda mais

benefice ao segurado.

Para osque admitem adesaposentacao/renun

cia 11 aposentadoria no ambito do RGPS, ainda per

dura uma diverqencia de entendimento no tocante

anecessidadede ressarcimento ao INSS dos vaiores

despendidos para pagamento do benefieio.

Certo que ajurlsprudencla do Superior Tribunal

de Justicetem refutado tal posicionamento; porern,

vozes abalizadas como as de Daniei Machado da

Rocha, Jose Paulo BaltazarJunior e Marina Vasques

Duarte sustentam que a devolucao de tais valores

e necessaria para que 0 ate de aposentadoria seja

reguiarmente desconstituido, com 0 desfazimento

de todas as suas consequenclas, para que possa 0

segurado perseguir e obter novo beneficio.

Considero que, casotratada a desaposentacao/

renuncia aaposentadoria como direito do segurado,

como tem reiteradamente decidido 0 Superior Tri

bunal de Justice, nao sejustifica a exiqencia de repe

ticao dos valores recebidos pelo segurado, durante

o periodo em que permaneceu aposentado.

Isso porque nao houve qualquer ilegalidade

ou irregularidade no ate de concessao do bene

ficio cessado, que foi deferido em vista do pre

enchimento dos requisitos legais pelo segurado.

Logo, nao ha 0 que ser devolvido, nao se devolve

o que foi recebido com amparo em lei. Admitida a

desaposentacao, deve 0 ate desconstitutivo pro

duzir efeitos independentemente de qualquer

contraprestacao por parte do sequrado'

Diversa e a situacao, entretanto, quando a re

nunda aaposentadoria/desaposentacao seja re

querida com finalidade de obtencao de novo be

neficio em regime diverse do RGPS. Nao ha 6bices

aqui. Examinemos 0 exemplo citado por Carlos

Alberto Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari:

...um advogado aposentado pelo RGPS

que vem a ser aprovado no concurso de juiz

federal. Pretendendo uma futura aposentado
ria como magistrado, com aproveitamento do

tempo de filia<;ao do RGPS, devera renunclar 0

beneffclo recebido pelo INSS e requerer a aver

bacao do tempo anterior no novo regime. Para

obtencao da aposentadoria pelo regime proprio

o servidor deve comprovar, elem do tempo de

contribuicao (35 anos para 0 homem e 30 anos

para a mulher), 0 preen chimento dos demais

reqlrisitos exigidos pela Constituicao Federal,

quais sejam: 10 anos no service publico; cinco

anos no cargo; idade mfnima de 60 anos,se ho
mem, e 55 anos,se mulher.

Em tal hip6tese, de nova aposentadoria em

regime diverse do RGPS, note-se, nao estara 0

INSS sendo colocado como 'financiador' da apo

sentadoria mais vantajosa, logo nao se poderia di

zer que estaria 0 segurado sendo beneficiado com

um pseudo 'abono de permanencia'.
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a servldor deveracumpriros requisitos necessa

rios aobtencao do novo beneficio. Eexiste previsao

constitucional expressa sobre a contagem redproca

do tempo de contribuicao na adrnlnlstracao publica

e na atividade privada, rural e urbana.

E certo, entretanto, que os pontos de vista

aqui sustentados nao tern encontrado amparo na

jurisprudencia, as julgados que tratam da ques

tao admitem a desaposentacao indistintamente,

seja para fins de obtencao de novo beneficio no

RGPS, seja em regime diverso.

Com a extincao da aposentadoria proporcio

nal (EC nO 20/98), estancou-se parcialmente 0 pro

blema, porquanto os varlos processos nos quais

se discute a materia versam exatamente sobre

renuncia de aposentadoria proporcional para ob

tencao de aposentadoria integral.
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Dentro do regime geral de previdencla social

- RGPS, regido infraconstitucionalmente pelas Leis

n.O 8.212/91 (custeio) e 8.213/91 (beneficios), exis

tern duas classes de possiveis usufrutuarios dos

beneficios prevldenciarios, sao elas: a) segurados;

b) dependentes. a tema em epigrafe diz respeito

ao debate juridico sobre a perrnanencla ou nao do

menor sob guarda como uma dasfiguras de depen

dente no RGPS, tendo em conta alteracao do §2° da

Lei 8.213/91 promovida pela Lei n.O 9.528/97 (con

versao da MP 1523/96). Conforme se vera adiante,

apesar da distancia temporal da modificacao legis

lativa do art. 16,§2', 0 tema ainda e candente tanto

na doutrina como na jurisprudenda.

Antes de adentramos diretamente no ponto

proposto, tracarernos um breve delineamento

sobre alguns conceitos/institutos basicos que te

nham correlacao com 0 tema, a fim de possibilitar

uma contextualizacao juridica e, em consequen

cia, dar melhor embasamento para a analise.

as beneficiaries da Previdencia Social sao as

pessoas naturais que tem direito ao recebimento

de prestacoes previdenciarias. Existem dois tipos

de beneficiaries: segurados e dependentes. Em

apartada sintese, sao considerados segurados

aqueles que exercem determinada atividade des

crita na lei como vinculada ao regime geral, ou

mesmo aqueles que apenas recolhem contribui

coes por permissive legal. A vinculacao a previ

dencia ocorre por direito proprio.

A depender da compulsoriedade ou nao da

vinculacao com 0 sistema geral de previdencia, 0

segurado pode ser obriqatorio ou facultativo. Se

gurado obriqatorio e aquele que exerce alguma das

atividades descritas no artigo 11 da Lei8.213/91 (ou

artigo 12 da Lei de Custeio - 8.212), estando auto

maticamente vinculado aprevidencla, independen

temente de sua vontade. a Segurado facultativo,

por sua vez, nao exerce qualquer uma das ativida

des descritas no artigo 11 da lei de beneffcios, mas,

por perrnissao legal, pode recolher contribukoes a
prevldencia, tornando-se, assim, segurado, na con

dlcao facultativa (art. 13 da Lei8.213/91). A previsao

do segurado facultativo diz respeito diretamente ao

prindpio da universalidade de participacao no Regi

me Geralda Previdenda Social.

as dependentes, por sua vez, estao vincula

dos aprevidencia social em razao de seu vinculo

com determinado segurado, ou seja, a llqacao

com 0 regime previdenciario ocorre de maneira

indireta. Sao aqueles que, em bora nao contri

buam com a previdencia social, podem figurar

como beneficiarios de determinados beneficios

(pensao por marte, auxillo-reclusao, service so

cial e reabilitacao profissional).

Ensina Feijo Coimbra: "em boa parte, os de

pendentes mencionados na lei previdenclaria

coincidem com aqueles que a lei civil reconhece

credo res de alimentos a serem prestados pelo se

gurado. E bem loqlco que assim 0 seja, pols que a

prestacao previdendaria - conteudo material da

pretensao do dependente - e, acima de tudo, uma

reposicao de renda perdida: aquela renda que 0

segurado proporcionara, caso nao 0 atingisse um

risco social". Interessantes ponderacoes, tarnbern,

as proferidas por Carlos Alberto Pereira de Castro

e Joao Batista Lazzari: "E que os crlterlos para a fi
xacao do quadro de dependentes sao varios, e nao

somente 0 da dependencia puramente econ6mica.

Sao os vinculos familia res,dos quais decorre a soli

dariedade civil e 0 direito dos necessitados aprovi

sao da subslstencla pelos mais afortunados (CF, art.

229), a nosso ver, 0 principal criterio norteador da

fixacao da dependencia no campo previdenciarlo.

Estecriterio, em alguns casos sera conjugado com

o da necessidade econ6mica, vale dizer, quando se

estende a dependencla a pessoasque estao fora da

celula familiar baslca- c6njuge e filhos. Eo casodos

'Diretto Previdencidrio Brasifeiro. 7a ed. Rio de Janeiro: Edlcces
Trabalhistas. 1997,p.95.



pais do segurado, bem como dos irrnaos lnvalidos

ou menores de idade, nao emancipados".

as dependentes, conforme prevlsao atuai do
art. 16 da Lei n.O 8.213/91, estao divididos nas se

guintes classes: I - 0 conjuqe, a companheira, 0

companheiro e 0 filho nao emancipado, de qual

quer condicao, menor de 21 (vinte e um) anos ou

invalido: Ii - os pais; III - 0 lrrnao nao emancipado,

de qualquer condlcao, menor de 21 (vinte e um)

anosou invalido. Havia,ainda, uma quarta c1asse de

dependentes, que era a denominada "pessoa de

signada", menor de 21 (vinte e um) anos ou maior

de 60 (sessenta anos) . Essa c1asse restou revogada

pela Lei n.O 9.032/95. Conforme norma deiineada

no § 1° do art. 16,a extstencla de dependentes de

qualquer das classes do referido artigo exclui do

direito asprestacoes os das classes seguintes.

Ha tarnbern aqueles que a lei equipara a fi

Ihos, para efeito de enquadramento na c1asse I

dos dependentes. Em razao do que preceitua 0

§2° do art. 16 (redacao dada pela Lei 9.528/97 - vi
gente), 0 enteado e 0 menortutelado equiparam

sea filho mediante declaracao do segurado e des

de que comprovada a dependencia economlca.

Diz-se enteado 0 filho de um casamento anterior

em relacao ao conjuqe ou companheiro atual. a

instituto da tutela pressupoe a perda ou suspen

sao do patrio poder e impiica necessariamente 0

deverde guarda (art. 36 do ECA). Consiste atutela,

ao lade da guarda, modaiidade ternporaria de co

locacao do menor em familia substituta, sendo a

adocao modaiidade definitiva.

Na sua redacao orlqinaria, 0 §2° do art. 16

previa tambern 0 menor sob guarda como depen

dente, na condicao de equiparado a filho. Aqui

adentramos diretamente no tema.

Consubstanciava referido dispositivo, antes

da alteracao legislativa: "Equiparam-se a filho, nas

condlcoes do inciso I, mediante declaracao do se

gurado: 0 enteado; 0 menorque, pordeterminacao
judicial, esteja sob a sua guarda; e 0 menor que

esteja sob sua tutela e nao possua condicces su

ficientes para 0 proprio sustento e educacao", A

guarda, conforme ja dito, e uma das modaiidades

2 Manualde Direito Prevtdenciatio. sa ed. Florian6polis: Conceito
Editorial, 2007, p. 187.

de colocacao da crianca no seio de familia substi

tuta, em virtude de abandono dos pais ou orfan

dade. Difere-se da tutela em razao de nao pressu

por a perda do patrio poder.

Por sua vez, estabelece 0 Estatuto da Crlanca

e Adolescente (Lei 8.069/90) sobre a guarda:

Art.33.Aguarda obriga a prestacao deasslsten
cia material, moral e educacional acrlanca au
adolescente, conferindo a seu detentor 0 direl

to de opor-se a tercelros, inclusive aos pais.

§ tv A guarda destlne-se a regularizar a
posse de fate, pcdendo serdeferlda, !iminar au
incidentalmente, nos procedimentos detutelae
adocao, exceto no de adocao porestrangeires.

§ 2° Excepcionalmente, deferir-se-a a

guarda, foradoscasas de tutela e adocao, para
atendera sltuacoes peculia res OU suprir a falta
eventual dospais ou responsavel, podendoser
deferido0 direitode representacao paraa pra
tlca de atosdeterminados.

§ 3°Aguarda confere aaianca ouadoles
centea condi~bo de dependente, para todos os
fins e eieitos de direito, inclusive previdencidrios.

§ 4° Salvo expressa e fundamentada
determlnaceo em contrario, da autoridadeju
dlciarta competente, ou quando a medida for
aplicada em preparacao para adocao, 0 defe
rimento da guarda de crlanca ou adolescente
a terceiros nao impede 0 exerclclo do direito
de visitas pelos pais, assim como 0 dever de
prestar alimentos, que serao objeto de regula
mentacao especffica, a pedido do interessado
ou do Minlsterio Publico.

Na esfera constitucional, consigna 0 art. 227:

''E dever da familia, da sociedade e do Estado as

segurar a crtanca e ao adolescente, com absoluta

prioridade, 0 direito a vida, a saude,a alirnentacao,

a educacao, ao lazer, a profissionalizacao, a cultu

ra, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convi

veneta familiar e comunitarla, alern de coloca-los

a salvo de dota forma de neqliqencla, discrimina

cao, exploracao, violencia, crueldade e opressao.

C..). §3° a direito a protecao especial abranqera

os seguintes aspectos: (...) II - garantia de direitos

prevldenciarios e trabalhistas; VI- estimulo do Po

der Publico, atraves de assistencia juridica, incen

tivos fiscais e subsidios, nos term os da lei, ao ace

Ihimento, sob a forma de guarda ou adolescente

orgao ou abandonado".

Diante de tal contexte normativo, surgiu 0

debate doutrlnarlo, bem assim casos chegaram

ao Iudiciario para definicao, a menor sob guarda

foi retirado da condicao de equiparado a filho, na

redacao dada ao art. 16, §2°, da Lei 8.213/91 pela

Medida Provisoria nP 1523/96, de 14.10.1996,su

cessivamente reeditada, sendo ao final converti

da na Lei n.O 9.528/97. Pergunta-se: 0 menor sob

guarda efetivamente nao mais e dependente no

RGPS? Entendendo-se que 0 menor sob guar

da ainda seria dependente, 0 fundamento para

tanto seria a inconstitucionalidade da alteracao

legislativa, valendo, por conseguinte, a redacao

anterior, ou bastaria a apllcacao do artigo 33, §3°,
do ECA (dispositivo mais antigo)?

Esclareca-se que para os fatos gerados de

beneficios previdenclarios ocorridos antes da

alteracao legislativa do art. 16, §2°, 0 entendi

mento ja e pacificado no sentido de ser possi

vel a percepcao de beneficio previdenciario por

parte do menor sob guarda, dado 0 principio do

tempus regitactunv, A dlscussao gira em torno

dos fatos geradores ocorridos apes a modifica

~ao do dispositivo legal em tela (hlpotese: morte

do sequrado-quardiao apes a alteracao legislati

va possibilitaria ou nao 0 recebimento de pensao

por parte do menor sob guarda).

Comentando a retirada do menor sob guarda

das figuras de equiparado a filho, a doutrinadora

e Juiza Federal Marina Vasques Duarte asseve
ra que: "Esta exclusao nao pode ser considera

da em face da deterrnlnacao constitucional de

que e dever da familia, da sociedade e do Estado

assegurar a crianca e ao adolescente, com abso

luta prioridade, 0 direito a vida, a saude, a ali

mentacao, a educacao, ao lazer, a cultura, a dig

nidade, ao respeito, a Iiberdade e a convivencia

familiar e cornunitaria, alern de coloca-Ias a salvo

de toda forma a de neqliqencia, dlscrlminacao,

exploracao, violencia, cruel dade e opressao. a

art. 33 do Estatuto da Crianca e do Adolescen

te, dando efetividade a norma maior, determina

que a guarda obriga a prestacao de asslstenc!a

material, moral e educacional a crlanca ou ado

lescente, conferindo a seu detentor direito de

'AGRESP 200501450094, MARIA THEREZA DEASSIS MOURA. STJ
SEXTA TURMA, 09/11/2009-a contario sensu.

opor-se a terceiros, inclusive aos pais. E, em face

dos principios constitucionais protetivos dos in

teresses do menor, a ornissao constante na nova

redacao do art. 16, §2°, da Lie n.O 8.213/91, relati

vamente ao menor sob guarda judicial, e suprida

pelo §3° do art. 33 do Estatuto da Crlanca e do

Adolescente - Lei n.O 8.069/90, que assegura a

crlanca ou adolescente sob guarda todos os di

reitos, inclusive os previdenciarios'".

Daniel Machado da Rocha e Jose Paulo
Baltazar Junior tambern defendem 0 aprovei

tamento do art. 33, §3°, do ECA, para fins de

rnanutencao do menor sob guarda como de

pendente do RGPS. Aduzem, em sintese, que a

lei n.O 9.528/97 nao revogou expressamente 0

dispositive em questao (ECA), bem assim que

essa interpretacao serviria para dar concretude
ao caputdo art. 227 e ao inciso II do § 3° do mes

mo artigo, ambos da Constltuicao Federal'. Na

mesma dlrecao, Carlos Alberto Pereira de Castro

e Joao Batista Lazzari'.

Fabio Zambitte Ibrahim consigna: ''Nao obs

tante, revendo entendimento anterior, acredito

que 0 enquadramento do menor sob guarda seja

correto, pois, 0 principio da pre-existencia do cus

teio em relacao ao beneficio nao seriaaplicavel ao

caso.ja que 0 menor sob guarda ja constava do rol

de dependentes, sendoaexdusaoinconstitucional.
Como sesabe,a Constituicao asseguraa protecao

especial da crlanca e do adolescente, incluindo

prerrogativas prevldenclarias (art. 227, §3°, II, da

CRFB/88). (...). Adernais, nao haveria motivo razoa

vel que autorizasse a dlstlncao entre 0 menor sob

guarda e 0 tutelado, de modo a incluir este no rol

de beneficiaries e excluir aquele"'.

Em sentido contra rio, pontifica Sergio Pinto

Martins que: "Cabea norma legal incluir ou excluir

pessoasna condkao de dependente da Previden

cia Social" '. Entende 0 doutrinador que houve

4 Direito Previdencidrio. S~ ed. Porto Alegre: Verbo Jurfdico, 2007, p. 74.

5 Comentdrios aLei deBeneffcios da Previdencia Social. 6a ed. Porto
Alegre: Llvrarlado Advogado Ed.: Esmafe, 2006,pgs. 102/103.

6 Manual de Direito Previdencidrio. 8~ ed. Florian6polis: Conceito
Editorial, 2007,p. 189.

7 Curso de Direito Previdencidrio. 12a ed. Niter6i: Editora Impetus,
2008,pqs.47S/476.

S Menorsob guarda esua ccndicao dedependente paraaPrevidencia
social, RPS n.O 236,p. 667a 668.



derroqacao do art. 33, §3°, do ECA pela alteracao

promovlda no art. 16, §2°, da Lei de 8.213/91, ten

do em conta ser esta rnodlficacao posterior ao

dispositivo do ECA, bem como possuir disposlcao

contra ria ao seu texto. Com 0 mesmo entendi

mento, Marcelo Leonardo Tavares: 'Duvida ainda

pode surgir do exame do art. 33, §3°, do Estatuto

da Crlanca e do Adolescente, quando disp6e que

a guarda confere 11 crlanca ou adolescente a con

dlcao de dependente, para todos os fins e efeitos

de direito, inclusive previdenclarlos. A norma pre

vista pela Lei n.O 9.032 e especial (e tambsm mais

recente) e, no caso, e a que se aplica, para nao es

tender aos menores sob guarda a mesma posicao

que os equiparados a filho em relacao ao Regime

Geral de Previdencia Social. A regra generica do

ECA prevalece, contudo, perante os demais siste

mas de prevldencla'".

Constata-se, pols, uma nao uniformidade da

doutrina sobre 0 tema. Da mesma forma, os julga

dos dos Tribunais e jufzes ainda sao num ou nou

tro sentido, nao havendo, por conseguinte, con

solldacao jurisprudencial da materia, apesar do

razoavel tempo transcorrido desde a supressao

promovida pela lei Medida Proviso ria n.O 1523/96

(convertida na lei 9.528/97).

A Terceira Secao do Superior Tribunal de

Justica firmou entendimento no sentido de nao

ser devida a apllcacao do Estatuto da Crianca e

do Adolescente para fins de deferir ao menor

sob guarda a condlcao de equiparado a filho,

para fins previdenciarics (art. 16, §2°), dada a na

tureza especial da Lei de Beneffcios. Ressalte-se,

outrossim, a existeticia de julgados relativamen

te recentes de Turmas do STJ aplicando a tese de

permanencia do condicao de equiparado a filho

do menor sob guarda, utllizando-se, para tanto,

do ECAlO. Retratando a tendencla atual do STJ,

transcrevo 0 seguinte julgado:

"Dlreito Previdencidrio. 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Lume Juris,
200S, P9. 80/81.

10 Porexemplo: 1) REsp 869.635/RN, ReI. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julqado em 17110/2006, DJ 04/12/2006 p.
375; 2) AgRg no REsp 684.077/RJ, ReI. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA,ju19ado em 14/12/2004, DJ 21/02/200S p.226;
3) EDcl nos EDcI noREsp 398.213/RS, ReI. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA,ju19ado em21/08/2003, DJ 29/09/2003 p.307.;
4) REsp 346.1S7/SC, ReI. Ministro FERNANDO GON~ALVES,

SEXTA TURMA, lulqadoem02/04/2002, DJ 22/0412002 p. 265.

EMBARGOS DE DIVERGENCIA. RECURSO ESPE

CIAL. PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE.

MENOR SOB GUARDA. ECA. ROL DE DEPEN

DENTES. EXCLusAo. PREVALENCIA DA NORMA

PREVIDENCIARIA.

7. Em consonancia comjulgados pro/atados pela
Terceira Se~'iio deste Tribunal, a altera~iio trazida
pelaLei 9.528/97, norma previdencidria denQture~
za espedtica, deveprevo/ecer sabre0 disposto no
art. 33, § 3°,do Estatuto da Ctianca eAdolescente.

2. Embargos de diverqencia acolhidos.

(EREsp 869.63S/RN, ReI. Ministra JANE SILVA

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DOTJ/MG),

TERCEIRA SEt;:Ao, julgado em 16/02/2009, DJe

06/04/2009)

a Tribunal Regional Federal (TRF) do 7° Regilio,

nos autos do IREO 7998.37.00.007377-0, Relatora De

sembargadora FederalAssussete Magalhiies(Corte Es

pecial, decisao em20.08.2009; e-DJF7. p.222), acolheua

argiiir;lio de inconstitucionalidade do §2°do art. 76da

Lei8.273197 - 00 excluir0 menorsobguardajudicial da

condicaodedependente dosequrado, tendoemconto

que tal inovacaolegislativa afronta 0 art.227, caput e

§3~ /Ie VIdoCartaMaior,bemassim 0 principioconsti

tucionaldo isonomia(art. 5°,caput, do CF188).

No minucioso voto da Desembargadora Rela

tora fora esclarecido que 0 colendo STF ainda nao

havia examinado a questao subjudice, ou seja, de

inconstitucionalidade da nova norma, em face do

principio da isonomia e do art. 227 e dispositivos

da CF. A Desembargadora asseverou, como uma

das raz6es de decidir, que a Constituicao consagra

o principio da protecao integral, cabendo 11 familia,

11 sociedade e ao Estado 0 deverde, solidariamente,

assegurar-Ihes tais direitos naturais fundamentals,

dentre eles os previdenciarios. A alteracao promo

vida no §2°do art. 16 nao seharmonizaria, portanto,

com os dispositivos constitucionais ja menciona

dos. Citando artigo de Danielle Perini Artifon", con

signou a juigadora que nao haveria distlncao fatka

relevante entre 0 menor sob guarda, de um lade, e

o enteado e menor tutelado, por outre, razao pela

qual 0 discrfmen teria ferido a Constituicao.

u 0 MENOR S08 GUARDA E SUA txcusso OA PROTE~Ao

PREVIDENClARfA. Aspectos Constitucionais. Revista de
Prevldencte SoclaI226/735.SaoPaulo. Setembro, 1999.

as TRFs da 2', 3' e 4' Regi6es entendem per

manecer 0 menor sob guarda como dependente,

na condlcao de equiparado a fiiho:

CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIARIO - CONCES

sso DO BENEFlclO DE PENSAo POR MORTE 

MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DO SEGURADO

- 6BITO OCORRIDO AP6s A MODIFICAt;:AO DA

LEI B.213/91 PELA LEI 9.528/97 - PREVALENCIA

DO ART. 33, §3°, DO ECA. I - A Lei nO B.213/91,

ap6s seralterada pela Lei nO 9.528/97, suprimiu

o menorsob guarda do rol dosdependentes do
seguradodo INSS.II- o art. 33,§3~ doEstatuto do
Crianca e do Ado/escente (ECA), no entanto, noo
foi revogado, e mantem a qua/idade de dependen

te das aiancassob guarda para todos os efeitos,
inclusive previdencidrios. IJI - Como a CFIBB, em
seu art.227, assegura aaianca e ao ado/escente
amp/a garantia de protecao, resta claro que deve
seraplicado 0 art. 33, §3°, do ECA em detrimento
do Lei 8.213/91, vezqueaqueie me/horse adequa
aos fins constitucionais. IV - A autora, portanto,

fazjusapensao por mortedeixada por seu avo,
vez que vivia sob sua guarda judicial e sob sua
dependencia economlca. V - 0 INSS esta isento

de reembolsar as custas, visto que aautora foi
concedldo 0 beneficio da assistenda judiciaria

gratuita, e, portanto, nada desembolsou a este
tituloVI - Remessa Necessaria parcialmente pro

vida e Apelacaoimprovida. (TRF do2° Regiao; AC

2001500101 0094S, RelatorDesembargador Federal

MESSOD AZULAY NETO; Segunda TurmaEspeciali

zada; DJU - Data: 23/01/2008 - Pagina 216)

PREVIDENCIARIO. At;:AO CIVIL PUBLICA. PRELI

MINARES. ATRIBUIt;:AO DEEFEITO SUSPENSIVO

AO RECURSO ELEGITIMIDADE ATIVADO MINIS

TERIO PUBLICO FEDERAL. DIREITO DO MENOR

SOB GUARDA JUDICIAL SER INSCRITO COMO

DEPENDENTE DE SEGURADO. ART. 16 §2° DA

LEI N° B.213/91 COM AS ALTERAt;:6ES DA LEI

N° 9.528/97. INTERPRETAt;:AO CONFORME A

CONSTITUIt;:Ao E LEGISLAt;:AO PROTETIVA DO

MENOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE

COMPROVAt;:Ao DA DEPENDENCIA ECON6MI

CA.EXTENSAo DACOISAJULGADA.I- Aanalise

da atribuicao de efeito suspensivo ao recurso

resta prejudicada pela decisao da Presidencia
desta E. Corte, que suspendeu a execucao da
tutelaconcedida nasentenc;a.II-O direitoinvo

cado possui carater coletivo, sendoda especie
individual hornoqeneo, por envolver lnteres

ses decorrentes de origemcomum (art.81, pa
raqrafo unlco, Ill, do CDC). A controversla tem
relevancia social, porquantoatinge, em ultima

analise, 0 dlrelto indisponfvel avidade crtances

e adolescentes, cuja tutela e ccmpatfvel com

os fins institucionais do Parquet. Afigura-se

clara a legitimidade ativado Ministerio Publico

Federal. 111- A Lei nO 8.213/91, em seu art. 16,

elenca os de pen dentes previdenclarlos, A Lei

ne 9.528, de 10.12.1997, originada de Medida

Provis6ria, diversas vezes reeditada, alterou a

redacao do art. 16,§2°,paradisporque,apenas
"0 enteadoe 0 menortuteladoequiparam-se a

filho mediante dedaracao do segurado e des

de que comprovada a dependencla economlca

na forma estabelecida no Regulamento"./V - A

atua/reda~oo do art. 16, §2°,da Lei, nooobserva
as mandamentos constitucionais de ptotedio
integral e prioritdria acrianca e ao ado/escente,
com a garantia de direitos previdencidrios (art.
227, §3°,II, da CF), em razoode suacondicao pe
culiar de pessoa em desenvo/vimento. Despres
tigia 0 acolhimento do menor, sob a forma de
guarda, arevelia da disposi~ao do art.227, §3°,
VI, da Magna Carta. Colide com 0 Estatuto do
Crianca edoAdolescente, emespecial seuart.33,
§3°, segundo a qua/"a guardaconfere acrianca

ou adolescente a condkiio de dependente, para
todos os fins e efeitos de direito, inclusive ptevi
denckuios". V - Ea guardaque confere atutela

carater assistencial e social, ao lado da simples

adminlstraceo do patrlmonic do tutelado. Os

deveres do tutor de dirigira educacao, defen

der e prestar alimentos ao menor (art. 1740, I,

CC) confundem-se com 0 pr6prio conteudo

da guarda (art. 33, caput, do ECA). Ambos os

institutos, prestam-se aprotecao da crlanca ou

adolescente que,poralgumadasraz6eslegais,

nao tem, em sua familia oriqinarla, a garantia

dosdireitos avida e desenvolvimento pie nos.

A finalidade protetiva permite incluir 0 menor
sobguardana expressao "menortutelado"do

§2° do art. 16 da Lei n° 8.213/91. VI- Nao ecaso
de dedaracao. incidental, do inconstitucionali
dadeda Lei nO 9.528197, noquetangeaa/tera~oo

do art. 16, §2° do Lei nO 8.213/91. Basta que seja
interpretada con forme a Ccnstltuicao, amplian
do-se 0 seu alcance. VII - A lnscricao do menor

sob guarda passa a se submeter ao requisito

da dependencia economlca, tarnbern imposto

ao menor tutelado e ao enteado (art. 16, §2°,
in fine, da Lei nO 8.213/91, com as alteracoes

introduzidas pela Lei nc 9.528/97, oriunda da

Medida Provisoria nc 1.523, de 11.10.1996, dl

versas vezes reeditada).

(...) omissis (...).



(TRF da 3" Regiaa: AC200703990423844, JUIZA
MARIANINA GALANTE, TRF3 - OITAVA TURMA,

14/04/2009)

AGRAVO. PREVIDENCIARIO. PENSAo POR
MORTE. MENOR 508 GUARDA. ANTECIPAl;:Ao
DE TUTELA. 1.A nava reda,aa dada peia Lein"
9.528/97aa §2"da art. 16da Lein" 8.213/91, naa
teve 0 efeito de excluir 0 menorsob guardado
rot de dependentes do segurado do Ptevidencia
Social e, como a guardaconfere acrianca e co

adolescente a condi~ao de dependentepara to
dos 05 fins e efeitos dedltetto, inclusive previden
ckirics, deacordo com 0 ECA fazjus0 menorsob
guarda Q concessdo do pensaopormortede seu
guardiiio legal. 2. Presentes a verossimilhan

ca do direito alegado e 0 fundado receio de

dana irreparavel au de diffcil reparacao, e de

manter-se a antectpacao dos efeitos da tutela.
(TRF da 4" Regiao: AG200904000298521, JOSE
FRANCISCO ANDREOni SPIZZIRRI, TRF4 - SEX
TA TURMA, 13/11/2009)

Ja0 TRF da 5' Regiao(QuartaTurma) tem decidi-

do na mesmadlrecaodo SuperiorTribunal de Justica:

EMENTA PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MOR
TE. MENOR 508 GUARDA. ART. 16,PARAGRAFO
2",DALEI N" 8.213/91, COMREDAl;:AO DA LEI N"
9.528/97. EXCLUsAo DOROL DE DEPENDENTES.
MORTE DAGUARDIA NAVIGENCIA DANOVA LEI.
AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINClplO
TEMPUS REGIT AGUM. ESTATUTO DACRIANl;:A
E DO ADOLESCENTE. INAPI.ICA81I.1DADE. NAo
CONCESsAo DO8ENEFlcI0. 1.Com0 adventoda
Lein" 9.528, de 10/1211997, retirou-se a "guro da
menorsobguarda do ro!de dependentes dosegu
rodeprevisto no par6grafo 20 do art. 16da Lei nO

8.213/91.2. Vigeno DireitoPrevidenclario 0 prin

cipio tempus regit actum pelo qual a concessao
do beneffcio deve-se regerpela leivigoranteao

tempo do seu fato gerador, incasu, 0 6bito da

guardia.3.Destarte, aindaqueasentence queou

torgoua guardaseja anteriorarnodificacao, nao
ha que sefalarem direitoadquirido, porquanto

a condicao fatlcanecessaria paraa concessao do

beneffcio da pensao por morte,0 falecimento da

segurada, ocorreu navigencia da Lei 9.528/97.4.
Outrossim, naoprospera a aieqadio de quea con
di~ao do menor sob guarda judicial egarantida
peloart. 33, par6grafo 30, do Estatuto daCtianca e
doAdolescente (ECA), poissecuida norma decara
tergeral, nboseaplicando aosbeneffcios mantidos
pelo Regime Geral da Previdencia Socia/ - RGPS,
uma vez queexiste leiespecffica sobre a materia,
devendo preva/ecer 0 art. 16, paragrafo 20

, da Lei

n08.213/91, alterodopeiaLein" 9.528/97. S. Assim
tarnbem, 0 preceito constitucional que preve a

protecao especial da crianc;:a e do adolescente,
outorgando-Ihes a garantia de direitos previden

ciarlos etrabalhistas, contldo noparaqrafo 30,inc.

Itdo art. 227, da Carta Magna,enquanto norma
de eficaciarestringivel, deveserinterpretada nos

termos da lei previdenclarla. Nao concessao do
beneflcio. 6. Apelacao e remessa oficial providas.

(TRF da 5"Regiao: AC200805990008783, Desem
bargadorFederal Jose 8aptistade AlmeidaFilho,
TRFS - QuartaTurma,06/10/2009)

A Turma Nacional de Unlformizacao dos

Juizados Especiais Federais (TNU), nos mesmos

moldes do TRF da 1a Reqiao, declarou a incons

titucionalidade da alteracao promovida pela Lei

9.528 no art. 16, § 2°, da Lei 8.213/91. Confira-se:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAl;:Ao DE
JURISPRUDENCIA. PENSAo PREVIDENCIARIA
POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. CONFLI
TO APARENTE DE LEIS. PREVALENCIA DA PRO
m;AO ASSEGURADA NO ART. 33, § 3°, DA LEi
W 8.069/90 (ECA) paR SOBRE A REDAl;:AO DO
ART. 16, § 2", DA LEi N" 8.213/91, ro« FOR<;A
DAS PREVISOES DO ART. 5", CAPUT, E DO ART.
227,CAPUT, § 3", INCISOS if EVi, DA CONSTITUI
<;Ao. DECLARA<;AO DE INCONSTITUCIONALI
DADE DA ALTERA<;AO DETERMINADA PELA LEI
W 9.528/97 NOART. 16, § 2°,DA LEI N" 8.213/91.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO. (PEDILEF
200671950010322, JUIZ FEDERAL MANOEL
ROLIM CAMP8ELL PENNA, TNU - Turma Naclo

nal de Uniformizacao. 28/08/2009)

Entendo que a alteracao do art. 16, §2°, da Lei

8.213/91, promovida pela Lei n.O 9.528/97, efetiva

mente feriu a Constituicao Federal, mais precisa

mente nos seu art. 227, caput e §3°, incisos II e Vi,

bem assim no que tange ao principio da isonomia.

Nao haveria discrimen razoavel para se segregar

o menor sob guarda da protecao prevldenciaria,

dada a similitude com os outros equiparados a fi

Iho (enteado e tutelado). Tanto 0 tutelado como

o menor sob guarda sao incapazes colocados no

seio de "familia substituta", necessitando, pois, dos

mesmos cuidados e protecao legai (principio her

meneutico da ubi eadem ratio ibi eadem iegisdispo

sit/o). Como arremate, vale a transcrkao de trecho

do voto do Juiz Federal Manoel Rolim Campbell

Penna, nos autos da declsao proferida pela TNU

(supra): "(. ..) Impende ainda salientar que 0 magis-

trado, ao prestar a atividade jurisdicionai, deve-se

pautar pelofim social a que sedestina a lei, afastan

do-se da apllcacao cega e isolada dos dispositivos

normativos, quando estes dissociam a justice da

lei. Conforme preconiza 0 artigo 5° da L1CC na apli

cacao da lei, 0 juiz atendera aos fins sociais a que

a elas se dirige e as exiqencias do bem comum. 0

fim social da lei previdenciarta eabarcar aspessoas

que foram acometidas por alguma continqencia

da vida e que dependam de um auxilio estatal que

possa mitigar as consequenclas advindas dessa

adversidade, de forma a cumprir 0 Estado 0 seu

papel de assegurar a dignidade da pessoa hurna
na a todos, em especial ao menor, cuja protecao

tem absoluta prioridade. Ede se observar ainda

que 0 art. 16 faz uma distincao injustificavel entre

o menor sob guarda e 0 menor sob tutela, ao pre

servar 0 segundo a possibilidade de constar como

dependente, excluindo 0 primeiro (..y.

Possivel desvlrtualizacao do institute da

guarda, com 0 fim de obtencao indevida de

beneficio previdenciiirio, nao pode servir como

fator legitimador de incabivel dlscrimlnacao.
Eventuais fraudes devem ser combatidas pelo

aparato estatal, nao se colocando sobre os om

bros do mais fraco (menor) 0 encargo decor

rente de possiveis atos ilicitos.

A consequenciajurldica decorrente da incons

titucionalidade, por conseguinte, seria a de que

a redacao anterior jamais deixou de viger, dada

a nulidade dos atos inconstitucionais, conforme

explicitado no voto condutor do julgamento pro

ferido nos autos da IREO 1998.37.00.001311-0,

Relatora Desembargadora Federal Assussete Ma

qalhaes Oa citado supra).

Em conclusao, respondendo as perguntas an

teriormente formuladas, tenho que 0 menor sob

guarda permanece como dependente no RGPS,

na condicao de equiparado a filho, sendo 0 funda

mento de tal conclusao a inconstitucionalidade da

alteracao legislativa promovida no art. 16, §2°, da

Lei 8.213/91 pela Medida Provis6ria n.O 1523/96,

convertida na Lei 9.528/97. Deve ser aplicada, por

conseguinte, a redacao anterior do dispositivo.

Por fim, conforme visto supra, boa parte da

doutrina entende aplicavel 0 artigo 33, §3°, do

ECA, ap6s modlficacao da lei previdenciiiria, vez

que aquele dispositivo serviria para dar concre

tude/densidade aos preceitos constitucionais do

art. 227. No entanto, se a nova redacao do §2° do

art. 16, diferentemente da redacao oriqlnaria, nao

da concretude/densidade a Ccnstltulcao, sendo

necessaria a utlllzacao de outro dispositivo legal

para tanto (art. 33, §3°, do ECA), pode-se concluir

que a modiiicacao perpetrada na Lei de Beneficios

econtrdria aConstituicao. Com 0 reconhecimen

to da inconstitucionalidade da rnodificacao da lei

previdenclaria, nao ha necessidade de se socorrer

ao Estatuto da Crlanca e do Adolescente, vez que

revigorada a norma anterior (redacao anterior do

art. 16, §2°). Em outros termos, varlos doutrinado

res nao asseveram peremptoriamente a incons

titucionalidade da redacao atual art. 16, §2°, no

entanto consignam que tal nao estaria concreti

zando normas constitucionais. Apesar de 0 "cami

nho" (raciocinio juridicoJ nao ser 0 mesmo, chega-se

amesma conclusoo, quai seja, a da manuten<;ao do

menor sob guarda como dependente no RGPS.



Previdencia Social Rural: breve historlco leqislatlvo
e algumas questoes controvertidas
Juiz Federal Substituto Henrique Gouveia da Cunha

1 lntroducao

a pagamento de beneficios aos trabalhadores

rurais a que se refere 0 art. 143 da Lei n. 8.213/1991

e aos seus dependentes vem sendo sistematica

mente apontado, na otka do Poder Executivo,

independentemente de qualquer ideologia poli

tico partidaria, como uma das causas de deficit da

Prevldencia Social. Essa conclusao e sustentada na

inexistencia da necessaria contra partida pecunia

ria, materializada nas contrlbuicoes, exiqfveis para

o custeio dos beneffcios concedidos aos segurados

abrangidos pelo citado dispositivo.

A abordagem realizada, no que concerne aar

recadacaoprevldenciarla, desconsidera, no entanto,

na afericao do sustentado deficit, as contribuicoes

para financiamento da seguridade social (COFINS), a

contrlbuicao social sobre 0 lucro liquido (CSLL) e a

contrlbukao provisoria sobre movlrnentacao finan

ceira (CPMF), esta ultima nao mais exlqida.

A Associacao Nacional dos Fiscais de Con

trlbuicoes Previdenciarias demonstra as receitas

e despesas com a seguridade social nos anos de

2006 e 2007', apurando, ao contra rio, superavit,

conclusao que tambern e esposada em estudo re

alizado pela Assoclacao dos Docentes da Universi

dade Federal do Rio de Janeiro'-

Noutra perspectiva, quando se sustenta 0 de

ficit da Previdencia Social, nao se aborda, ainda, a

historica e ainda insuperavel desigualdade entre

os trabalhadores urbanos e rurais, sobretudo no

campo das protecoes previdenciarias, dlstorcao

que a Constituicao da Republica de 1988 e a Lei

8.213/1991 procuraram aplacar com a previsao

dos canones da uniformidade e equivalencla entre

os beneficios previstos para os segurados urbanos

1 SIAFI, SRF, Fluxo de Caixa do INSS, elaboracao Anfip.

'sE<;Ao SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DEJANEIRO. Rio deJaneiro,julho de 2004.Naohadeficit:
a Seguridade Social eSuperavltaria. Disponivel em:http://www.
adufrj.org.br/p1999/p13.htm.

e rurais e por meio de prestacoes previdenciarias

minimas destinadas acobertura desta ultima ca

tegoria de segurados, abrangendo a mulher que

antes era excluida do sistema.

A atualidade e relevancia do tema persistem.

lnumeros sao os beneffcios concedidos aos

segurados trabalhadores rurais em todo 0 pais, so

bretudo apos os pianos de custeio e de beneficios

da Previdencia Social, 0 que acaba por resultar,

em certa medida, numa redistrlbuicao de renda

e fomento do consumo, com beneficios diretos

para a ordem economlca.

Ha, igualmente, inurneras acoes em trarnlte,

principalmente nos Juizados Especiais Federais, nas

quais se pleiteia 0 reconhecimento 0 labor rural an

terior ao advento da Lein. 8.213/1991, inclusive para

fins de carenda, no caso dos trabalhadores rurais

que trabalhavam como empregados, para a finallda

de de se lograr a obtencao ou a revisao de aposen

tadorias portempo de service ou de contribuicao no

RegimeGeralda Prevldencia Social.

Torna-se necessaria, para adequada compre

ensao e concretizacao do criticado (injustamente)

sistema previdendario hoje em vigor - a critica con

cerne a previsao de beneficios minimos indepen

dentemente do efetivo recolhimento de contribui

coes- voltar ao passadoe estudar,aluz da leqislacao

esparsa aplicavel aos trabalhadores rurais em geral

(autonomos, empregados e aqueles que desempe

nhavam suas atividades em regime de economia fa

miliar), 0 tratamento prevldendario que veio sendo

conferido a essa categoria de segurados.

Buscar-ss-a, no presente trabalho, abordar,

de maneira breve, a evolucao historka dos siste

mas previdenciarlos destinados a cobertura dos

trabalhadores rurais, adotando-se como marco

a Lei n. 3.807/1960 - Lei Orqanlca da Previdencia

Social (LOPS), de molde a formar arcabouco mini

mo para 0 enfretamento das questoes que serao

objeto de analise ao final: (a) possibllidade ou nao

de secomputar para fins de carencia 0 perfodo de

exerdcio de atividade do segurado rural emprega

do, registrado em Carteira de Trabalho, antes do

advento da Lei n. 8.213/1991; (b) possibllidade ou

nao de se considerar 0 trabalho rural como tempo

especial, ante a previsao contida no codiqo 2.1.1

do quadro anexo a que se refere 0 art. 2° do De

creto n. 53.831/1964.

2 Desenvolvimento

A Lei n. 3.807/1960 (Lei Orqanica da Previden

cia Social) consubstanciou verdadeiro marco na

Previdencla Social do Brasil, porquanto instituiu

conjunto normative que passou a ser aplicavel, de

modo uniforme, aos diversos segurados e depen

dentes dos variados Institutos de Previdencia exis

tentes aepoca (lAP's), preparando, assim, 0 terre

no para a posterior unlficacao dessas entidades

- que ja ostentavam natureza autarquica desde

1930 e contavam com financiamento do governo,

empregados e empresa - no Instituto Nacional de

Prevldencia Social, 0 que ocorreu com 0 advento

do Decreto-Lei n. 72, de 26/11/1966.

Referido diploma, no entanto, expressamente

excluiu os trabalhadores rurais do regime geral de

prevldencia (art. 3°, inciso II), restrito, aepoca, aos

trabalhadores urbanos e segurados facultativos.

A inclusao dos trabalhadores rurais em um sis

tema de previdencia somente se verificou a partir

da viqencia do Estatuto do Trabalhador Rural, ins

tltuido pela Lei n.4.214/1963.

De fate, consoante observa Jane Lucia Wllhem

Berwanger,

Ate 1963, nao havia qualquernoticia da
tnsercac dostrabalhadores rurais em nenhum

dos sistemas previdenciarios, que nesta data, ja

contava com 40 anos, tomando-se par marco

inicial a Lei Eloy Chaves, muito embora, como

salienta Chiarelli, 0 homem do campo era im

portante consumidor dos produtos da ddade,

e acabava porcontribuir, indiretamente,coma

sustentacao dosdemais regimes 3

3 BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm. Prevldenda rural: lnclusao social.
2 ed.Curitlba: Jurua,2008,p.57.

Embora a Lei n. 4.214 de 2 de marco de 1963

tivesse definido, em seu art. 160, como "segurados

obrlqatorios" os trabalhadores, os colonos ou par

ceiros, bem assim os pequenos proprietarios rurais,

empreiteiros, tarefeiros e aspessoas fisicasque, com

menos de cinco empregados, explorassem as ativi

dades previstas no art. 3° (exploracao agricola, pas

toris e de industria rural) do aludido diploma legal,

em momenta algum previu contribuicoes previden

clarlas cornpulsorias suportadas esses segurados,

inclusive pelos trabalhadores rurais empregados, e

arrecadadaspelos empregadores.

Em contrapartida, os services e beneficios

previstos se restringiam aasslstencla amaternida

de, auxflio doenca, aposentadoria por invalidez ou

por velhice, pensao aos beneficiaries em caso de

morte, assistencta medica e auxilio funeral, restrin

gido-se 0 segundo e terceiro beneficios apenas ao

segurado rural (art. 164 da Lei n.4.214/1963).

Confira-se, em parte, 0 teor da leqislacao vi

gente aepoca:

Art. 2° Trabalhador rural para os efeitos desta e
todapessoa ffsica quepresta servicos aemprega
dorrural, em propriedade rural ou predio rustko,
mediante salariopagoem dinheiro ou "in natu
ra", ou parte"in natura" e parteem dinheiro.

[...J
Art. 160. Saoobrigatoriamente, segurados os
trabalhadores rurais, oscolonos ou parceiros,
bem como os pequenos proprletarios rurais,
empreiteiros, tarefeiros e as pessoas ffsicas
que explorem as atividades previstas no art.
3° desta lei, estes com rnenos de cinco em
pregadosa seu servlco,

Art. 161. as proprietarlos em geral, os ar
rendatarlos, demais empregados rurais nao

previstos no artigo anterior, bern como os
titularesde firma individual,diretores,sodos,
gerentes, sodos solldarlos, sodos quotistas,
cuja idade seja, no ate da inscricao ate cin
quenta anos, poderoo, se0 requererem, tomar
se conttibuinte facultativo do IAPI.

§ 1°Aconttlbuicoo dos segurados referidos
neste artigo sera feitaQ base de8% (oito porcen
to)sobre umminimadetres eummaximo decin
co vezes 0 sakuio minimo vigorante na regido.

§ 2° as segurados referidos neste ar
tigo e seus dependentes gozarao de todos
os beneffcios atribufdos ao segurado rural e
dependente rural.



[...]

Art. 164. 0 lAP] prestara aos segurados rurais

au dependente rurais, entre outros, as seguin

tes services:

a) asslstencla amaternidade;

b) auxiliodoenca:

c)aposentadorla par invalidez au velhlce:

d) pensao aos beneflclartos emcaso demarte;

e) asslstencla medica;

f)auxllio funeral;

g)VETADO.

§ 10 Os beneffclos correspondentes aos

itens lib" e "c" sao privativos do segurado rural.

Apenas os segurados nao abrangidos pelo art.

160 da Lei n. 4.214/19634
, isto e,aqueles elencados

no art. 161 do citado diploma legal, poderiam, mes

mo assim se 0 requeressem, tornar-se contribuintes

facultativos do extinto IAPI.

o Decreto n. 53.154 de 10/12/1963, que apro

YOU 0 Regulamento da Previdencia Social Rural,

refere-se aos segurados obriqatorlos previstos nos

arts. 2°, 3° e 4° do Estatuto do Trabalhador Rural

(Lei 4.214/1963) como beneticiarios da Previdencla

Social Rural, dividindo esses beneficlarics em "se

gurados obrlqatorios" (empregado rural, colonos

ou parceiros agricolas e pequenos proprietaries

rurais com ate quatro empregados) e "segurados

facultativos" (os proprletarlos de imoveis rurais e os

arrendatartos nao abrangidos pela regra contida na

alinea "c" do inciso I do art. 2° do referido Decreto).

Confira-se:

Art. 2°Sao "beneficiarlos" a Previdenda Social Rural:

1-na qualidade de"segurados obrigat6rios":

oj astrabalhadores rurais, assim conside

rados,nos terrnos do art. 2°do E.T.R., as pessoas
flslces que prestem servkos a empregador ru

ral, em propriedade rural ou predio rustko me

diantesalartopagoem dinheiroou in naturaou

parte in naturae parteem dinheiro;

b) oscolonos ou parceiros;

4 Dispositivo que abarcava os trabalhadores rurais empregados
previstos no art.2° do Estatuto doTrabalhador Rural, ascolonos
au parceiros e as pequenos proprietarios rurais au empreteiros,
tarefeiros easpessoas fisicas queexploravam atividades agricolas
e pastoris, previstas noart.3°da mesma lei,estes com menos de
cinco empregados a seu servh;:o.

c) os pequenos proprietaries rurais ou
empreiteiros,os tarefelros e as pessoas ffsicas
que explorem atividades agricolas, pastoris
ou industria rural nos termos dos arts.3° e 4°
do E.T.R., desde que ten ham ate quatro em
pregadosa seu service:

II - Na qualidade de "segurados faculta

tlvos", osproprletarios em geral,osarrendata

rios, demais empregadores rurais nao mencio

nadosna letracdo item I,dostitulares de firma
individual, dlretcres, s6cios quotistas que na
data de seu pedido de inscricao, nao tenham
aindacompletado50 anosde idade;

Necessarlo salientar que a carencla, no siste

ma de previdencia rural entao vigente, era com

preendida como 0 lapse de tempo durante 0 qual

os beneficiarios nao tinham ainda direito a deter

minadas prestacoes, de acordo com 0 disposto

no citado regulamento.

Logo, nao se cogitava, a epoca, da carencla
como nurnero minimo de contribulcoes efetiva

mente vertidas e indispensaveis para que 0 segu

rado fizesse jus aobtencao do beneficio, porquan

to a Lei n. 4.214/1963 nao previu 0 pagamento

de contribuicoes previdenciarias compulsorias

suportadas pelos trabaihadores, colonos ou par

ceiros, bem como pelos pequenos proprletarlos

rurals, empreiteiros, tarefeiros e as pessoas flslcas

que, com menos de cinco empregados, exploras

sem as atividades previstas no art. 3° (exploracao

agricola, pastoris e de industria rural), abrangen

do, assim, os trabalhadores rurais empregados.

Colaciono, a seguir, os dispositivos referentes

acarencia e ao custeio da Previdencia Rural,que se

encontram encartados no Decreto n. 53.154/1963:

Art. 16.Denomina-se perfodo de carencla 0 lap
sode tempo durante 0 qualosbeneficiarlos nso
tem ainda direito a determinadas prestecoes, de
ac6rdo com0 dlsposto neste Regulamento.

Art.17.Osperiodos de carenda serao contados
a partirdo rnes da filiacao de segurado ao regi
me da previdencia social rural, assim entendi
do; para0 segurado obrigat6rio,0 do iniciode
atividade rural; e, para 0 facultativo, 0 do seu
pedido de inscric;:ao.

[...]
Art. 52. 0 custeio da previdencia social rural
sera atendido pelo "Fundo de Assistencia e
Previdencia do Trabalhador Rural", nesteRegu-

lamento tambern denominado simplesmente

"Fundo", que seconstitulra:

1- Do "taxadopreviaenaa social rural': naper
centagem de 1%(urn porcento) equeincidira sabre:

a) 0 va/or dos produtos aqropecuatios em
suaprimeira coloca~ao pelosprodutores rurais;

b) 0 valor dos produtos aqropecuatios de
sua propria produdio, utilizados como materia
prima pe/os estabelecimentos fabris.

/I - das contribulcoes dos segurados fa
cu/tativos (artigo 2°, item 11), em percentagem
correspondente a 8% (oito potcento)do sa/ario
de contribui~ao.

§ 1c A falta de recolhimento, na epoca

pr6priade taxes,contribuic;:6es ou outras quais
querquantias devidas aoFundo, sujeltaraosres
ponsaveisaojuro de morade 1%(um porcento)

eo mes a partir do dia lmedlato do terrnino do

prazo para seu recolhimento ou utllizacao inde
pendentede notlticacao, semprejufzo da multa

cabfvel prevista noartigodeste Regulamento.

[...]
Art. 53. Constltulrao tarnbern fontes de recei

ta da previdencia social rural, os rendimentos
provenientes da apllcacao do patrlmonio do

respective Fundo, asimportanclas decorrentes
das multas prevlstas no § 2° do artigo 10 do
Estatuto do Trabalhador Rural, asmultas resul

tantes das penalidades consignadas neste Re
gulamento,asdoacoes, os legados e asrendas

extraordlnarlas ou eventuais.

Capitulo II

Da arrecadacao

Art.54. A arrecadacac de quaisquerirnportan
cias devidas ao "Fundo de Asslstencia e Pre

videncia do Trabalhador Rural" sera realizada

com observancia dasseguintes normas:

I - Aosprodutores, em geral, cabers cal

cular 0 valor dos produtos aqropecuarlos co
locados, sobre os quais incide a taxa de 1%,

quando da primeira operacao. ou do valor de

sua producao aqropecuaria utilizada nos pro

prios estabelecimentos fabris;

11- Cabera, do mesmomodo,aosproduto

res, em geral, recolher inclusive por intermedio

do comprador, medianteguia pr6priaao 6rgao

integranteda redearrecadadora da previdencia
social rural, que Ihefor indicado, ate 15 (quinze)

dias ap6s a colocac;:ao ou a utilizac;:ao dos pr6
prios produtos agropecuarios, a importancia

calculada de acordo com 0 disposto no item I;

III - Quando ocorrerem sucessivas opera

c;:6es de colocacao ou utlllzacao do produto, fica

facultado ao produtor realizar 0 pagamento das
taxas devidas englobando 0 movimento de di
versas vendas, ate 15dias dadatadaprlmelra co

locacaoou utilizacao inclufda no recolhimento;

IV - Ao segurado facultativo incumbtra

recolhersua contribuicao mensaI, por iniciativa
propria, diretamente ao 6rgao que Ihe for de

signado, ate 0 ultimo dia do rnes subsequente

aquele a que sereferir.

Muito embora 0 art. 52, inciso I do mencionado

Decreto tenha instituido a denominada "taxa da pre

videnda social rural" a cargo apenas dos produtores

rurais e estabelecimentos dessa natureza, a Lei n.

4.214/1963, em seu artigo 160, nao previu, nem le

gitimava a exiqencia dessaprestacaodos segurados

quedenominou como "obriqatorios".

Nao houve, portanto, previsao no Estatuto

do Trabalhador Rural de contrlbulcoes com

pulsorias suportadas pelos empregados rurais

e arrecadadas destes por seus empregadores,

mediante desconto nos salarlos.

De igual modo, 0 citado Estatuto nao institui

nem estabeleceu 0 pagamento de contribuicoes

a cargo dos demais segurados denominados

obrlqatorios.

Reforca-se,assim, a conclusao de que, embora

denominados "segurados obriqatorios" pela Lei n.

4.214/1963, inexistia imposicao no regime deste

diploma - regulamentado pelo Decreto n. 53.154

- do recolhimento de contribuicoes prevldencia

rias compulsorlas arrecadadas pelos empregado

res, mediante desconto sobre a rernuneracao dos

empregados rurais.

Posteriormente, 0 Decreto-Lei nO 564, de 1°

de maio de 1969 instituiu 0 Plano Baslco da Previ

dencia Social, voltado para assegurar aos empre

gados nao abrangidos pelo regime geral - insti

tuido pela LOPS - as presta,oes especificadas em

seu artigo 3°: (a) auxilio doen,a, aposentadoria

por invalidez, aposentadoria por velhice (em favor

do segurado); (b) auxilio reclusao, auxilio funeral,

pensao por morte (em favor dos dependentes dos

segurados); (c) assistencia medica, em favor dos

segurados e dos depen dentes.



Os segurados obrigat6rios desse regime eram

apenas os empregados e trabalhadores avulsos do

setor rural da aqroindustrla canavieira (artigo 2°, I),

bem como os empregados e trabalhadores avulsos

de empresas rurais que, pelo seu nivel de organiza

<;ao, fossem incluidas no aludido Plano (art. 2°, inci

so I),mediante Decreto do Poder Executivo (art. 9°

do Decreto-Lei n. 564, de 1° de maio de 1969).

Instituiu 0 citado Decreto-Lei contribuicao a

cargo dos segurados empregados abrangidos pelo

Plano Basico, em montante que correspondia de

4% a 6% do salarto minimo regional, a seriixado por

Decreto do Presente da Republica mediante pro

posta do Ministerio do Trabalho e Previdenda So

cial (art. 5°, inciso I, § 1° do Decreto-Lei 564/1969.

Embora nao tivesse sido prevista a arrecadacao

e recolhimento pelos empregadores das contribui

coes suportadas pelos segurados empregados a

que se referia 0 art. 2°, incisos I e II do mencionado

diploma, tal sistematica passou a se impor por for

ca do art. 79, inciso I,da Lei n. 3.807/1960, aplicavel,

subsidiariamente, ao plano basico (art. 8°, inciso I,

do Decreto-Lei n. 564/1969).

Poroutro lado, mesmo havendoa particlpacao

dos segurados empregados no custeio especiiico

do Plano Basico, inexistia, ate entao, a possibilida

de de sua lnclusao no regime geral da Previdencia

Social, instituido pela Lei n. 3.807/1960, do qual

estavam expressamente excluidos, assim como

os demais trabalhadores rurais abrangidos pelo

Estatuto do Trabalhador Rural e que nao estavam

abarcados pelo mencionado plano.

Relevante conquista dos trabalhadores rurais

den-se, posteriormente, com a alteracao do De

creto-Lei n. 564 pelo de numsro 704, de 24 de ju

Iho de 1969, tendo este ultimo previsto que a em

presa abrangida pelo Plano Basico de Previdencia

Social instituido pelo primeiro diploma (Decreto

lei n. 564/1969) poderia ser incluida no Sistema

Geral da Previdencia Social, tendo em vista 0 nivel

de orqanizacao da atividade e as condkoes eco

n6micas da regiao onde estivesse localizada.

Nesse segundo diploma, foram deiinidos

como segurados obrigat6rios os empregados

do setor aqrario de empresas agroindustriais, as

empresas produtoras e fornecedoras de produto

aqrario in natura e os empreiteiros ou organiza

coes, que, nao constituidos sob a forma de em

presa, utilizassem mao de obra para producao e

fornecimento de produto aqrario in natura (arts.

2° e 3° do Decreto-Lei n.O 704/1969). As empresas

incluidas no sistema geral da previdencia social

iicaram dispensadas da contribuicao para 0 Fun

do de Asslstencia do Trabalho Rural (FUNRURAL)

e obrigadas, tao somente, ao recolhimento das

contribuicoes a que se referiam os itens I a II e

VIII do quadro constante do art. 35, § 2°, da Lei nO

4.683, de 29 de novembro de 1965, observado 0

disposto no § 1° do mesmo artigo (artigos 1° e 5°,

do Decreto-Iei nO 704/69).

Com 0 advento da Lei Complementar nO 11, de

25 de maio de 1971, foi extinto 0 Plano Basico da

Prevldencla Social e deslocadas as empresas contri

buintes ao PRORURAL, salvo as aqroindustrias, an

teriormente vinculadas - inclusive seu setor aqrario

- ao extinto IAPI e,posteriormente, ao INPS, que con

tinuaram Iigadas ao regime geral (artigos 27,caput e

§ 1°e art. 29 da LCn. 11/71).

No regime da supra referida lei - que revogou 0

titulo IX da Lei n. 4.214/1963 - a iigura do emprega

do rural foi prevista, tao somente, como beneficiaria

do Programa de Asslstencla ao Trabalhador Rural

(PRORURALj - mantida a vinculacao aos extintos

IAPI e INPS daqueles empregados das aqroindus

trias que continuavam vinculados ao Regime Geral

- inexistindo relacao juridica onerosa dos demais

trabalhadores rurais com a Previdencia Social Rural,

cuja feicao era nitidamente assistencial.

Tal como no regime do Estatuto do Traba

Ihador Rural, nao havia na LC 11/71 a previsao do

recolhimento de contribulcces compuls6rias a

cargo dos trabalhadores rurais empregados, res

salvada a excecao mencionada.

Confira-se 0 teor do art. 15, II da LC 11/71

c/c arts. 2° e 3° do Decreto-Iei n. 1.146, de 31 de

dezembro de 1970:

Art. 15.as recursos para 0 custeio do Programa

de Asslstencia ao Trabalhador Rural provlrao

das seguintes fontes:

1- da contrlbulcao de 2% (dois por cento)

devida pelo produtor sabre 0 valor comercial

dosprodutos rurals, e recolhida:

oj pelo adquirente, conslqnatario ou

cooperativaque ficam sub-roqados, para esse

lim, em todasasobrigac;6es do produtor;

b) pelo produtor, quando ele proprio in

dustrializar seus produtosvende-los. no varejo,

diretamente ao consumidor.

If- do contribui~ao de que trota0 art.3° do
Deaeto-Iei nO 1.146,de 31 de dezembro de 1970.

Q qualfica elevadapara2,6% (dais e seisdecimos

por cento), cabendo2,4% (dols e quatrodecimos

por cento)00 FUNRURAL.

§ 1° Entende-se como produto rural

todo aquele que, nao tendo sofrido qualquer

processo de Industrializacao provenha de ori

gem vegetal ou animal, ainda quando haja

sidosubmetidoa processo de beneficiamento,
assim compreendido um processo prlmario,

tal como descaroc;:amento, pilagem, descas

camento ou limpeza e outros do mesmo teor

destinadoa preparacao de materia-prima para

posterior lndustrlallzacao.

§ 2° 0 recolhimento da contribuicao

estabelecida no item I devera ser feito ate 0

ultimo dia do mes seguinte aquele em que

haja ocorrido a operacao de venda ou trans

formacao industrial.

I...]

§ 6° As contribuicoes de que tratam os

itens I e II serao devidas a partir de 1°de julho

de 1971, sem prejuizo do recolhimento das

contribufc;:6es devidasao FUNRURAL, ate 0 dia

imediatamente anterior aquela data, por forca
do disposto no Decreto-Iei nurnero 276, de 28

de fevereirode 1967.

Decreto-Lei n. 1.146:

Art 2° A contribuicao lnstltulda no "caput" do

artigo 6° da Leinurnero 2.613, de 23 de setem

bro de 1955, e reduzida para 2,5% (doise meio

por cento). a partir de 1° de janeiro de 1971,

sendo devida sabre a soma da folha mensal

dos salarios de contribuicao previdenciarla dos

seus empregados pelas pessoas naturais e jU

rldicas, inclusive cooperativa, que exercarn as

atividades abaixoenumeradas:

I -tndustrta de cana-de-acucar:

ll-Jndustria de latidnios;

III - Industria de beneficiamento de cha

ede mate;

IV -fndustria da uva;

v - Industria de extracao e beneficia
mento de fibras vegetais e de descaroc;:a

mento de alqodao:

VI-Industriade beneficiamento de cereais;

VII-Industria de beneficiamentode cafe;

VIII - Industria de extracao de madeira

paraserraria,de resina, lenha e carvao vegetal;

IX - Matadourosou abatedouros de ani

maisde quaisquerespectese charqueadas.

§ 1°Oscontribuintesde trata este artigo
estao dispensados das contrlbulcoes para os

Servlcos Sociais da Industria (SESI) ou do Co

mercio(SESC) e ServicesNacionais de Aprendi

zagem industrial (SENAi) ou do Comerclo (SE

NAC), estabelecidas na respectiva leqislacao,

§ 2° As pessoas naturais oujuridicas cujas

atividades, previstas no artigo6° da LeinO 2.613,

de 23 de setembrode 1955, nao foram lnclufdas

neste artigo,estao sujeitas a partir de 1° de ja

neiro de 1971, as contribuic;:6es para as entida
desreferidas no paraqrafo anterior, naforma da

respectiva leqislacao.

§ 3° Ficam isentos das obrigac;:6es referi
dasneste artigo as industrias caseiras, 0 artesa

nato, bem como aspequenas instalac;:6es rurais

de trensformacao ou beneficiamento de produ
tosdo propriodono e cujovalornao exceder de

oitenta salarlos-mlnirnos regionais mensais.

Art 3° Emantido0 adicional de 0,4% (quatro de

cimos por cento) a contribuicao prevldenciaria

dasernpresas, lnstltuldo no § 4° do artigo6° da
Lei nO 2.613, de 23 de setembro de 1955, com

a rnodlficacao do artigo 35, § 2°, item VIII, da

Lei numero 4.863, de 29 de novembro de 1965.

Vide Lei Complementar nO 11, de 1971.

Lei n. 2.613 de 23 de setembro de 1955:

Art 6° Edevida ao S.S.R.a contribuicso de 3%

(tres por cento) sabre a soma paga mensal

mente aos seus empregados pelas pessoas
naturals oujurfdicas que exerc;:am asatividades

industriais adiante enumeradas:

1 -lndustria do acucar:

2 - Industria de latidnios;

3 ~ Xarqueadas;

4 -Industrla do mate;

5 - Extracao de fibras vegetaise descaro-

carnento de alqodao:

6 -Industrta de beneficiamentode cafe;

7 - Industria de beneficiamentode arroz;

8 - Extracgo do sal;



9 - Extracao de madeira, resina e lenha;

10 - Matadouros;

11 - Frigorfficosrurais;

12 - Cortumes rurais;

13 - Olaria.

Note-se que nao havia previsao de contribui

cao social espedfica suportada pelos segurados

trabalhadores rurais empregados, descontadas

em suas remuneracces, mas, slm, a cargo socieda
des enumeradas pelo Decreto-Lei n. 1.146, confor

me dispunha 0 art. art. 15, II da LC 11/71.

Com a alteracao da LC11/71 pel a LC 16/73, os

empregados rurais de empresas agroindustriais

e agro-comerdais que, desde a data da edlcao

daquele primeiro diploma (LC 11/71), vinham so

frendo, em seus salarios, 0 desconto da contribui

c;:ao devida ao extinto Instituto Nacional de Previ

dencla Social- INPS, tiveram garantida a condlcao
de segurados deste instituto, ficando excluida, por

consequencla, a relacao deles como beneficiarios

do PRORURAL. Eis 0 teor do dispositive:

Art. 4° Os empregados que prestam exclusiva

mente servlcos de natureza rural as empresas

agroindustriais e agrocomerciais sao conside

rados beneficiaries do PRORURAL, ressalvado0

disposto no paraqrafo unico deste artigo.

Pardgrafo entco. Aos empregados referi
dos neste artigoque, pelo menos, desde a data
da Lei Complementar nO 11, de 25 de maio de
1971, vem sofrendo, em seussakulos, 0 descon
to da contrtbuicao devida ao INPS egarantida
a condicao de segurados desse Instituto, ndo

podendoserdispensados seniio porjusta causa,
devidamente comprovada em inoueritc admi
nistrativo a cargo do Ministerio do Trabalho e
Previdencia Social.

a Regulamento de Beneficios da Previdencia

Social, aprovado pelo Decreto 83.080/1979, ao

consolidar as leqislacoes da Previdencla Urbana

e Rural, previu, no art. 3°, inclso XI como segura

do obrigat6rio da Previdencia Social Urbana, 0

empregado de empresa agrolndustrial ou agro

comercial que, embora prestando services de na

tureza rural, vem contrlbuindo para a Prevldencia

Social Urbana pelo menos desde a data da Lei

Complementar n. 11/71, restando excluidos os

demais segurados rurais, por forc;:a do art. 5°, IVdo

mencionado Decreto.

Assim, apenas 0 trabalhador rural de empresa

agroindustrial ou agro-comercial que vinha reco
lhendo contribuicoes ao sistema de Previdencia

Social Urbana (INPS) ostentava a qualidade de se
gurado deste regime, fazendo jus a aposentadorla

por tempo de servic;:o.

Igual direito foi previsto no Decreto nO

89.312, de 23 de janeiro de 1984, que dispos no

§ 4°, do artigo 6°:

Esegurado da previdencla social urbana

o empregado de empresa agroindustrial ou

agrocomercial que, embora prestando exclusi

vamente service de natureza rural, vem contri

buindo para esseregime pelo menos desde 25

de maio de 1971.

Por nao serem exigidas contribuicoes dos

segurados trabalhadores rurais, inclusive dos

empregados, nos regimes, de cunho nitidamen

te assistencial, da Lei n. 4.214/1963 e da LC11/71

- consideradas as excecoes ja vistas atinentes ao

Plano Baslcoe as alteracoes introduzidas pela LC

16/73 - as coberturas prevldenciarias previstas,

em regra, em favor destes trabalhadores eram

bem mais restritas e se resumiam nas seguin

tes: a asslstencla a maternidade, auxflio doenc;:a,

aposentadoria por invalidez ou velhice, pen sao

aos beneficiarlos, assistencla medica e auxilio

funeral (art. 164 da Lei n. 4.212/1963); aposen

tadoria por velhice, aposentadoria por invalidez,

pensao, auxilio funeral, service de saude e servi

co social (art. 2° da LC 11/71).

Somente com 0 advento da Constituicao da

Republica de 1988, e, particularmente, com a edi

c;:ao do novo plano de custeio e beneffcios da Pre

videncia Social, 0 trabalhador rural (empregado,

segurado especial, autonomo rural e avulso rural)

passou a integrar, em definitivo, sistema unico de

Previdencia Social, como verdadeiro segurado

obrigat6rio, em tese, equiparado ao urbano.

Em consequencia dessa diterenclacao entre 0

. tratarnento previdenciario conferido aos segurados

trabalhadores urbanos e rurais e, objetivando con

ferir protecao social aos primeiros em cumprimento

aos prindpios da uniformidade e da equivalencia

entre os beneffcios as populacoes urbanas e rurais

(art. 194 da CF de 1988), previu 0 artigo 143 da Lei

n. 8.213/1991 a concessao de aposentadoria por

idade, no valor do salario mlnlmo, ao empregado

rural, trabalhador avulso rural, ao trabalhador auto

nomo rural', independentemente do recolhimento

efetivo de contribukoes, isto e, independentemen

te do cumprimento da carencla.

Sobre a materia salientam Daniel Machado

da Rocha e Jose Paulo Baltazar Junior que:

o fundamento da regra prevista no art.

143, norma com conteudo assistencial inse

rida dentro de um regime previdenclarlo, foi

o de compatibilizar a protecao social na ve

Ihice para os trabalhadores rurais que esta
yam expressamente exclufdos do regime da

Lei nO 3.807/60 (inciso II do art. 30 da CLPSj,

porquanto vinculados ao regime assistencial

dos trabalhadores rurais - FUNRURAL - que

nao reclamava 0 recolhimento de contribui

coes, porem, em contra partida, tinha contor

nos protetivos muito reduzldos."

Com a mesma finalidade acima enfatizada, a

Lei n. 8.213/1991 viabilizou, por meio do art. 55, §

2°, 0 compute do tempo de service do segurado

trabalhador rural, anterior a julho de 1991, para

fins de obtencao da aposentadoria por tempo de

service e de contribuicao, independentemente do

recolhimento, exceto para efeito de carencla.

Decorre, pois, da lnterpretacao sistematica do

art. 55, § 2° da Lei n. 8.213/1991 a conclusao de

que 0 compute do tempo de exerdcio de ativi

dade rural, independentemente do recolhimento

das contribuicoes, para fins da concessao da apo

sentadoria por tempo de contribuicao, somente

podera ser admitido em favor daqueles segurados

trabalhadores rurais que estavam expressamente

excluidos da Lei n. 3.807/1960 (inciso II,art. 3°).

Referidos regimes nao reclamavam dessestra
balhadores (empregado rural, avulso rural, 0 auto

nomo rural e 0 pequeno produtor rural que exercio

suas atividades em regime de economio familiar),

50 inciso IVdoart. 11daLei n.8.213/1991,quetratava doaut6nomo
rural foi revogado pela Lei 9.876/1999, que passou a abranger a
trabalhador autonorno nacategoria doscontribuintes individuais

6ROCHA, Daniel Machado da e BALTAZAR JUNIOR, Jose Paulo.
Comentarlos aleide benefldos da prevldencia social. 6 ed.Porto
Alegre: Livraria do Advogado Ed.: Esmafe, 2006, pp. 461/462.

consoante restou amplamente demonstrado, 0

recolhimento de contribuicces.

Aprop6sito,esclareceCassiode BarrosMesquita

Barros Jr. as caracteristicas do segurado, produtor

rural, abrangido peio PRoRURAL, de quem nao era

exigido 0 recolhimento de contribulcoes:

Trata-se daquele que, proprletario ou

nao, quetrabalha semempregados ematividade
rural, individualmente, ou coma ajudade mem
brosda familia, emregime deeconomia familiar,
exercendo-a emcondicoes de mUtua dependen
ciae cotaboracao. 0 produtor assim considerado
pode set, pois, 0 parceito, meeiro, arrendatcirio,
posseiro ouproprietdrio. 0 essencial equenoose
utilizem de services de empregados, porque se 0

Iuetemestaroo exclufdos do PRORURAL.7

Em momenta subseqOente, foi instituido

regime espedfico de previdencia para 0 empre

gad or rural com tratamento pela Lei n. 6.260 de

06 de novembro de 1975, que tambern exigia 0

recolhimento de contribuicao. Referido regime

foi extinto com a edicao da Lei n. 8.213/1991

(art. 138), que equiparou 0 empregador rural ao

contribuinte individual.

Pelas razoes acima desenvolvidas, a Lei n.O

8.213/1991 nao exigiu - nem 0 poderia - dos tra

balhadores anteriormente vinculados ao sistema

estabelecido pelo Estatuto do Trabalhador Rural

e aqueles vinculados ao PRoRURAL 0 recolhi

mento de contribuicces referente ao tempo de

exerdcio de atividade anterior a 1991, inclusive

para a aposentadoria por tempo de servic;:o e de

contribuicao no Regime Gera! do Previdencia So

ciaf, ressalvando a impossibilidade do compute

desse perlodo para fins de carencla.

Necessarlo observar que, para 0 compute do

tempo de service rural nao contributivo anterior a

1991 em regimes pr6prios de previdencia, haaneces

sidade de indenizacao na forma da Lei de Custeio.

Nessa perspectiva, 0 Supremo Tribunal Fe

deral, interpretando 0 art. 202, da Constltulcao

Federal de 1988, por ocaslao do julgamento do

RE nO 148.51O/SP, da relatoria do Ministro Marco

Aurelio, assim decidiu:

7 BARROS JR, Cassie deMesquita. Prevldenda social urbana erural, p.136M



APOSENTADORIA -TEMPO DE SERVI<;O -RURAL
EURBANA - SOMATORIO. A regra dareciproci
dade prevista no § 2°, do artigo 202 da Cons

tltuicao Federal e restrita ao tempo de contri

bulcao na adrnlnistracao publicae na atividade

privada. A referenda as especles rural e urbana
informa a abranqencia nesta ultima. A seguri
dade social com a universalidade da cobertu

ra e do atendimento, bem como a alcanc;ar a

uniformlzacao e equlvalencia dos beneffcios e
servtcos as populacoes urbanas e rurais resulta
dotear do artigo 194,submetendo-se taisprin

cfplos ao que previsto nos artigos 195, § 5° e

59, os dais prtmetros do corpo permanente da

Lei Basica Federal e 0 ultimo das Disposic;:6es
Transitcrlas. A aposentadoria na atividade ur

bana mediante juncao do tempo de service

rural somente edevidaa partirde 5 de abrilde
1991, isto por forca do disposto no artigo 145

daLei n.8.213, de1991, ena Lei n.B.212/91, no
que implicaram a rnodlficacao. estritamente le
gal,do quadrodecorrente da Consolldacao das
Leis da Previdencia Social - Decreto n. 89.312,

de23dejaneiro de 19B4.

2. 7Da impossibilidade, em regra, desecomputet;
para finsdecarencia, 0 petiodoanteriorao adventoda
Lein.8.273/7991 deexercfciodeatividadepe/osegurado
ruralempregado, reg/strado emCarteira deTraba/ho

Remanesce, alnda, controversia na jurispru

dencta sobre a possibilidade de se computar,

para fins de carencia, 0 periodo de contribuicao

anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991 do segu

rado rural empregado.

o colendo Superior Tribunai de Justice, por

ocasiao do julgamento do RESp. n. SS4.068-SP (Re

latora Min. Laurita Vaz), adotou orientacao no senti

do de sedispensar a exiqenda de cornprovacao do

recoihimento efetivo das contribulcoes a cargo do

segurado empregado, ao fundamento de que tal

obriqacao incumbiria ao empregador, mesmo em

relacao ao periodo anterior aLei n. 8.213/1991.

Confira-se:

PREVIDENCIARIO. EMPREGADO RURAL. ATI
VIDADE DE FILlA<;AO OBRIGATORIA. LEI N.o
4.214/1963. CONTRIBUI<;AO. OBRIGA<;AO. EM
PREGADOR. EXPEDI<;AO. CERTIDAo. CONTA
GEM REClpROCA. POSSIBiLiDADE. ART. 94 DA
LEI N.08.213/1991.

1. A partir da Lei n.O 4.214, de02de marco de
1963 (Estatuto do Trabalhador Rural), os em
pregados rurais passaram a ser considerados
segurados obrigat6rios da prevldencla social.

2. Nos casos em que 0 labor agrfcola comecou

antesda edlcao da lei supra, ha a retroecac dos
efeitos da fillacao adata do lnlcio da atividade,
porforca doart.79 do Decreto n.O 53.154, de10
dedezembro de 1963.

2. Desde 0 advento do referido Estatuto, as
contrlbuicoes prevldenciarias, no caso dosem
pregados rurais, ganharam carater impositivo
e nao facultativo, constituindo obriqacao do
empregador. Em casos de nao-recothtmento

na epoca propria, nao pode ser0 trabalhador
penalizado, uma vez que a autarquia possui
meiospr6prios parareceber seus creditos. Pre
cedenteda Eqreqia QuintaTurma.

3. Hip6teseem que 0 Autor laborou comoem
pregadorural, no perfodo compreendido entre
1o dejaneiro de1962 e19defevereiro de1976,
com registro em sua carteira profissional, con
tribuindoparaa prevldencia rural.

4. Ocorrencia de situacao completamente
distinta daquela referente aos trabalhadores
rurais em regime de economia familiar, que
vieram a ser enquadrados como segurados
especiais tao-somente com a edicao da Lei
n.c8.213/91, ocaslao em que passaram a con
tribuir para 0 sistema prevldenclarlo.

5. Reconhecido 0 tempo de contribuicao,
ha direito aexoedlcac de certidao para fins
de contagem recfproca.

6. Recurso especial nao conhecido.

(REsp SS406B/SP, Rei. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 14110/2003, DJ
17/11/2003 p.37B)

Essa orientacao vem sendo adotada em pre

cedentes do Eqreqio Tribunal Regional Federal da

3' Reqlao,citando-se, como exemplo, 0 seguinte:

A<;Ao RESCISORIA. CPC, ARTiGO 485, INCISOS
VEiX. PREVIDENCiARIO. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. REVISAo DA RENDA MENSAL
INICIAL. ARTIGO SO DA LEI B.213/91. REGIS
TROS EM CARTEIRA DE TRABALHO. EXCLusAo
DA CAUSA DE PEDIR DOS PERfoDOS LABORA
DOS SOB A EGIDE DA LEGISLA<;Ao ANTERIOR.
INEXISTENCIA DE VIOLA<;Ao A LITERAL DISPO
SI<;AO DE LEi. ALEGA<;Ao DE souivoco NA
CONTAGEM. RECOLHIMENTOS INEXISTENTES.
ERRO DE FATO CONFIGURADO. DESCONSTI
TUI<;AO DO JULGADO. PROCEDENCIA DO PE-

DIDO ORIGINARIO. - Improcede a rescis6ria se,
fundado 0 pedido de desconstituicao na ocor
rencia de ofensa a dispositivos legais, avista da
impossibilidade de contagem, para efeito de
carencla,do perfodo detrabalhorural anteriora
Lei 8.21 3/91, 0 julgado acabounao sevalendo.

paraautorizar a revtsao da rendamensaI inicial
de aposentadoria por ldade, dosvinculos ano

tados em CTPS antesda vlqencla da lei.- Ainda
que assim nao fosse, mesmo que a dlscussao
travada nofeito subjacente alcancasse a lnexls
tencla decontribuic;:6es mensais notocanteaos
registros de trabalhocorrespondentes ao labor
rural anteriorajulho de 1991, nao teria melhor

sorte 0 pleito com base no inciso V do artigo
485 do epc, por competir ao empregadorefe
tuar os recolhimentos junto ao INSS. - Aplican
do-se, contudo, as maximas jura novit curia e
da mihi factum, dabo tibi jus,a hip6teseacaba
dandoensejo arescisaocomfulcrono inciso IX
doartigo485 do Cf'C,porcontadaadmissao de
fato inexistente, qual seja, 0 cumprimento da
carencla mediante0 recolhimento de 140 (cen
to e quarenta) contrlbukoes desde a vigencia
da Lei 8.213/91, quando,somados osperfodos
postos nainicial da ac;:ao orlqlnarla, acabamto
talizando apenas 110 (centoe dez).- Aindaque
considerados os6 (seis) meses em que efetua

dos recolhimentos na condicao de contribuln

te individual (agosto, outubro e novembro de
2000 e janeiro, marc;:o e maio de 2001), nao se
atinge 0 marco de 140 contribuicoes totaliza
daspelo segurado, correspondente acontade
11 anos, 7 meses e 27 dias de trabalho, alcan
c;:ados apenas com a somat6ria continua dos
interregnos relacionados, desconsiderando-se,
pois, asinterrupc;:6es verificadas entre osregis
tros, a configurar, asslm, 0 erro de fate. - Nada
obstante, em sede de jufzo rescis6rio, 0 acolhi

mente da pretensao a revisao do beneffclo e
de rigor, afinal, tratando-se de rurfcola que,an
teriormenteaviqencia da Lei nO 8.213/91, de
senvolveu atividades no campo na qualidade
de empregado, com registros em carteira de
trabalhocorrespondentes aos perfodos labora
des, nao se permite falar em descumprimento
da carencia necessaria ao aproveitamento do
tempo de servic;:o respectivo. - Recolhimento
dascontribuic;:oes previdencidrias cujo onusrecai
sobre 0 empregodor, 0 teordo disposto na Lei nO
4.213/63, posteriormente corroborada pela Lei
Complementor nO 11/71.Precedentes do Superior
Tribunal delusttca, do3° SeC;:Qo destaCorte e dos
demais Ttibunals Regionais Federais. - Provada
a condicao de trabalhador rural com aps as-

sinada por perfodos superiores ao exlqldo na
tabela do artigo 142 da Lei B.213/91, possivel
extrairda petlcao inicial da demandaoriqinarla

fundamento que autorize a analise do pedido
de recalculo da rendamensaI do beneficio sem
seamarrar aos recolhimentos posteriores a jU
Ihode 1991, ate mesmoem razao da descricao
bastante clara e perceptive] de todososvfncu
los constantes da aps desde lode junho de
1978, do encartede farta docurnentacao a res
peito e do teor da contestacao oferecida nesta
rescis6ria, a denotar0 verdadeiro prop6sitodo
segurado. - A se entender de modo diverso,
sobejaria enormeinjustic;:a, ao seignorarospe

riodos laborados em tempo anterior, registra
dos na erps dosegurado, tolhendo-Ihe direito
legitimo de ter 0 valor de sua aposentadoria
fixado segundo parametros manifestamente
favoravels. [TRF-3' R., AR 200703000973717;
AR - A<;Ao RESCISORIA - 5711, Relators: JUIZA
THEREZINHA CAZERTA; Terceira Se,;;o, DJF3
deOB/0912009, p.52]

No entanto, consoante restou amplamente de

rnonstrado, os segurados trabalhadores rurais em

pregados,quer seja no regime da Lei n. 4.214/1963

- regulamentada pelo Decreto 53.154/1963 -, quer

seja no regime da LC 11/71, consideradas as exce

~6es atinentes ao Plano Basico e asalteracoesintro

duzidas pela LC 16/73, nao contribuiam compulso

riamente paraa Prevtdenda Social.

Admite-se, pois,o compute, para fins de caren

cia, do labor rural desempenhado anteriormente

aLei n. 8.21311991, tao somente, dos empregados

na aqroindustria canavieira e em outras empresas

incluidas no Plano Basicode Previdencia Social ins

tituido pelo Decreto-Lei 564, de 1/0511964, posta

que contribuiam para a manutencao do sistema,

embora nao estivessem vinculados, ainda, ao Re

gime Geral da Previdencia Socialem vigor aepoca

(Lei n. 3.807/1960); e dos trabalhadores do setor

aqrario de empresa agroindustrial, das empresas

produtoras e fornecedoras e produto aqrarlo in
natura e dos empreiteiros ou orqanizacoes que,

nao constituidos sob a forma de empress, utiliza

vam mao de obra para producao e fornecimento

de produto aqrario in natura, incluidos, na forma

do Decreto-Lei n. 704, de 24/07/1969, no Regime

Geral de Prevldencla Social instituido pela Lei n.

3.80711960 e que vinham sofrendo, em seus sa

larios, 0 desconto da contribuicao devida ao IAPI



e, posteriormente, ao INPS (arts. 1°, 2°, 3° e 5° do

Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 4°, paraqrafo unico

da LC 16/1973).

2.2 Hip6tese em que Ii possivei considerar 0

trabalho rural como tempo especial, ante a previsiio
contidano c6digo 2.1.1 do quadroanexoa quese rete
rea art. 2° do Decreta n.53.831/1964

Outra questao que tem suscitado debate na

jurlsprudencia e tem resultado em equivocadas

lnterpretacces diz respeito a possibilidade de re
conhecimento da especialidade do labor desem

penhado pelo trabalhador rural em face da pre

visao contida no codiqo 2.2.1 do quadro anexo a

que se refere 0 art. 2° do Decreto n. 53.831/1964.

Da interpretacao sistematica do Decreto n.

53.831/64 e de seu quadro anexo em face do area

bouco normative acima examinado, resulta inequi

voca a conclusao de que 0 citado diploma teve por

escopoa reqularnentacaoda aposentadoria especial

prevista aepoca na Lei n. 3.807, de 26 de agosto de

1960, beneficio que nao se estendia aos segurados

especiais nem aos trabalhadores rurais emprega

des,aexcecao dos empregados no setor aqrario de

empresa agroindustrial, das empresas produtoras

e fornecedoras de produto aqrario in natura e dos

empreiteiros ou orqanizacoes que, nao constituidos

sob a forma de empresa, utilizavam mao de obra

para producao e fornecimento de produto aqrarlo

in natura, incluidos, na forma do Decreto-Lei n. 704,
de 24/07/1969, no Regime Geral de Previdencia So

cial instituido pela Lei n. 3.807/1960 e que vinham

sofrendo, em seussalaries, 0 desconto da contribui

,ao devida ao IAPI e, posteriormente, ao INPS (arts.

1°, 20, 3° e 5° do Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 40,
paraqrafo unko da LC 16/1973).

Necessario salientar, no que concerne aos tra

balhadores rurais que integravam 0 Plano Baslco

instituido pelo Decreto n. 564, de 1° de maio de

1969, que se nao se admite 0 reconhecimento da

especialidade do labor por eles desempenhado,

porquanto nao faziam parte do Regime Geral de

Previdencia Social instituido pela LOPS que pas

sou a prever a aposentadoria especial. Embora

vertessem contrlbulcoes para a rnanutencao do

Plano, conforme demonstrado, nao era prevista a
epoca, entre os beneficios elencados pelo art. 3°

do Decreto-Lei n. 564/1969, a aposentadoria espe

cial, nem a aposentadoria por tempo de service,

Assim, somente a vinculacao ao regime de

previdencia urbana, instituido pela LOPS garan

tiria a esses trabalhadores 0 direito a conversao

do tempo especial em comum, vlnculacao essa

que somente foi prevista com 0 Decreto-Lei 704,
de 24 de julho de 1969.

Nessecaso era garantida a essestrabalhadores

a condlcao de segurados, inicialmente, 0 IAPI-Ins

tituto de Aposentadorias e Pensoes dos Industria

rios e, em seguida, ao INPS, sltuacao equiparada a
do trabalhador urbano.

Em suma, considerando que os beneficiarios

do PRORURAL e do Plano Basico - que nao inte

gravam 0 Regime Geral da Previdencla Social- so

mente tinham direito aaposentadoria por velhice

ou por invalidez, reservando-se a aposentadoria

por tempo de servlco aos segurados do regime

geral da previdencla social, tern-se que este be

neficio somente e devido aos empregados de

aqroindustrla que foram incluidos no regime ge

ral, por ate do Ministro do Trabalho, ou por inicia

tiva da propria empresa.

3 Conclusao

Diante do quanta restou desenvolvido acima,

podem ser firmadas as seguintes conclusoes:

1. A Lei n. 3.807/1960 (Lei Orqanka da Pre

vldencla Social), marco na Prevldencla Social do

Brasil, instituiu conjunto normative apllcavel, de

modo uniforme, aos diversos segurados e depen
dentes dos variados Institutos de Previdencia exis

tentes a epoca (lAP's), excluindo, no entanto, os

trabalhadores rurais do sistema de protecao social

(art. 3°, inciso II);

2. A inclusao dos trabalhadores rurais em

um sistema de previdencia somente se verificou

a partir da vlqen cia do Estatuto do Trabalhador

Rural, instituido pela Lei n. 4.214/1963, sem que

tal diploma tivesse, no entanto, previsto contri

buicoes previdenclarlas a serem suportadas pe

los segurados a que se referia 0 art. 160;

3. Em contrapartlda, os servlcos e beneficios

previstos se restringiam aasslstencla amaternida-

de, auxilio doenca, aposentadoria por invalidez ou

por velhice, pensao aos beneficiarlos em caso de

morte, asslstencia medica e auxilio funeral, restrin

gindo-se 0 segundo e terceiro beneficios apenas

ao segurado rural (art. 164 da Lei n. 4.214/1963);

4. Como a carencia, no sistema de previdencia

rural vigente aepoca do Estatuto do Trabalhador

Rural, era compreendida como 0 lapse de tempo

durante 0 qual os beneficiarios nao tinham ain

da direito a determinadas prestacoes, de acordo

com 0 disposto no citado regulamento, nao se

cogitava da exiqibilidade de numsro minima de

contrlbulcoes efetivamente vertidas e indispen

savels para que 0 segurado fizesse jus aobtencao
do beneficio, porquanto a Lei n. 4.214/1963 nao
previu 0 pagamento de contrlbulcoes previden

ciarias cornpulsorlas suportadas pelos segurados

referidos em seu art. 160;

5. Com a instituicao do Plano Basico de Pre

vldencia Social pelo Decreto-Lei nO 564, de 1° de

maio de 1969, os segurados desse novo sistema

- empregados e trabalhadores avulsos do setor

rural da aqrolndustrla canavieira (artigo 2°, I) e os

empregados e trabalhadores avulsos de empresas

rurais que, pelo seu nivel de orqanizacao, fossem

incluidas no aludido Plano Basico (art. 2°, inciso I),

mediante Decreto do Poder Executivo (art. 9° do

Decreto-Lei n. 564, de 1° de maio de 1969) - passa

ram a contribuir para sua manutencao, porern tal

plano ainda previa coberturas reduzidas, a saber:

(a) auxilio doenca, aposentadoria por invalidez,

aposentadoria por velhice (em favor do segura

do); (b) auxilio reclusao, auxilio funeral, pensao

por morte (em favor dos dependentes dos segu

rados); (c) assistencia medica, em favor dos segu

rados e dos dependentes.

6. Com a alteracao do Decreto-Lei 564 pelo

704, de 24 de julho de 1969, foi introduzida alte

racao prevendo que a empresa abrangida pelo

Plano Baslco de Prevldencta Social instituido pelo

primeiro diploma (Decreto-Iei n. 564/1969) pode

ria ser incluida no sistema geral da Previdencla So

cial, tendo em vista 0 nivel de orqanlzacao da ati

vidade e as condlcces economlcas da regiao onde

estivesse localizada. Nesse segundo diploma,

foram definidos como segurados obnqatorios os

empregados do setor aqrario de empresas agroin-

dustriais, as empresas produtoras e fornecedoras

de produto aqrario in natura e os empreiteiros ou

orqanizacoes, que, nao constituidos sob a forma

de empresa, utilizassem mao de obra para produ

,ao e fornecimento de produto aqrario in natura
(arts. 2° e 3° do Decreto-Lei n.O 704/1969).

7. Com 0 advento da Complementar nO 11, de

25 de maio de 1971, foi extinto 0 Plano Basico da

Previdencla Social e direcionadas as empresas con

tribuintes ao PRORURAL, salvo asaqrolndustrlas,an

teriormente vinculadas, inclusive seu setor aqrario,

ao extinto IAPI e ao INPS, que continuaram Iigadas

ao regime geral (artigos 27, caput e § 1° e art. 29 da

LC n. 11/71). Manteve-se a vinculacao aos extintos

IAPI e INPS daqueles empregados das aqrolndus

trias que continuavam vinculados ao Regime Geral

- inexistindo relacao juridica onerosa dos demais

trabalhadores rurais com a Prevldencia Social Rural,

cuja fekao era nitidamente assistencial.

8. Somente com 0 advento da Constituicao da

Republica de 1988, e, particularmente, com a edicao

do novo plano de custeio e beneficios da Previden

cia Social, 0 trabalhador rural (empregado, segurado

especial,autonomo rural e avulso rural) passou a in

tegrar, em definitivo, sistema unlco de Previdencia

Social, como verdadeiro segurado obrlqatorio, em

tese equiparado ao urbano.

9. Em consequencta desse cenarlo de histo

rica dlferenciacao entre os segurados urbanos e

rurais, previu 0 artigo 143 da Lei n. 8.213/1991 a

concessao de aposentadoria por idade, no valor

do salario minimo, ao empregado rural, trabalha

dor avulso rural, ao trabalhador autonorno rural,

independentemente do recolhimento efetivo de

contribuicoes, isto e, independentementedo cum

primento da carencla, Com a mesma finalidade, a

Lei n. 8.213/1991 viabilizou, por meio do art. 55, §

2°, 0 compute do tempo de service do segurado

trabalhador rural, anterior a julho de 1991, para

fins de obtencao da aposentadoria por tempo de

service e de contribuicao, independentemente do

recolhimento, exceto para efeito de carencla, dis

positivo aplicavel apenas em favor dos segurados

trabalhadores rurais que estavam expressamente

excluidos da Lei n. 3.807/1960 (inciso II, art. 3°).
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Percebe-se que 0 doutrinador citado acima se

lastreia no principio da solidariedade para defender

a exlstencla do beneficio, porquanto este visa aten

del' precipuamente a familia do segurado. Aliado

ao argumento supra, prop6e-se a interpretacao do

instituto a luz de outros principios constitucionais,

destacando-se primeiramente 0 preceito contido

no art. 226 da Constitulcao Federal, 0 qual preve

especial protecao a familia pOI' parte do Estado.

Em consonanda com este preceito constitucional,

argumenta-se que a leqislacao previdenclaria terla

dispensado tratamento para protecao afamilia ao

instituir a pensao pOI' morte e 0 auxllio-redusao.

Em ambos os beneficios 0 prop6sito consiste em

proteqer a fonte de subsistencia do nucleo familiar,

constituindo, pois, uma prestacao pecunia ria com

carater substitutivo, com 0 objetivo de prover as

necessidades econ6micas dos dependentes.

Outro principio constitucional utilizado para

defender a exlstencia do beneficio encontra-se inse

ride no art. 5°, inciso XLV, da Constituicao Federal:

De outra parte, doutrinadores nao men os

ilustres argumentam em sentido contrario, tal

como Russomano':

Nenhuma pena passara da pessoa con
denado, podendo a obrlqacao de reparar 0

ocriminoso, recolhido aprtsao, par mais

deprimente e dolorosa que seja sua poslcao,
fica sob a responsabilidade do Estado. Mas,
seus famiHares perdem0 apoioeconcmico que
o segurado Ihe dava e, muitasvezes, como se
fossem os verdadeiros culpados, sofrem a con

denacao injusta de gravissimas dificuldades.

Inspirado por essas ideias, desde 0 lnklo

da decade de 1930, isto e, no dealbar da fase
de crlacao, no Brasil, dos Institutos de Apo
sentadoria e Pensces, nosso legislador teve 0

cuidado de enfrentar 0 problema e atribuir ao
sistema de Prevldencla Social 0 onus de arnpa

rar, naquela continqencla, os dependentes do
segurado detento ou recluso.

IV- salarlo-famflia e auxfllo-reclusao para

osdependentes dossegurados de baixa renda.

Art. 201 - A prevldencla social sera organizada

sob a forma de regime geral, decaratercontribu

tivoe de filiacao obrigat6ria, observados criterios

quepreservern 0 equllibrio financeiro eatuarlal, e

atendera, nos termos da lei,a (Redac;:ao dadapela

Emenda Constitucional nO 20,de 15.12.1998)

Eis um benefrclo que deveria ser extinto,

pels naoepossivel quea pessoa fiquepresa eain
daasociedade como umtodotenhadepagar um

beneficio afamilia do preso, como seeste tivesse

falecido. De certa forma, 0 preso e que devena
pagar porseencontrar nesta condtcao, principal
menteporroubo,furto,trafico, homicidio, etc.

Na verdade, vem a ser um beneficio de

continqencla provocada, razao pela qual nao

deveria ser pago, pois 0 preso da causa, com
seu ato, em estar nessa condicao. Logo, nao de

verla a Prevldencta Social ter de pagartal bene

flclo. Lembre-se que,se 0 acidentede trabalho

e provocado pelo trabalhador, este nao faz jus

ao beneficio. 0 mesmo deveria ocorrer aqui.

Entende, portanto, esta corrente doutrlnarla

que 0 auxilio-reclusao constitui verdadeiro premlo

ao criminoso que vera 0 sustento de sua familia

garantido pela Prevldencla Social, 0 que acabaria

ate mesmo pOI' estimular a criminalidade, haven

do aqueles que chegam a propugnar ate mesmo

pela sua extincao, conforme relatado acima.

auxillo-recl - ~eg e
interpretacao jurisprudencial

Juiz Federal Hennes Gomes Filho

1 lntroducao

o auxlllo-reclusao e 0 beneficio previdenclario

devido aos dependentes do segurado recolhido a
prisao, previsto na Constituicao da Republica:

Respeitaveis doutrinadores op6em-se a exis

tencia do referido beneficio prevldenciario, sendo

citado frequentemente em varies estudos 0 posi

cionamento de Sergio Pinto Martins':
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10. Admite-se 0 compute, para fins de caren

cia, do labor rural desempenhado anteriormente

a Lei n. 8.213/1991, tao somente, pelos trabalha

dores na aqroindustria canavieira e em outras em

presas inciuidas no Plano Basico de Previdencla So

cial instituido pelo Decreto-Lei 564, de 1/0511964,

posto que contribuiam para a manutencao do sis

tema, embora nao estivessem vinculados, ainda,

ao Regime Geral da Previdencia Social em vigor a
epoca (Lei n. 3.807/1960); e dos trabalhadores do

setor aqrario de empresa agroindustrial, das em

presas produtoras e fornecedoras e produto aqra

rio in natura e dos empreiteiros ou orqanlzacoes

que, nao constituidos sob a forma de empresa,

utilizavam mao de obra para producao e forne

cimento de produto aqrario in natura, incluldos,

na forma do Decreto-Lei n. 704, de 24/07/1969,

no Regime Geral de Prevldencia Social instituido

pela Lei n. 3.80711960 e que vinham sofrendo, em

seus salaries, 0 desconto da contrlbulcao devida

ao lAPI e, posteriormente, ao INPS (arts. 1°,2°,3° e

50 do Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 4°, paraqrafo

unico da LC 16/1973).

11. Da interpretacao sistematica do Decreto n.

53.831/64 e de seu quadro anexo em face da area

bouco normative examinado, resulta a condusao de

que 0 citado diploma teve pOI' escopo a regulamen

tacao da aposentadoria especial prevista aepoca na

Lei n. 3.807,de 26 de agosto de 1960, beneficio que

nao seestendia aossegurados especiaisnem aostra

balhadores rurais empregados, aexcecao dos traba

Ihadores do setor aqrario de empresa agroindustrial,

das empresas produtoras e fornecedoras e produto

aqrarlo innatura e dos empreiteiros ou orqanizacoes

que, nao constituidos sob a forma de empresa, utili

zavam mao de obra para producao e fornecimento

de produto aqrario in natura, incluidos, na forma do

Decreto-Lei n. 704, de 24/0711969,no Regime Geral

de PrevidenciaSocialinstituido pelaLein.3.807/1960

e que vinham sofrendo, em seussalarios, 0 desconto

da contribuicao devida ao IAPIe,posteriormente, ao

INPS (arts.1°,2°,3° e 5° do Decreto-Lei n. 704/1969 e

art.4°, paraqrafo unlco da LC1611973).
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dano e a decretacao do perdimento de bens

ser, nos termos da lei, estendidas aos suces

sores e contra eles executadas, ate 0 limite do

valordo patrim6niotransferido.

Argumenta-se que os familiares do recluso ja

experimentam 0 sofrimento pelo afastamento do

seu convivio e ainda teriam que suportar a privacao

da fonte de renda,0 que constituiria uma extensao

da pena aosdependentes,osquais nao concorreram

para 0 crime que deu azo 11 prisaodo segurado.

De outra parte, 0 instituto tarnbem encontra

ria supedaneo no principio da dignidade humana,

consoante 0 art. 1°, inciso Iii,da Carta Poiltica, bem

como no compromisso de erradlcacao da pobre

za, elencado no art. 3°, ja que, aplicando-se uma

interpretacao sistematica e teleol6gica, cabe ao

Estado, conjuntamente com a sociedade, proteger

a familia contra eventuais Infortunios, tal como se

da com a pensao por morte.

A assertiva de que 0 auxillo-reclusao propicia

ria 0 incentivo 11 criminalidade constitui, sem du
vida, um exagero, mormente sob a conslderacao

de que 0 instituto e pouco conhecido pela popula

~ao interessada. Segundo boletim divulgado pelo

Mlnisterio da Previdencla e Asslstencla Social, em

dezembro de 2009 foram pagos 26.645 beneflcios

de auxilio-redusao, para uma populacao carcera

ria que girava em torno de 469.807 no primeiro se

mestre do ano de 2009, consoante dados obtidos

no sitio do Ministerlo da Justice junta 11 rede mun

dial de computadores. Depreende-se que se trata

de percentual diminuto, mesmo considerando um

elevado numero de detentos que nao seriam se

gurados por ocasiao da prisao (esses dados nao

estao disponiveis no sitio do MPAS). Contudo, nao

ha como negar que a leqlslacao foi extremamen

te generosa ao disciplinar 0 institute, dando-ihe

o tratamento da pensao por rnorte, mormente no

que diz respeito 11 carencla.

2 Dos requisitos para concessao do bene
ftclo de auxfllo-reclusao

Aconcessao do beneflcio do auxflio-reciusaoen

contra-sedisciplinada no art. 80, da Lei nO 8.213/91:

Art.80. 0 auxfllo-reclusao sera devido, nas rnes

mas condlcoes da pensao par morte, aos de

pendentes do segurado recolhido aprlsao, que

nao receber rernuneracao da empresa nem es
tiver em gozo de auxflio-doenca, de aposenta

doriaou de abonode perrnanencia em service.

Pardgrafo tinico. 0 requerimento do

auxlllo-reclusao devers ser lnstrufdo com cer

tidao do efetivo recolhimento aprisao, sendo

obrigat6ria, para a manutencao do beneficia,

a apresentacao de dedaracao de perrnanencla

nacondicao de presidiario.

Portanto, 0 primeiro pressuposto para ob

tencao do beneflcio consiste no recolhimento do

segurado 11 prisao. Nao importa a natureza juridi

ca dessa prisao, podendo ser cautelar, provis6ria

ou definitiva ou ate domiciliar, nao importando

tarnbem se 0 segurado cumpre a pena em regi

me semi-aberto ou fechado. Em qualquer dessas

sltuacoes, 0 segurado nao tera meios de prover 0

sustento de sua familia, pois estara impossibilita

do de trabalhar. Portanto, as principais premissas

para 0 deferimento do beneficio consistem no

recolhimento 11 prisao, a qualidade de segurado

no momenta da prisao e que este nao receba re

rnuneracao da empress, nao esteja em gozo do

auxilio-doenca, de aposentadoria ou de abono de

perrnanencia de service.

Para requerer 0 beneficio, torna-se necessarto

que sejaapresentada a certidao de efetivo recolhi

mento do segurado 11 prisao,expedida pela auto

ridade competente, juntamente com 0 pedido.

A Emenda Constitucional nO 20 trouxe sensivel

alteracao na redacao do inciso IV, do art. 201, da

Constltuicao Federal, passando a Iimitar a concessao
do referido beneflcio aosseguradosde baixa renda.

Em respeito ao direito adquirido, para aqueles

que ja vinham recebendo 0 auxllio-reclusao ou ti

nham implementado ascondicoes, para 0 perfodo

anterior a 16.12.1998,aplica-se a leqislacaovigen

te 11 epoca, independentemente da renda mensal

(Portaria MPAS nO 4.883/98)

Aalteracaoconstitucionalque limitou aconcessao
do beneficioaossegurados de baixa rendafoi objeto

de muitas criticas pela doutrina, vezque considerada

discriminat6ria, confarme anotaCastro e Lazzari':

A reducao do alcance do beneficia, con

templado, apes 16.12.1998, apenas as fami
lias dos segurados "de baixa renda", constitui
discrimen nao razoavel, padecendo a rega
de vkio de inconstitucionalidade, por afetar
a tratamento ison6mico. Cumpre lembrar 0

precedente do salarlo-rnaternidade, que foi
estabelecido na Constituicao originariamen
te como send a beneficio previdenciario a ser
concedido "sem prejuizo do empreqo e do
salarlo", raaso pela qual a STF considerou a at

terecac promovida pelaEC 20/98 (llmltacao ao
teto do RGPS) inconstitucional. Aqui,a sltuacao
e ldentlca, pais a escopo da protecac social e
a protecao universal a quaisquer pessoas que
seencontrem em condlcao de risco de subs is

tencia, e nao e razoavel se admitir que renda
familiar no valor de R$ de 360,00 (a epoca da
EC 20/98) indique ter a familia condlcoes de
manter-se sema beneffcio do auxillo-reclusao,

aindamaisquando nao selevaem contaa nu

merode pessoas a ser mantida.

Uma corrente jurisprudencial sobre a materia

caminhou no sentido de interpretar a renda bruta

mensaI como a renda do dependente e nao a do

segurado, uma vez que tem como escopo a garan

tia da subsistencla daquele, entendimento este

que veio a cristalizar-se na Surnula nO 5, da Turma

Regional de Uniformizacao JEF da 4' Regiao:"Para
fins de concessao do auxitio-redusao, 0 conceito de
renda bruto mensol se referea renda auierida petos
dependentes e naG a dosegurado recluse".

Amateriapassou pelo crivodo SupremoTribunal

Federal que deu apalavrafinal sobrea questao juridi

ca,par maiaria, no julgamento do RE 587365, tendo

como relator 0 Ministro Ricardo Lewandowski:

PREVIDENCIARIO. CONsTITUCIONAL. RECURsO
EXTRAORDINARIO. AuxiLiO-RECLusAo. ART. 201,
IV, DA CONsTITUIc;:AO DA REPU8L1CA. L1MITAc;:Ao
DO UNIVERsO DOS CONTEMPLADOs PELO Auxi
L10-RECLUsAo. BENEFICIO REsTRITO AOs sEGU
RADOS PREsOs DE BAIXA RENDA. REsTRIC;:Ao
INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. sELETIVIDADE
FUNDADA NA RENDA DO sEGURADO PREsO. RE
CURsO EXTRAORDINARIO PROVIDO.

1- Segundo decorre do art. 201, IV, da Consti
tutcao, a rendado segurado preso e que a deve
serutilizada comopara metro paraa concessao

do beneficiae nao a de seus de pen dentes.

II - Tal compreensao seextraida redac;:ao dada

ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que

restringiu a universe daqueles elcancados pelo
auxilio-reclusao. a qual adotou a criteria da
seletividade para apurara efetiva necessidade
dosbeneficlarlos,

III - Diante disso, 0 art. 116 do Decreto
3.048/1999 nao padecedo vfcio da inconstitu

cionalidade.

IV- Recurso extra ordinaria conhecido e pro
vido (RE 587365, SC - Santa Catarina Rela
tor Min. Ricardo Lewandowski, julgamento:
25/03/2009, Publlcacao: 08.05.2009 - Orqao
Julgador: Tribunal Pleno).

Portanto, prevaleceu 0 entendimento de que a

renda mensaI a ser considerada para aferir a baixa

renda seriaa do segurado e nao a do dependente.

a Superior Tribunal de Justica vem entenden

do que a verificacao da baixa renda deve ser feita

na data em que 0 segurado foi recolhido 11 prisao,
aplicando, pols, 0 principio tempusregit oetum:

PREVIDENCIARIO. AuxILiO-RECLUsAo. CON
csssso AOs DEPENDENTEs DO sEGURADO DE
BAIXA RENDA. DETERMINAc;:AO CONsTITUCIO
NAL. ARTIGO 80 DA LEI 8.213/91. REQUlslTOs
DA PENsxo POR MORTE. APLICABILIDADE.
PRINClplO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDEN
CIA. RECOLHIMENTO A PRlsAo. LEGlsLAc;:AO
VIGENTE A EPOCA. OBEDIENCIA. RECURsO
PROVIDO.

1-A EC 20/98 determinouque 0 beneficiaauxf
lio-reclusao seja devido unicamente aossegu
rados de baixa renda.

11- Nos termos do artlqo 80da Lei 8.213/91, 0

auxfllo-reclusao e devido nas mesmas condi
coes da pensao par morte aos dependentes
do segurado recolhido aprlsao,desde que nao
receba rernuneracao da empresa nem auxillo

doenc;:a, aposentadoria au abono de perma
nencla em servlco,

11I- Aexpressao "nasmesmas condicoes da pen

sao par morte"quer significar que se aplicam
asregras gerais da pen sao par morte quantoa
forma de calculo, beneficiarios e cessacao dos
beneficios. Emoutros terrnos,asregras da pen

sao par morte sao em tudo aplicavelsao auxl
lio-reclusao, desdeque hajacompatibiJidade e
nao exista disposicao em sentidodiverso.

IV- Ajurisprudencia daEg. Terceira Sec;:ao enten

de que a concessao da pensao par morte deve
observar os requisitos previstos na legislaC;ao
vigenteao tempo do evento marte,em obedi
encia ao princfpio tempus regitactum.



v -Quandofoi 0 segurado recolhido aprtsao, nao

eraconsiderado de baixa renda, nao fazendo jus
seus dependentes ao beneffcio auxrlio-reclusao,
em razao de Portaria posterior mais benefice.In
clde, aespecie, a princfpio tempus regitactum.

VI - A concessao do beneficio auxlllo-reclusao
deve observar as requisitos previstos na leqis

lac;ao vigenteaotempo do evento recolhimen

to aprlsao. porquanto devem ser seguidas as
regras da pen sao por morte,consoante oster
mos do artigo80daLei 8.213/91.

VII ~ Recurso conhecido e provide.

(REsP 760767/sC - Recurso Especial 
2005/0101195-9 - Relator MinistroGilson Dipp
- 5' Turma - datado julgamento:06.10.2005 
datada publicacao: 24.10.2005)

o art. 13 da referida Emenda disciplinou 0 que

se entenderia por segurado de baixa renda:

Ate que a lei discipline 0 acesso ao sala
rio-familia e auxllio-reclusao para os servido

res, segurados e seus de pendentes, esses be

neficios serao concedidos apenas aqueles que
tenham renda bruta mensaIigual ou inferiora

R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais),que ate
a publfcacec da lei,serao corrigidos pelos rnes
mos Indices aplicados aos beneffcios do reql

me geralde previdencia social.

Atualmente este valor encontra-se reajus

tado em R$ 798,30 (setecentos e noventa e oito

reais e trinta centavos), com validade a partir de

01.01.2010 (Portaria MPA5 nO 350, de 30.12.2009).

E necessarto que 0 interessado demonstre

a condlcao de dependente do recluso na forma

que exige a leqislacao, Os dependentes recebe

rao 0 beneficio enquanto 0 segurado permanecer

preso. Assim sendo, devem apresentar trimestral

mente ao IN55 certidao do orqao prisional ao qual

o segurado se encontra recolhido.

A lei nao faz dlstlncao quanta 11 natureza da

prlsao (secautelar ou decorrente de sentenc;acon

denat6ria com transite em julgado), nem quanta

ao seu regime. Entretanto, 0 beneficio e voltado

para 0 atendimento dos depen dentes do segura

do que se veriam sem subsistencla pela falta de

seu provedor. Assim, nas hip6teses de regime

aberto descabe a concessao do beneficio, em ra

zao de se encontrar 0 segurado apto para 0 retor

no ao trabalho. Parecer exarado pela Consultoria

Juridica do entao MPA5 concluiu que as famflias

dos segurados presos sob 0 regime fechado e se

mi-aberto fazem jus ao auxflio-reclusao, ainda que

eles exerc;am atividade remunerada e que asfami

lias dos segurados em cumprimento de pena sob

regime aberto nao tern direito ao recebimento do

auxilio-reclusao (Parecer CJ nO 2.583, de 24.9.2001

- in Revista RP5 252/834, nov/2001). Tambern e
indiferente tratar-se de prisao em razao de iiicito

clvel, penal ou administrativo.

A renda mensaI inicial sera de 100% do valor

do salario-de-beneftclo. 0 beneficio nao podera

ser inferior a um salario minimo. 0 segurado es

pecial tarnbern tera direito a um salario minimo

de beneficio. Caso esteja contribuindo facultati

vamente, sera 0 beneficio concedido com base

no salario-de-contrlbulcao.

Em caso de fuga do segurado, sera 0 benefi

cio suspenso. Havendo recapture, 0 beneficio sera

restabelecido a contar da data em que esta ocorrer,

desde que nao haja transcorrido tempo que impli

que na perda da condlcao de segurado. 5e houver

exercicio de atividade dentro do periodo de fuga,

sera ele considerado para venficacao da perda ou

nao da qualidade de segurado.

o termo inicial para concessao do beneficio

e a data do recolhimento do segurado 11 prisao,

desde que 0 pedido seja protocolado em ate trinta

dias do fato. Caso isto nao ocorra, tera por data de

inicio a do requerimento administrativo. 0 termo

final e 0 livramento do apenado, ou proqressao

para regime aberto. Ressalte-se que a liberdade do

segurado nao eobstaculo ao recebimento de par

celas devidas, mas nao pagas na epoca pr6pria.

Falecendo 0 segurado detido ou recluse, 0

auxlllo-reclusao que estiver sendo pago sera au

tomaticamente convertido em pensao por morte.

Nao havendo concessao de auxilio-reclusao em

razao de 0 salario-de-contrlbukao ser superior ao

limite fixado para determinar a baixa renda, sera

devida pensao por morte aos depen dentes se 0

6bito do segurado tiver ocorrido dentro do perf

odo 12 meses ap6s 0 livramento.

o Art. 2° da Medida Provis6ria nO 83, de 12 de

dezembro de 202, convertida na Lei nO 10.666, de

08 de maio de 2003, dispoe:

Art. 2° 0 exerocto de atividade remunerada do
segurado recluso em cumprimento de penaem
regimefechado ousemi-aberto quecontribuir na
condkao de contribuinte individual ou facultati
vo nao acarreta a perda do direito ao recebimen
to doauxflio-reclusao paraseus dependentes.

§ 1° 0 segurado recluso nao tera direito
aos beneficios de auxilio-doenca e de aposen
tadoriadurantea percepcao, pelos dependen

tes, do auxillo-reclusao, ainda que, nessa con
dic;ao, contribua como contribuinte individual
ou facultativo, permitida a opcao, desde que
manifestada, tambem, pelos dependentes, ao
beneffclo mais vantajoso.

§ 2°Em caso de morte dosegurado recluso
quecontribuirnaforma do§ l°,ovalorda pensao

por mortedevlda a seus dependentes sera obti
do mediante a realtzacao de cakulo, com base
nos novos tempos de contribukao e salario-de
contrlbukao correspondentes, neles incluidas as
contrlbulcoes recolhidas enquanto recluse, facul

tadaaopcaopelovalor do auxlllo-recfuseo.

Assim, por essa disciplina, mesmo recebendo

o segurado recluso rernuneracao na prisao, seus

dependentes poderao receber 0 auxllio-reclusao. A

norma veio corrigir uma antinomia que existia en

tre a Lei 7.210/84 (Lei de Execucao Penal) que per

mite ao preso trabalhar de forma remunerada, que

podera ser interno (art. 31 a 35) ou externo (art. 36

a 37), com 0 art. 80 da Lei 8.213/91, que nao permi

tia que 0 preso recebesse rernuneracao para que os

dependentes pudessem ter direito ao beneficio.

No que respeita a carencia, 0 tratamento

dispensado ao beneficio foi bastante genero

so ao aplicar a disciplina de pensao por morte,

porquanto nao existe carencia, ou seja, nao ha

tempo minimo de contribuicao para 0 direito a
concessao do beneficio, sendo necessario so

mente a comprovacao da condicao de segura

do pelo recluso e 0 preenchimento dos requisi

basicos aconcessao,

3 Consideracoes finais

o beneficio de auxlllo-reclusao encontra am

~aro nos principios constitucionais da protecao

familia, indivldualizacao da pena, solidariedade

pcial, dignidade humana e erradicac;ao da pobre

a. Visa atender ao risco social da perda da fonte

de rend"; familiar, em razao da prisao do segurado

de baixa renda, assim definido pela Emenda Cons

titucional nO 20, e tem por destmatarlcs os depen

dentes do recluso.
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desaposentacao e a preservacao minlmo vital
Juiza Federal Hind Ghassan Kayath

1 lntroducao

Um dos temas mais debatidos atualmente
no campo do Direito Previdenciario diz respeito a

desaposentacao que consiste na possibilidade do
segurado desconstituir 0 ate de sua aposentadoria
a fim de obter outro beneficio mais vantajoso no
mesmo ou em outro regime de previdencla, com

o aproveitamento do tempo do beneficio anterior
ao qual passa a ser acrescido ao novo tempo de
contribuicao decorrente de vinculo laboral manti

do ap6s a sua inativacao,

Um exemplo tipico e quando 0 trabalhador se
aposenta de forma proporcional, continua traba

Ihando e contribuindo e pretende usar esse novo
periodo para obter aposentadoria integral. Outra

situacao: segurado do Regime Geral da Previdencia
Socialingressa em cargo publico vinculado a regime
pr6prio visando ali se aposentar com 0 aproveita

mento do tempo na iniciativa privada.

E interessante assinalar que nao se trata de
cumulacao de beneficios ou contagem concomi
tante de tempo de contribuicao, mas sim de ces

sacao de um beneficio em prol da fruicao de outro
em melhores condlcoes financeiras'.

Ora, 0 sonho de todos os trabalhadores e ob

ter uma aposentadoria digna, que Ihes assegure
no ultimo periodo de suas vidas um pouco mais
de tranqOilidade e independencia.

Acontece que ao se aposentar, a realidade
enfrentada pela grande maioria dos brasileiros e
total mente distinta. Ao longo dos anos, esta c1as

se assiste seu poder economlco ir desaparecen
do, em razao da irris6ria atuallzacao, aliado ao

fate do aumento da expectativa de vida. 0 que
Ihes resta fazer? Morrer mais cedo, para nao con
viver com a mise ria ou tentar uma nova alterna-

1 ARAUJO, Isabella Borges. Adesaposentacao no direitobrastlelro.
Juris Plenum Trabalhista e Prevldenclarla, n. 18. junho de 2008.
Caxiasdo Sui: Editora Plenum Ltda.,2008,p. 49.

tiva no mercado de trabalho a fim de assegurar a
percepcao de beneficio mais rentavel no futuro?
Esse e 0 tema que abordaremos.

2 Prindpio da dignidade da pessoa humana

A Carta de 1988 estabelece a preservacao da
dignidade da pessoa humana como fundamento
do Estado Dernocratico de Direito (art. 1°., inci
so III), considerando, outrossim, como invlolavel
o direito a vida (artigo 5°., caput). A dignidade da

pessoa humana e 0 direito a vida sao considerados
como nucleo essenciaIdos direitos humanos na vi

sao de Fabio Konder Comparato'.

Alemde alcar 0 principioda dignidade da pessoa
humana a condlcao de fundamento do Estado De
mocratlco de Direito, na Constituicao encontram-se
outras referencias a esse principiocomo no dispositi

vo que trata da protecao outorgada pelo Estadoa fa
mflia (art.226, par. 7°.), bem como nos principiosque
regem a atividade econornica (artigo 170,caput).

E de dificil tarefa definir 0 que seja dignida
de humana, pois assim como a nocao de justice,
trata-se de um conceito f1uido, todavia essa dificul

dade acaba sendo ultrapassada quando se busca
estabelecer a conceltuacao pelo sentido negativo
do termo, ou seja, aquilo que se apresenta como
indigno. A indignidade e facilmente detectada
quando nao sejam asseguradas as pessoas condi
coes minimas de saude, educacao, saneamento,

allmentacao, trabalho, moradia e Iiberdade'.

Assim, a funcao do principioda dignidade da pes
soa humana e de seus consectarlos 16gicos, os direitos
fundamentais, e garantir perante 0 Estadoque as con

dkoes minimasde subsistencia sejam preservadas.

2 COMPARATO, Fabio Konder apudLIMA, Maria Madeleine Hutyra
de Paula. Impasto sabre a renda de salarlo:0 minima vitalaluz
do princfpio da dignidadeda pessoa humana. Revista de Direito
e Polttlca, vol.7,out. a dez/200S,p. 137.

3 ANDRADE, Vander Ferreira. A dignidade de pessoa humana:
valor-fonte da ordem [urfdlca. SP: Cautela, 2007, p. 69.

3 Minimo vital

A tutela da dignidade da pessoa humana im

porta em resguardar a essencla do minimo irredu

tivel. Melhor explicitando, 0 minimo vital e capaz
de tornar deterrninavel 0 principio da dignidade

da pessoa humane, pois permite a ccncretizacao

dos direitos fundamentais individuais e sociais

constitucionalmente assegurados. Nesse aspecto

ele se traduz em prestacoes estatais positivas.

o minimo existencial nao se esgota, entretan

to, no rol do artigo 5°. da Constituicao, nao estan

do sujeito a um cataloqo preexistente, podendo

variar de acordo com 0 contexte social. Esse direi

to as minimas condicoes de sobrevivencia digna

pressup6e 0 minimo indispensavel a habitacao,
educacao, vestuario, allmentacao e 0 direito ao tra

tamento medico adequado. Isso porque, sem que

se assegure as minimas condicoes de extstenda, a
sobrevivencia humana estaria arneacada e com ela

as pr6prias condlcoes iniciaisda Iiberdade.

Mas essa nao e a sua unica feicao. No campo

da tributacao isso significa que 0 poder de tributar

do Estado somente pode incidir ap6s a preserva

~ao do minimo vital ou existencial'. Em outras pa

lavras, a a~ao de tributar nao pode incidir sobre as

despesas necessarlas para viabilizar aos cidadaos

o atendimento de suas necessidades baslcas por

meio de desoneracoes impositivas. Apenas 0 que

exceder ao minimo vital e que pcdera ser alvo do

Fisco, sob pena de comprometer as condicoes ma
teriais minimas de existencia,

Regina HelenaCosta define a preservacao do mi
nimovital como a quantidade deriqueza minima,sufi

cienteparaa manuten~ao do individuoedesuafamilia,

intangiveipelatributa~aoporvia deimpostos'.

No ambito da seguridade social imp6e a ado

~ao de medidas de protecao tendentes a assegurar

as necessidades baslcas do ser humane nas areas

de saude, asslstencla social e previdencia social.

4 A Professora Regina Helena Costa identifica as seguintes
expressoes que sertam equivalentes: minima vital, minima
necessaria, minima de existencla, minima lndispensavel e
minima imponfvel (Princfpia da capacidade contributiva. SP:
Malheiros, 1993,p.65).

'COSTA, Regina Helena. Impasto de renda e capacidade
contrlbutlva. Revlsta CEJ, Brasilia n. 22,jut/set 2003,p. 27.
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Esses direitos socia is sao regidos pelo princlplo

da universalidade, representando prestacoes que

atendam as pessoas da forma mais abrangente
possivel'. Os dois primeiros sistemas caracterizam

se pela gratuidade, podendo ser prestados inde

pendente do beneficia rio ser contribuinte ou nao

da seguridade. Ja em relacao a previdencla social,
exige-se a contribuicao como uma das fontes de

seu custeio (contribuicao x retrlbuicao).

4 Da desaposentacao

Na Ii~ao de Wladimir Novaes Martinez a desa

posentacao compreende dois atos administrati

vos: 1)um de natureza desconstitutiva, consistindo

na renuncla a aposentadoria; 2) 0 outro de nature

za constitutiva, em face de nova aposentacao ou
de pelo menos renuncla com 0 restabelecimento

do status quo ante, sem outra pretensao",

4.1 Cabimento

Os argumentos contrarlos a desaposentacao

podem ser assim resumidos: 1) nao ha autorizacao
legal reconhecendo essa possibilidade; 2) 0 ate

administrativo concessive da aposentadoria se

traduz em ate juridico perfeito; 3) a aposentado

ria, por ser direito lnalienavel, e insuscetivel de re

nuncia'; 4) a desaposentacao macula 0 equilibrio

financeiro e atuarial do sistema previdenciario,

traduzindo em aumento ou criacac de beneficio

previdenciarlo sem fonte de custeio'.

Todos eles,entretanto, sao passiveis de refutacao,

Ora, se por um lade, nao ha lei autorizando 0

desfazimento do ate de aposentadoria, por outre,
deve-se reconhecer que nao ha no ordenamento

juridico qualquer preceito legal que vede a desa

posentacao. Para alern disso, pode-se apontar 0

6TAVARES, MarceloLeonardo. Direitoprevldenciario: regimegeral
de prevldencia social e regimes pr6priosde prevtdencta social.
S". ed. RJ: lumen Juris, 2006,p. 2.

7 MARTINEZ, WladimirNovaes. Consequenclas praticas ejurfdicas
da desaposenracao. Repertorlo de jurisprudencia lOB, vol. II, n.
12/2008. p. 401.

aOartigo 181-BdoDecreto3.048/9gestabelecequeasaposentadorias
porldade. tempode contrtbutcao e especial sao lrrenundavels.

9 CARVALHO, Felipe Epaminondas. Desaposentacao: umaluznofim
do tunel. Jomal Trabalhista Consulex. N. 1141.Brasilia: 2006,p.11.
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princfpio da dignidade da pessoa humana como 0

fundamento constitucional desse instituto".

De mais amais,prevalece 0 entendimento que 0

princfpio da indisponibilidade nao seaplica ao ate de

aposentadoria, 0 qual, porsetratarde direito patrimo

nial, enseja livre disposkao pelo seu titular, bastando

a rnanlfestacao volitiva deste ultimo, independente

da anuenda da autarquia federal ou de qualquer ou

tro ente publico. Apesar disso,a Previdencia Socialse

recusa a acolher 0 pedido de renuncia, transferindo

ao Poder Judiciario 0 julgamento do conflito de lnte

resses que se instaura a partir dar.

De outra banda, nao se cogita da violacao ao

artigo 5°., inciso XXXVI da Constituicao Federal que

trata da garantia do ate juridico perfeito. Issoporque,

o preceito em tela deve ser interpretado no sentido

de melhor resguardar a defesa dos direitos dos segu

rados contra a Administracao Publica, nao podendo

serutilizado para prejudica-lo no intuito de preservar

um final de vida com mais dignidade.

No que toea ao equilibrio financeiro e atuarial do

sistema previdenciario, convem nao esquecer que

o trabalhador aposentado que continua a trabalhar,

permanece contribuindo, arcando com 0 custeio

sem qualquer contra partida. Assim,essa receita extra

e inesperada serviria como fonte de custeio. Signifi

ca dizer, as contribuicoes previdendarlas recolhidas

apos 0 ate de aposentadoria, em face do exercfcio de

atividade remunerada, serviriam de fonte de custeio

para 0 futuro beneficio prevldendarlo,

Sobreleva notar que na seara do Direito Ad

ministrativo, 0 artigo 25 da Lei n. 8.112/90 preve 0

instituto da reversao que permite 0 retorno ao ser

vico publico do servidor aposentado. Trata-se, desse

modo, de sltuacao analoqa adesaposentacao, posta

que 0 servidor podera obter futura aposentadoria

com 0 aproveitamento do tempo anterior". Ambos

tern como premissa 0 desfazimento da jubilacao,

Nessecenarlo, ha de se ressaltar que ajurispru

dencla do Superior Tribunal de Justica firmou-se

no sentido de que a aposentadoria, sendo direito

patrimonial disponivel, e passivel de renuncla, nao

10 CARVALHO, Felipe Epaminondas. Desaposentacao: umaluznofim
do tunel.Jornal Trabalhlsta Consulex. N. 1141.Brasilia: 2006,p. 12.

11 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de e LAZZARI, Joao Batista.
Manual de direitoprevidenclarfo. 7~. Ed. SP: LTr, 2006,p. 546.

havendo fator impeditivo para a contagem do tem

po de service que a embasou para a obtencao de

novo beneficio mais vantajoso ainda que sob regi

me prevldenciario diverso.

Por fim, nao se deve olvidar que apesar de seu

cabimento, a desaposentacao nao pode seraplicada

aos segurados contemplados com a aposentadoria

por invalidez, na medida em que esse beneficio se

apresenta incompativel com 0 exercfcio de qualquer

atividade laboral apes 0 jubilamento. Eis porque,

nessa situacao, nao se pode cogitar de supervenien

tes contribuicoes ao regime previdenciario.

4.2 Do direito a obten~ao do certidiio de
tempo de service

Uma vezdesconstituida a aposentadoria, assls

te direito ao segurado de obter certldao de tempo

de contribuicao do periodo anteriormente utlliza

do para fins de compute no futuro beneficio mais

vantajoso a ser requerido perante 0 mesmo regi

me ou regime prevldenciario diverso. Assim, em

face da negativa do INSS em reconhecer 0 direito

arenuncia do beneficio, 0 pedido de tutela jurisdi

cional deve ser cumulado com 0 de expedicao da

certidao de tempo de service ou contribuicao.

4.3 Do obriqactio de devolucao dos pro
ventos percebidos

Um dos pontos polernlcos que cercam a

apllcacao do instituto, diz respeito aobrlqacao

ou nao de devolucao dos valores relativos aos

proventos percebidos pelos segurados duran

te a viqencia do beneficio.

Em prol do dever de restituicao, defende

Wladimir Novaes Martinez 0 restabelecimento

do status quo ante, ressaltando que 0 calculo do

quantum a ser devolvido depende de parametres

atuariais, levando em conta os dois pianos de be

neficio. Vale dlzer, tanto 0 regime de origem de

forma a nao causar desequilibrio em face da de

saposentacao, bem como para que 0 regime insti

tuidor possa pagar 0 beneficio".

12 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Restitulcao do recebido na
desaposenracao. RPS ana XXXII, n.33, aqosto 2008, p. 624-625.

Perfilhando entendimento diverse, os auto

res Carlos Alberto Pereira de Castro e Joao Batista

Lazari sustentam que a ausencla de irregularidade

no ato de concessao do beneficio, acarreta a ine
xigencia de devolucao dessas parcelas". Acres

cente-se a isso, a natureza alimentar das verbas

recebidas, nao ensejando, por conseguinte, a sua

rspeticao, Alias, nesse sentido ha precedentes do

Superior Tribunal de Justice.

5 Conclusao

Como visto, 0 instituto da desaposentacao

apresenta plena compatibilidade com 0 ordena

mento juridico brasileiro, estando em consonan

cia com a ordem constitucional, nao havendo dis

ciplina legal que 0 proiba.

Por outro lade, 0 ate de desaposentacao nao

pode ser conceituado de forma restrita de maneira

a somente propiciar a contagem do novo tempo

de contribuicao em regime prevldenciarlo diverse
daquele inicialmente vinculado. Faz-se mister, a

adocao de uma concepcao mais ampla, a fim de

que seja admitida em ambas as situacoes, poden

do contemplar a obtencao do futuro beneficio tan

to no mesmo regime como em outro distinto",

oato de desaposentacao nao pode ficar condi

cionado anecessidade de devolucao das parcelas

percebidas. Seusefeitos, portanto, seriam ex nunc.

Em suma, 0 instituto da desaposentacao tem

por escopo proporcionar ao cidadao uma apo

sentadoria mais rentavel de forma a concretizar

no campo do direito previdenciario 0 princfpio da

dignidade da pessoa humana, preservando-Ihe 0

minimo existenctal".
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Justice do Trabalho e 0 reconhecimento de
tempo de service para fins pravldenciarios

Juiz Federallvanir Cesar Irena Junior

1 lntroducao

o presente artigo tem como genese as discus

sees estabelecidas a partir da conferencla "Tempo

de service reconhecido pela Iustica do Trabalho e

sua utillzacao para fins previdenciarios", ministrada

pela professora Zelia Luiza Pierdona, na I Jornada

de Direito Prevldencierio da Escola de Magistratura

Federal da 1° Regiao, realizada em Belo Horizonte,

entre as dias 27 a 29 de outubro de 2009.

A partir da analise de temas como a constitucio

nalidade e alcance da regra probat6ria constante § 3°

do art. 55 da Lei 8.213/1991,que exige inicio de prova

material para a cornprovacao de tempo de service,

vedada a admissao de prova exclusivamente teste

munhal para tanto, bem como dos Iimites subjetivos

da coisa julgada, 0 artigo pretende fixar as sltuacoes

em que as declsoes proferidas pela Justice do Traba

Iho devem produzir efeitos na esfera previdendarla.

2 Daconstitucionalidadeeaicanceda regra

probat6ria do § 3° do art. 55 da Lei 8.213/1991

o tempo de service e elemento essencial do

suporte fatko de praticamente todos os beneficios

previdendarios, sendo determinante na aferkao da fi

liac;:ao do segurado ao regime previdendarlo, no cum

primento da carencla, quando exigida, e, finalmente,

no preenchimento do periodo necessario para a ob

tencao de algumas especies de aposentadoria, como

por tempo de servic;:o e especial.

Com 0 advento da Emenda Constitucional n. 20,

de 15 de dezembro de 1998 (art. 4°), 0 tempo de ser

vicofoi substituido, para fins de concessao e calculos

dos beneffcios previdenciarios, pelo tempo de efeti

va contribuic;:ao para 0 sistema previdenciario, veda

das as contagens em dobro ou de tempos ficticios.

No entanto, ate que lei venha regulamentar a mate

ria, 0 tempo de servic;:o considerado pela legislac;:ao

vigente para efeito de aposentadoria sera contado

como tempo de contribuicao.

o art. 55 da Lei 8.213/1991, com remissao ao

Regulamento (Decreto n. 3.048/1999), preve as hi

p6teses de reconhecimento de tempo de service.

com destaque para 0 § 3°" de apllcacao na via ad

ministrativa ou judicial, que exige para fins de com

provacao infcio de prova material, vedada a prova

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrencia

de motive de forc;:a maior ou caso fortuito.

Essa exlqencia de infcio de prova material, com

vedacao a comprovacao de tempo de servic;:o por

prova exclusivamente testemunhal, ja foi objeto de

argUi~ao de inconstitucionalidade, por violar 0 dis

posta no art. 5°, incisos XXXV e LV, da Constituicao

Federal de 1988, que garantem, respectivamente, 0

efetivo acesso ajustice em caso de vlolacao de direi

to e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes,

sendo firmes as vozes na doutrina nesse senti do'.

Os argumentos em defesa da tese sao varies,

podendo tres deles ser colocados em destaque. Pri

meiro 0 fato de a relacao de emprego tratar-se de

um contrato-realidade, que independe de qualquer

prova documental para sua cornprovacao (informa

Iidade), bastando 0 preenchimento dos requisitos

da pessoalidade, onerosidade, nao-eventualidade

e subordlnacao, que podem ser demonstrados por

simples prova testemunhal. Segundo porque nao

pode ser imposto ao empregado, parte mais fraca da

relacao laboral, a obriqacao de produzir prova docu

mental de vinculo que 0 empregador, responsavel

pela formalizacao do contrato, quer, por qusstoes

1 Art. 55. (...)

§ 3°Acomprovacao dotempodeservice para asefeitos desta Lei,
inclusive medlantejustlficacac administrativa oujudicial, conforme
o disposto no art. 108, 56 produzlra efeito quando baseada em
infcio de prova material, naosendo admitida prova exclusivamente
testemunhal, salvo naocorrencia de motive deforc;a maior oucaso
fortuito, conforme disposto noregulamento.

2 VeT, porrodos, CASTRO, Carlos Alberto Pereira de;LAZZARI, Joao
Batista. Manual de Direito Previdenci.3rio - 11.ed. Florian6polis:
Conceito Editorial, 2009.pp.698/701.

tributarias, esconder. Terceiro porque essa injusta

transferencia de onus probat6rio ao trabalhador vai

de encontro com 0 carater protetivo das legislac;:oes

trabalhista e prevldenciarla, em especial 0 principio

da universalidade da cobertura (art. 194, I,da CF/88).

Embora respeitavels os argumentos expostos, a

Iimitac;:ao probat6ria em discussao nao se encontra

eivada de inconstitucionalidade, como, inclusive, ja

reconheceu 0 Supremo Tribunal Federal no julga

mente do RE n.236.759-SP, reI.Ministro Marco Aurelio

(informativo STF n.225,de 2.5.2001 )'.lnicialmente, re

gistre-se que a lei pede, em carater abstrato e visando

conferir maior seguranc;:a a algumas relacoesjurfdicas,

Iimitar os meios de prova acercados fatos em disputa.

Nesse sentido ver 0 disposto nos artigos 3664 e 401'

do C6digo de ProcessoCivil.

No caso, 0 legislador, ao editar 0 § 3° do art.

55 da Lei 8.213/1991, procurou conferir malor

seguranc;:a jurfdica ao reconhecimento do tempo

de servic;:o para fins prevldenclarios, introduzindo

no seu universe probat6rio requisito nao exiqido

para a demonstracao da relacao de emprego,

qual seja, 0 inicio de prova material. Certamen

te, a rigidez e a saude financeira do sistema pre

videnciario, aliadas a necessidade de se buscar

mecanismos indiretos para dar formalidade as

relacoes de emprego e fnibir fraudes levou a essa

solucao, que nao priva 0 segurado do acesso a

justice ou viola 0 seu direito de ampla defesa.

Destaque-se que 0 legislador, ciente da informa

Iidade das relacoes de trabalho, respeitou 0 principio

da proporcionalidade ao impor a lirnitacao probat6ria

em comento, uma vez que nao exigiu prova material

do tempo de servico, no sentido de documento que

fornec;:a ao julgador um juizo de certeza acerca do la

bor urbano ou rural. Exigiu,unicamente, inicio de pro

va material, que deve ser entendido como qualquer

sNo mesmo sentido0 STJ, ao editar 0 enunclado n. 149 de sua
sumula: "A prova exclusivamente testemunhal nao basta a
comprovacaoda atlvldade ruricola, paraefeitode obrencac do
beneflclo previdenclario".

4 Art. 366. Quando a lei exigir, como da subst~mcia do ato, 0
instrumento publico, nenhuma outra prova, por mais especial
queseja, podesuprir~lhe a falta.

5 Art. 401.A prova exclusivamente testemunhal 56 seadmite nos
contratos cujo valor nao exceda ao decuplo do maior salario
mfnimo vigente no pafs, ao tempoem que foramcelebrados.

IJornada de DireitoPrevldenclerio

elemento documental' de convkcao que demonstre

a plausibilidade ou verossimilhanc;:a dos fatos alega

dos. A certeza dos fates, a partir de entao, podera ser

formada a partir da oitiva de testemunhas.

Nesse sentido sao as palavras de Marinoni e

Arenhart sobre 0 tema":

Seja como for, a nocaode prova escrita faz
lembrar 0 serlo problema do chamado infcio de
prova escrita ou inicio de prova material. A ldeia

de infcio de prova escrita alude aprova suficien
te para demonstrar a plausibilidade da aleqacao,
dispensando a necessidade de formacao do "juf
zodecerteza". Ouseja, pensar em infcio de prova
escrita eadmitir a producaode prova que nao e
capaz de gerar "certeza", e que assim nao pode
serconfundida com prova documental.

oPoderJudkiario, na Iinha do legisladore da dou

trina, revelou 0 verdadeiro alcance do termo 'lnicio de

prova material", aceitando os mais diversos documen

tos, pr6prios ou por extensao, como aptos a demons

trar a plausibilidade da aleqacao de labor, em especial

nos casosde trabalhadores rurais,como a mera quali

ficacao "agricultor" ou "Iavrador" em certidoes de nas

cimento, casamento, alistamento eleitoral etc".

"Sendo certo que nao deve existlr asslmllacao entre prova
documental e prova escrlta, 0 elemento documental citado podeser
umdocumento escrtto, umafotografia, umaqravacao, e-mail etc.

7 MARINONI, Lulz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Processo de
Conhecimento - 7, ed. rev. e atual.- Sao Paulo: Editora Revista
dosTribunais, 2008.- (Cursede processo civil; v. 2).p. 34S.

'AC;:Ao RESCISORIA. PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR
IDADE. RURICOLA. INEXIGIBILIDADE DO DEPOSITO PREVISTO
PELO ART. 4BB, II, DO esc. DOCUMENTO NOVO. CERTIDAo
DE CASAMENTO. SOLuc;:Ao PRO MISERO. INICIO DE PROVA
MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.
PEDIDO PROCEDENTE.
1. A parte beneficia ria da justice gratuita nao esta obrigada a
fazer0 depositode que trata 0 art.488, H,do (PC.

2. A certldao de casamento, que atesta a condicao de lavrador
do c6njuge da segurada, constltul infcio rezoavel de prova
documental, para fins de comprovacao de tempo de service.
Deve se ter em mente que a condicao de rurfcola da mulher
funciona como extensao da qualidade de segurado especial
do mando. Se 0 maridodesempenhava trabalho no melo rural,
em regime de economia domiciliar, ha a presuncao de que a
mulhertambern 0 fez,em razao das carectertstlcas da atividade
trabalho em familia, em pro! de sua subslstencia

3. Dianteda prova testemunhal favoreve! e nao pairando mais
discuss6es quanto a existencia de infcio suficiente de prova
material da condi<;ao de ruricola, a autora se c1ass'lfica como
segurada especial, protegido pelaleidebeneficios daprevidencia
social-art.11,inciso VII,daLei8.213/91.

4. Pedido procedente. (AR 2.011/SP, Ret Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEc;:Ao, julgado em
14/12/2009, DJe 03/02/201 0)
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Porfim, registre-se que para as casasexcepcio

nais, de total ausencia de inicio de prova documen

tal, pode-se invocar a dausula de excecao da forca

maior au do caso fortuito, constante da parte final

do § 3° do art. 55 da Lei 8.213/1991', au mesmo a

dausula geral do livre convencimento do magistra

do, previsto no art. 131 do CPC", desde que devida

mente fundamentada.

3 Dos Iimites subjetivos da coisa julgada

Um dos mais contundentes argumentos do

IN5S para resistir ao reconhecimento de tempo de

service decorrente das sentences proferidas pela

Justice do Trabalho reside no fato de nao ser alcan

cado pelas efeitos da coisajulgada, em razao de nao

ter integrado a relacao processual, estabelecida, ex

c1usivamente,entre empregado e empregador.

Simplesmente a partir de uma leitura literal

do disposto no art. 472 do CPC" a argumento do

INSS parece nao merecer censura, uma ~z que as

termos da sentence, no caso a reconhecimento do

tempo de service, somente faz coisa julgada entre

as partes da relacao processual, nao beneficiando,

nem prejudicando terceiros estranhos a demanda.

Assim sendo, embora reconhecido a vinculo laboral

entre empregado e empregador, par determinado

periodo, pode a INSS, valendo-se dos normativos

da leqlslacao previdenciaria, sindicar novamente a

materia, reconhecendo au nao a tempo de servko.

No entanto, a questao nao e tao simples

quanta parece, merecendo orlentacao diversa, a

partir de uma analise sistematica de tada a arca

bouco norrnatlvo que envolve a materia. Inicie-se

com a regra do art. 114, I, da Constituicao Federal,

que atribui a Justi~a do Trabalho a competencia

9Caracterlza motive de for~a maior ou casa fortuito a verificac;:ao
de ocorrencia not6rla, ta15 como incendio, inundac;:ao ou
desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual 0

segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada par
melD de ocorrencia policial e verificada a correlac;:ao entre a
atividade da empresa e a profissao do segurado.

to Art. 131.0 juiz apreciara Iivremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstfmcias constantes des autos, ainda que nao
alegados pelas partes; mas devera indicar, na sentenc;:a, as
motivos que Ihe forma ram 0 convencimento.

11 Art. 472. A sentenc;:a tazcelsa julgada as partes entre as quais
e dada, nao beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas
causas relativas ao estado de pessoas, se houverem sido citados
no processo, em Jitisconsorcio necessaria.

para processar e julgar as acoes oriundas da rela

~ao do trabalho, figurando entre elas, par eviden

te, a proprio reconhecimento do vinculo laboral.

Dentro desse contexte, e certo que cabe a Justlca

do Trabalho, e somente a ela, sob pena de nuli

dade, dizer da existencia e duracao de relacao de

trabalho entre empregado e empregador.

Diante dessacornpetencla exclusiva fixada pela

Constituicao Federal. nao se pode negar efeitos

previdenciarlos as decisoes da Justice do Trabalho

acerca do reconhecimento de tempo de servko,

com base no fraqll argumento da nao extensao da

coisajulgada ao INSS. Em setratando de Iide laboral,

versando diretamente sabre questoes trabalhistas,

e evidente que a INSS nao deve integrar a deman

da, de legitimidade exclusiva de empregado e em

pregador. Sea Autarquia Previdenciaria nao e parte

legitima para figurar no Iitigio, sequer como terceira

interessada, a coisa julgada se forma em toda a sua

extensao, nao podendo as terceiros nao interessa

dos furtar-se aos efeitos de seu conteudo,

Diferenciando com precisao as limites subjetivos

da coisajulgada em relacaoaosterceiros interessados

e nao interessados, sustenta Marinoni e Arenhart":

(...) Resumindo: aqueles que nao sao

partes do Iitfgio, e assim nao podem ser atingi

dos pela coisa julgada, mas nele tern interesse

jurfdico, apenas podem ser alcancados pelos

efeitos reflexes da sentence, e por essa razao

sao considerados terceiros interessados (ou

terceiros juridicamente interessados), 05 quais

tern legitimidade para ingressar no processo na

qualidade de assistente simples da parte (por

exemplo: 0 sublocatario na condlcao de assls

tente simples do locatarlo) ou manifestar opo

slcao aos efeltos da sentenc;:a.

Se 0 terceiro nao ejuridicamente interes

sado, como 0 amigo ou 0 credor do locatario, e

justamente por essa razao nao tem legitimida

de para ingressar no processo em que se discu

te 0 despejo, ele sofre "naturalmente" os efeitos

da sentenc;:a, os quais sao imutaveis, e chama

dos em razao de sua natureza de "efeitos natu

rais da sentenc;:a". Em outros termos: a sentenc;:a

produz, em relat;ao aos terceiros que nao tem

interesse juridico, efeitos denominados de "na

turais", os quais sao inafastaveis e imutaveis.

12 Op. cit. pp. 653-4.

05 terceiros que nao tern interesse juridico

nao precisam do fencmeno da coisa julgada para

que a dedsao se torne lrnutavel, Como eles nao

possuem legitimidade perante 0 litigio, tais efel

tos sao imuteveis naturalmente. Nesse sentldo, a

questao da imutabilidade, para os terceiros, pode

ser resumida a um problema de leqitlmacao dian

te do Iitigio, nao tendo relacao com a coisa julga

da. Quando 0 terceiro possui interesse jurfdico - e

assim legitimidade -, ele pode opor-se aos efeitos

da sentence. Quando nao possui, ele sofre natu

ralmente tais efeitos.

Como a assinaturana carteira de trabalho e a lan

~amento dasinformacoes no CNIS saoconsequenclas

naturaisdo reconhecimento da relacao laboral obtido

pelo trabalhador perante a Justice do Trabalho, nao

ha, em regra, como a INSS negar-se a reconhecer a

tempo de service, diante da clara dlccao dos artigos

29-A da Lei 8.213/1991 13, e 1914 e 62, I", do Decreta

3.048/1999, que atribuem a esses documentos a con

dicao de prova suficiente para tanto.

Prosseguindo, na Iinha da eficacla da decisao da

Justice do Trabalho para fins previdenciarios, e im

prescindivel invocar precioso argumento veiculado

par Carlos Alberto Pereira da Castro e Joao Batista

Lazzari" ao tratar do tema:

Neste sentido, como contraponto,

geralmente se sustenta que "0 INSS nao foi

parte na lide trabalhlsta entre 0 empregado

13 Art.29-A. 0 IN5S utlllzaraas lnformacdes constantes no Cadastro
Nacional de tnforrnecoes Soclals - CNIS sabre as vinculos e as
remuneracoes dos segurados, para fins de calcclo do salano
de-beneficia, comprovacao de fillacao ao Regime Geral de
PrevidenclaSocial,tempo de contribuicao e relacao de emprego.
(Redacaodada pela lei Complementar nO 128,de 2008).

14 Art. 19. as dados constantes do Cadastro Nacional de
lnforrnacoes Sociais - CNIS relatives a vfnculos, remuneracces
e comrtbukces valem como prova de fillacao a prevldencia
social, tempo de contribui<;ao e salarios-de-contribui<;ao.
(Reda<;ao dada pelo Decreto nO 6.722, de 2008).

15 § 2°Subsidiariamente ao disposto no art. 19, servem para a
prova do tempo de contribui<;ao que trata a caput: (Reda<;ao
dada pelo Decreto nO 6.722, de 2008).
1-para as trabalhadores em geral, os documentos seguintes:
(Reda<;ao dada peJo Decreto nO 6.722, de 2008).
a) 0 contrato individual de trabalho, a Carteira Profissional, a
Carteira de Trabalho e Previdencia Social, a carteira de ferias,
a carteira sanitaria, a caderneta de matricula e a caderneta
de contribui<;6es dos extintos institutos de aposentadoria e
pens6es, a caderneta de inscri<;ao pessoal visada pela Capitania
dos Portos, pela Superintendencia do DesenvoJvimento da
Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e
declara<;6es da Secreta ria da Receita Federal do Brasil; (lncluido
peto Decreta nO 6.722, de 2008).

16 Db. cit. p. 697.

e 0 empregador", logo nao estaria obrigado

a cumprir a decisao judicial proferida por um

6r9ao da Justice do Trabalho.

Ocorre que 0 Poder Judkiarlo - no qual

esta inserida a Justice do Trabalho - e 0 Poder

Executivo - no qual esta inserido 0 Minlsterlo da

Prevldencla Social e sua autarquia INSS- perten

cem ao mesmo Estado, de modo que nao vis

lumbro como razoavel qualquer entendimento

que leve a que 0 INSS(parcela da Administracao

Publica do Estado Brasileiro) nao esteja vinculado

a decisao do Judldario (que tambern faz parte

desse mesmo Estado Brasileiro). Conclusao em

sentido oposto permitiria ao Estado negar efeito

as suas pr6prias decis6es.

A unlca excecao que afasta a forca cogente das

decis6es da Justice do Trabalho no que toca ao re

conhecimento do tempo de service, autorizando,

portanto, a sua nao obediencia pelo INSS, e quando

nao observada a regra probatorla do § 3° do art. 55

da Lei 8.213/1991, que exige a presence de inicio

de prova material e afasta a possibilidade de reco

nhecimento somente embasado em prova teste

munhal. Lembre-se de que a mero reconhecimento

de vinculo laboral, para fins trabalhlstas, nao exige

inicio de prova material, podendo ser demonstrado

par quaisquer provas admissiveis em direito.

Nesse caso, diante da inteqracaolegislativa de urn

novo elemento fatlco-jurldko como requisitopara a re

conhecimento do tempo de service para fins previden

dartos, qual seja, a inicio de prova material, a dedsao da

JostkaTrabalhista, sedele nao seatem, nao tem a con

dao de gerar efeitosna esfera previdendaria sob pena

de negar-se efeitoa dispositivolegaltido por constitudo

nal.Destaque-se, inclusive, que a introducao desse novo

elemento fatko-juridko torna diversa a causa de pedir

das pretensas dernandas" - a do empregador contra a

empregado e a do seguradocontra a INSS -, a que des

caracteriza a coisajulgadaateentao imposta aAutarquia

Previdenciaria18, que pode,entao,resistir ao pleito de re

conhecimentodo tempo de servi~o.

17 Nos termos do art. 301, §§ 2° e 3°,do CPC, uma a<;ao somente e
identica a outra, a caracterizar coisa julgada, se identicos sao as
partes, 0 pedido e a causa de pedir.

18 Nas palavras de Marinoni e Arenhart: "Sempre, portanto, que
as circunstancias (faticas au juridicas) da causa forem alteradas
de maneira tal a compor nova causa de pedir, surgira ensejo a
nova a<;ao, total mente diferente da a<;ao anterior, e, par essa
razao, nao preocupada com a coisa julgada imposta sobre a
primeira decisao". Db. cit. p. 657.
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4 Das sentenc;as proferidas pela Justka do
Trabalho e sua utllizacao para fins previdenciarlos

Na solucaode Iides envolvendo reconhecimen

to de vinculo laboral (tempo de service) assentences
da Justica do Trabalho, no que interessa aos Iimites

desse trabalho, podem se apresentar de tres formas:

(i) sem lnstrucao probatoria, (ii) de instrucao probate

ria restrita; (iii) de instrucao probatoria plena.

As sentences sem instrucao probatorla sao

oriqinarias, em regra, de acordo firmado entre as

partes para fins de reconhecimento de vinculo la
boral e, por consequencia, tempo de service, No

caso, a mera transacao das partes, desacompa

nhada de qualquer elemento de prova, e homo

logada pelo juizo. Ja nas sentences fundadas em

lnstrucao probatoria restrita 0 reconhecimento

do vinculo laboral esta escorado em prova teste

munhal ou depoimento pessoal das partes, sem

apoio em inicio de prova documental. Por firn,nas

sentences fundadas em instrucao probatoria ple

na a conclusao se da a partir de convencimento

decorrente de prova testemunhal e documental,

a atestar 0 tempo de servlco.

Diante da constitucionalidade da regra pro

batoria do § 3° do art. 55 da Lei 8.213/1991, bem

como da extensao subjetiva da coisa julgada nos

termos acima formulados, e de se reconhecer total

obrigatoriedade de 0 IN55 acatar, administrativa

mente, para fins de reconhecimento de tempo de

servico na esfera prevldenclarla, os comandos das

sentences proferidas com base em instrucao pro

batoria plena, sendo de sedestacar, inclusive, que 0

termo prova documental deve ser lido como inicio

de prova material. Diante dessas sentencas, nao ca
bem mais discussoes, administrativas ou judicia is,

nesse ultimo caso na Justice Federal. acerca do re

conhecimento do tempo de servico.

Ao contrario, assentenc;as proferidas sem instru

cao probatorla ou fundadas em instrucao probate
ria restrita nao autorizam, para fins previdenclarlos,

o reconhecimento de tempo de service perante 0

INSS. Nesses casos, 0 segurado deve promover jus

tificacao administrativa ou intentar acao de conhe

cimento em face do INSS, nas quais deve produzir

inicio de prova material. a ser complementado por

outros meios de prova, para ver reconhecido 0 seu

tempo de servko. Nessenovo requerimento ou acao
a dlscussao acerca do tempo servicesera submetida

a coqnlcao plena, sem interferencia das condusoes

adotadas pela sentence trabalhista.
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1. Nos ultlrnos tempos a Justica Federal vem
recebendo inumeras acoes de segurados que

apes se aposentarem continuaram trabalhando

e pretendem se utilizar destas novas contribui

cces para efeito de concessao de novo beneflcio

previdenciario no Regime Geral de Previdencia

Social ou mesmo em outro regime.

A operacao se mostra vantajosa para os sequ

rados do RGPS ja que a concessao da aposenta

doria, com aplicacao do fator previdenciarlo, leva

em conslderacao a idade e 0 tempo de contrlbui

cao, de maneira que aumentando estes pararne

tros 0 valor do beneflcio tarnbern se altera. Da

mesma forma a sltuacao se apresenta favoravel
aqueles que ingressam no service publico apes

se jubilarem e pretendem obter a aposentadoria

integral com a utlllzacao do tempo de service

presta do sob a egide da CLT.

A possibilidade de 0 segurado renunciar ao ate

de aposentacao, e, posteriormente, utilizar 0 tem

po de contribuicao para a concessao de novo be

neficio e construcao doutrlnaria e jurisprudencial,

sem previsao expressa em texto legal, e vem sendo

denominada pelo neologismo de desaposentacao,
consistindo na "desconstituicao do ate adminls

trativo dedaratorio da concessao da aposentado

ria, para fins de apllcacao de seu novo tempo de

contribuicao em outro ou no mesmo regime pre

videnclario, visando a obtencao de um beneficio

mais vantajoso" (Carla Mota Blank Machado Netto,

Desaposentacao, RPS 320/615, julho/2007).

2. Em regra, 0 beneficio de aposentadoria,

direito subjetivo instituido para a protecao dos

interesses do segurado, apresenta 0 carater

volitivo, sendo, pois, um direito disponivel, sal

vo as excecoes da aposentadoria por invalidez

e da compulsoria - de duvidosa constituciona

lidade - requerida pelo empregador quando 0

(a) empregado (a) atinge a idade de 70/65 anos

(Lei n. 8.213/1991, art. 51).

Desta forma, 0 fato da aposentadoria ter sido

concedida a pedido do segurado nao impede que

o mesmo renuncie aaposentacao, pois, ninquern

e obrigado a permanecer aposentado contra seus

interesses, e nao existe em nosso ordenamento

juridico lei determinando a irrenunciabilidade da

aposentadoria (CF, art. 5°, II). No ponto, ilegal 0 art.

181-B, do Decreto n. 3.048/1999, com a redacao

dada pelo Decreto n. 4.729/2003.

Relativamente a irreversibllidade, esta deve
ser interpretada em favor do segurado, no sentido

de ser uma garantia de que seu beneficio nao sera

objeto de ataques por parte do Poder Publico.

Por outro lado, nao se sustenta a aleqacao de

que 0 art. 18, §2°, da Lei n. 8.213/1991, impediria

a utilizacao do tempo de service posterior aapo

sentadoria para concessao de novo beneficio.

Assim dispce 0 referido dispositivo:

Art. 18.0 RegimeGeral dePrevidencia Social com

preende as seguintes prestacoes, devidas inclusi

ve em razao de eventos decorrentes de acidente

dotrabalho, expressas embeneffcios e servkos:

§ 2° 0 aposentado pelo Regime Geral

de Prevldencia Social-RGPS que permanecer

em atividade sujeita a este Regime, ou a ele

retornar, nao fara jus a prestacao alguma da

Prevldencia Social em decorrencta do exercfcio

dessa atividade, excetoaosalarto-fanulta eare

abilltacac profissional, quandoempregado.

Ora, como ja explicitado, a desaposentacao
e um ate administrativo de natureza constitutiva

negativa, com efeitos ex tunc, de forma que seus

efeitos retroagem adata de concessao do benefi

clo, e, uma vez concedida, a aposentadoria desa

parece do mundo juridico e 0 segurado deve ser

considerado como se nunca tivesse sido jubilado.

Como nao e mais aposentado, naturalmente que

a ele naoseaplica 0 disposto no art. 18,§2°,da LBPS.



Ressalte-se, ainda, que 0 interessado renuncia

aaposentadoria, 0 que nao implica em renuncia

ao tempo de service ou contribulcao.

Quanto ao fate de a aposentadoria ser um ate

juridico perfeito, isto nao veda que a mesma seja

desconstitulda, visto que 0 art. 5°, XXXVI, da CF/1998,

prescreve que a lei nao prejudicara 0 ate jurldico

perfeito, 0 que nao impede que a vontade assim 0

faca. Ademais, 0 dispositive deve ser invocado na

protecao dos interesses do individuo, e, nao para

prejudica-lo perante 0 Estado.

Diante deste quadro, concluo, com fulcro no

art. 5°,11, da CF/1988, nao existir 6bice adesaposen
tacao em nosso ordenamento juridko, pols, "nin

quem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alqu

ma coisa senao em virtude de lei", de forma que a

lnterpretacao que obsta a renuncla aaposentacao

nao se compatibiliza com a Magna Carta.

3. Fixado 0 direito a desaposentacao, resta

disciplinar as consequencias, tendo em vista que

o ate produz efeitos ex tunc.

Sendo assim, 0 interessado devera no ato

de requerimento de novo beneflcio ou de certi

dao de tempo de contribuicao, restituir todos os

valores recebidos em virtude da concessao do

beneflcio renunciado, ja que extirpada a causa 

aposentadoria - nao ha como fazer prevalecer os

pagamentos, sob pena de enriquecimento sem

causa do segurado.

Esta restituicao se justifica tarnbern sob 0

ponto de vista atuarial e de equilibrio financei

ro do sistema, pols, ao se desaposentar, 0 autor

recupera 0 direito de utilizar integralmente 0

tempo de service anterior. Neste sentido, leciona

Wladimir Novaes Martinez:

Para que a desaposentacao seja susten

tavel do ponto de vista tecnico do segura so
cial e atenda aosseus objetivos, e imprescindf
vel0 restabelecimento do status quo ante. NaG
H3 esse efeito gratuitamente porque a relacao
jurfdica af presente nao prescinde de funda
mentosecon6micos, financeiros e atuarlos.

Ainda queseja segura social, pensando-se
Indlvldualmente, sea Previdencia Social aposen
ta 0 segurado, ela se serve de reservas tecntcas
acumuladas individualmente pelos trabalhado
res, entreasquais asdo titulardo direito ao be-

neffcio. Na desaposentacao, 0 6rgaogestor tera

dereaver osvalores pagos para estar econ6mica,

financeiramente apta para aposenta-lo adiante

ou poderemitira ere.
Acontecendo 0 sinistro - a manutencao

do beneffcio com 0 pagamento das mensa ll

dades -, e destitufdo de sentido a seguradora

restltulr 0 prernio. Na hip6teseda contagem re

cfproca de tempo de servlco, mesmo nobojode

um regimede repartlcao simples, s6 sera possi
vel repassar osrecursos do ente politico acolhe

dor da erc seeles nao foram consumidos pelo

segurado. (Elementos atuais da desaposentacoo,
Revista lOB Trabalhista e Previdenciaria, 218/16

17,agosto!2007)

Damesmaforma,assevera MarinaVasques Duarte:

A desaposentacao exige a devolucao

dos valores recebidos da Previdencia Social,

sob pen a de se admltlr enriquecimento llkito

e prejuizopara0 universo prevldenciario, onde

vigora 0 princfpio da solidariedade social, que

todospagam paratodos.

Com a desaposentacao e a reincorpora

<;030 do tempo de service antesutilizado, a Au

tarquiaseria duplamente onerada senao tives

se de volta os valores antes recebidos, ja que

tera que conceder nova aposentadoria mais

adiante ou tera que expedircertidao de tempo

de contribuicao paraque 0 segurado aproveite

o perfodoem outro regime prevldenciario.

o maisjusto e conferir efeito ex tunc a
desaposentacao e fazer retornar 0 statusquo

ante, devendo 0 segurado restituir 0 recebl

do do orqac gestor durante 0 perfodo que

esteve beneficiado. Este novo ate que sera

deflagrado pela nova rnanlfestacao de vonta

de do segurado deve ter por consequencla a

eliminacao de todo e qualquer prejufzoque 0

primeiro possa ter causado para a parte con

trarla, no caso, 0 INSS.

Os valores percebidos devem serdevol

vidos ainda que tenham natureza alimentar.

Se assim nao for, 0 sistema de protecao social

sera prejudicado pela crtecac de despesa nao
autorizada em lei, afrontando 0 princfpio da

legalidadee da supremacia do interesse publi

co. (DesaposentQt;Qo e revtsao do beneficio no

RGPS, in Temas Atuais de Direito Previdencla

rio e Assistencia Social, Livraria do Advogado,

Porto Alegre, 2003, p. 89)

Esteentendimento vem sendo sufragado pela

maioria de nossos Tribunais Regionais Federais:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO - PEDI

DO DEDESAPOSENTAt;:AO PARA RECEBIMEN

TO DE NOVA APOSENTADORIA MAIS VAN

TAJOSA. AUSENCIA DE NORMA IMPEDITIVA.

DIREITO DISPONivEL - NECESsARIA DEVOLU

t;:AO DOS MONTANTES RECEBIDOS A TiTULO

DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA COMO

CONDIt;:Ao PARA 0 NOVO JUBILAMENTO EM

QUESE PRETENDA UTILIZAR,TAMBEM,0 TEM

PO ECONTRIBUIt;:OES VERTIDAS AO SISTEMA

AP6s A APOSENTADORIA QUESE DESEJA RE

NUNCIAR. RESTITUIt;:Ao DE CONTRIBUIt;:AO

PREVIDENCIARIA AP6s A APOSENTAt;:AO.

IMPOSSIBILIDADE EM RAZAo DA EXTINt;:Ao

DO PECULIO PELA LEI 8.870/94 - APELAt;:AO

DESPROVIDA.

-Eperfeitamente valida a renunda aaposentado

ria, visto quesetratadeum direito patrimonial de

carater disponfvel, inexistindo qualquer lei que

vede0 ate praticado pelotitulardo direito.

- A instltulcac prevldenciarla nao podesecontra

porarenunda para compelir 0 segurado aconti

nuaraposentado, visto quecarece de interesse.

- Se 0 segurado pretende renunciar a apo

sentadoria para pustular novo jubilamento,

com a contagem do tempo de service em

que esteve exercendo atividade vlnculada

ao RGPS e concomitantemente a percepcao
dos proventos de aposentadoria, os valores

recebidosda autarquia previdenctaria a titulo

de amparo deverao ser integralmente restltu

Ides. Precedentes deste Tribunal.

- Emnao havendodevolucec dosvalores perce

bidosa tftulo da aposentadoria, e infrutifero 0

tempo de service e contribuicoes vertidas pelo
autor posteriormente aaposentadoria que se

deseja renunciar, e e evidente que sera ineficaz

renunciar aaposentadoria atual para, aprovel

tando 0 tempo de service antigo somado ao
novo,obter outra aposentadoria, mais vantajo

sa. Como 0 tempo de service posterior aape

sentadoria atualnao Ihegera direitos,- somen

te geraria depoisda renuncia aaposentadoria

- 0 autor s6teria direito de obter novamente 0

beneffcio atual, ao qual tera renunclado.

- 0 pedido,nosexatos termos em que deduzido
na exordial, e improcedente, uma vez que ine

xiste interesse daparteautoranasimples renun

cia do beneffcio ou que essa reruincla seja con

dlclcnada arestituicao dos valores recebidos a

IJcrnada de DireitoPrevidenciario

tftulo de aposentadoria para fins de concessao
de novojubilamentomalsvantajosa.

- Com 0 adventoda Lein°8.870/94, editada em
16.04.1994,que extinguiu0 peculio, permane
ce resguardado 0 direito da parte autora ape
nasarestitulcao dascontribuicoes vertidas ate
15.04.1994,0 que nee e 0 caso dosautos,posta
que pleiteiaa devolucao de contrtbufcoes ver

tidasao sistema ap6sessa data.

- Apelaceo da parte autora desprovida." (TRF/3'
R., AC 2008.61.27.000476-2/SP, 7' T., ReI. Des.
Fed.EvaRegina, DE27.8.2009)

PREVIDENCIARIO. DESAPOSENTAt;:Ao PARA RE
CEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. POS

SIBILIDADE. AUSENCIA DE NORMA IMPEDITIVA.

NECESSIDADE DE DEVOLUt;:Ao DO MONTANTE

RECEBIDO NA VIGENCIA DO BENEFiCiO ANTE

RIOR.

1. Tratando-se a aposentadoria de um direi
to patrimonial, de carater disponivel, e pas
sfvel de renuncla.

2. Pretendendo 0 segurado renunciar aaposen
tadoria portempo de servtccpara postular novo
jubilamento, coma contagem do tempo de ser
vlco em queesteve exercendo atividade vincula
da ao RGPS e concomitantemente apercepcao
dos proventos de aposentadoria, os valores re
cebidos da autarquia prevldenciaria a titulo de
amparo deverao ser integralmente restituidos.
Precedente daTerceira Se~ao destaCorte.

4.0 art. 181-Bdo Dec.n.3.048/99,acrescentado
pelo Decreto n.O 3.265/99,que previua lrrenun

ciabilidade eairreversibilidade dasaposentado
rias por idade,tempo de contribuicao/servlco e

especial, como norma regulamentadora que e,
acabou por extra polar os limites a que esta su
jeita, porquantosomentea leipodecriar,modi
ficarou restringir direitos (inciso II do art.5° da
CRFB). (TRF!4' R., AC 2009.71.00.009238-8/RS,

6' T.,ReI. Des. Fed.CelsoKipper, DE9.10.2009)

PREVIDENCIARIO. TEMPO DE SERVIt;:O POSTE

RIOR A APOSENTADORIA. UTILlZAt;:AO PARA

REVISAo DO BENEFlcIO. IMPOSSIBILIDADE.
DESAPOSENTAt;:AO, NECESSIDADE DE DEVO

Lut;:Ao DE VALORES RECEBIDOS A TiTULO DE

PROVENTOS. AUSENCIA DEPEDIDO INICIAL

1. 0 apelante e beneficiario de aposentadoria
proporcional, desde 13 de novembrode 1995,
contandoaepoca com 31 anos, 02 meses e 01
dia contagemde contrtbuicao. fl. 16.

2. Alega que ap6s a aposentadoria continuou
com vinculoempregaticio, somando 3 anose
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5 meses de contribuicao ap6s a sua aposenta

doria. Pedea conjuqacao do tempo de service

anteriore posterior ao beneffcio objetivandoa
majoraceo do percentual de seu beneffclo.

3. Para utlllzacao do tempo de service e res

pectivas contrtbufcces levadas a efeito ap6s a
aposentadoria oriqtnaria, impoe-se a desapo

sentacao do segurado em relacao a esta, e a de

volucao de todos os valores percebidos, pena

de manifesto prejuizo aosistema prevldencterto

e demais segurados (equilibrio atuarial), para,

56 entao, serconcedido novo beneficio com a

totalidade do tempo de contrlbuicao (anterior

e posterior ao ato de aposentacao original).

4. Logo, nao tendo a parte autora feito reque

rimento nesse sentido em sua inicial, nao ha

como seracolhida a pretensao inicial de revl

sao de sua aposentadoria com 0 acresclrno do
tempo de contribulcao a ela posterior.

5. Apelacao do particular improvida." rrRF/5'
R., AC 2006.84.00.003392-7/RN, PT., Rei. Des.
Fed. Roqerio FialhoMoreira,DE 11.9.2009)

Conclui-se, portanto, que se e assegurado

ao cidadao se vater da desaposentacao visando

obter um beneflcio melhor, tem ere, contudo, 0

onus de restabelecer a sltuacao ao estado an

terior aaposentadoria, repondo os valores aos

cofres previdenciarlos.
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o aposentado que volta a exercer atividade

laborativa, ou nela simplesmente continua ap6s a

concessao do beneficio, reassume obrigatoriamen

te a qualidade de segurado com novo status juridi

co, decorrente da lei, em virtude do qual contribuira

regularmente para 0 custeio do sistema e fara jus

a especfficas prestacoes do Regime Geral de Previ

dencia Social - RGPS, conforme dlspoem os art. 12,

§4°, da Lei 8.212/91 e 11 e 18, §2°, da Lei 8.213/91:

Lei8.212/91:

Art. 12. Sao segurados obrigat6rios da Previ

dencia Social asseguintes pessoas fisicas:

(...)

§4°. 0 aposentado pelo Regime Geral
de Previdencla Social - RGPS que estiver exer
cendoou que voltara exercer atividade abran

gida por este Regime e segurado obrlqatorio

em relacao a essa atividade, ficando sujeito as
contrlbulcoes de que trata esta Lei, parafins de
custeio da Seguridade Social.

Lei8.213/91:

Art. 11. Sao segurados obriqatorios da Previ

dencia Social asseguintes pessoas fisicas:

(...)

§3°. 0 aposentado pelo Regime Ge
ral de Previdencia Social-RGPS que estiver

exercendo ou que voltar a exercer atividade
abrangida por este Regime esegurado obri
gat6rio em relacao a essa atividade, ficando
sujeito ascontribuicoes de que trata a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de
custeio da Seguridade Social.

Art.1B. (...)

§2°. a aposentodo pelo Regime Geral
de Prevldencia Social - RGPS que permane
cer em atividade sujeita a este Regime, ou ele
retornar, nao faro jUs a prestacao alguma da
Ptevidencia Social em decorrencia do exerdcio
dessa atividade, exceto ao satano-tomtlia e a
reabilitacao proiisslonol, quando empregado.
(sem grifosno original)

a sistema, como se ve, e estatutario. E nao
esta previsto 0 direito de computar contribuicces

posteriormente vertidas para, na pratica, incre

mentar 0 valor do beneficio, alias, concedido por

vontade excluslva do pr6prio segurado, que, de

certo ciente das vantagens e desvantagens ine

rentes aaposentadoria proporcional - benesse da

lei, que permite retirar-se da forca de trabalho em

idade inferior a ideal se considerada a expectativa

de vida -, reputou oportuno requere-Ia.

Desse modo, obtida a aposentadoria propor

donal, resta configurado ate juridico perfeito, que

nao pode ser unilateralrnente desfeito, sobretudo

considerando-se que, do ponto de vista da Autarquia

Previdenclaria, 0 direito epublico, indisponivel.

A respeito, 0 seguinte julqado do Tribunal Re-

qional Federal da 2' Regiao:

AMS 200651015373370 - 72669Relator(a) De
sembargador Federai ALBERTO NOGUEIRA JU
NiOR - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA - DJU
de 06/07/2009 - Pagina 111

Ementa APELA~Ao EM MANDADO DE SEGU
RAN~A. PREVIDENCIARiO. REViSAo ECOMPLE
MENTA~Ao DE BENEFiCiO DE APOSENTADORIA
POR TEMPO DE SERVI~O. APELA~AO PROVIDA.

1-Jamais 0 aposentadopela Prevtdencia Social
que voltou a trabalhar pode substituir a apo
sentadoria por tempo de service que antes Ihe
houvera sidoconcedida porumaoutra, e menos
ainda,somandoao tempode service e ascontri
buicoes recolhidas na nova atividade, 0 tempo
de servico e as cotntibuicoes pagas anterior
mente a concessilo da primeira aposentadoria
portempo de service.

II - A aceitacao de semelhante ngura juridica,
absolutamente desconhecida em nosso orde
namento juridico previdenclorio comum, im
plicaria em alar, por hetmeneutica. situacao
estatut6ria, 0 queeabsurdo.

111- 0 sistema da previdencia social ede natureza
estatutaria, e assim, publico e impositivo,' a liber
dadede adesiioa elee restrita aosegurado facul
tottvo; e nilo tva que se confundir a liberdade de
exerdcio dos direitos aos beneffcios previstos na
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concretiza quando ha pretensao resistida que, no

caso aqui tratado, vem representada pela negati

va da admlnlstracao frente ao pedido formulado

pelo administrado.

o interesse de agir surge da necessidade de

se obter, por meio do processo, a protecao ao di

reito material lesionado. Se a parte sofresse um

prejuizo e, para evita-lo, necessitasse da interven

c;ao jurisdicional, haveria a exlstsncla de lide que

autorizaria 0 exercicio do direito de acao, Entre

tanto, nao constado dos autos que a autarquia

previdenciarta tenha indeferido 0 pedido do inte

ressado na concessao de beneficio previdenciario,

imp6e-se a extlncao do processo sem 0 respective

julgamento do seu merito,

Empresta reforc;oaeste entendimento julgado

do Egregio TRF da l' Regiao, que fac;o transcrever:

PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFi

CIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. REQUERIMEN

TO ADMINISTRATIVO. INEXISTENCIA. INTERESSE

PROCESSUAL. FALTA. CARENCIA DE Ar;AO. RE

CURSO DESPROVIDO.

Nesse mesmo senti do, trago a colacao ex

certos e votos do acordao proferido pela Turma

Nacional de Unlformlzacao, nos autos do pro

cesso n." 2005.63.01.47043, publicado no DJU de

22/01/2008, senao vejamos:

3. Recurso desprovido.

(AC 2000.01.00.06SS94-S/MG; Relator Desem

bargador Federal LUIZ GONZAGA BARBOSA

MOREIRA, Relator para acordec Juiz Federal

GLAUCIO MACIEL GONr;ALVES, PRIMEIRA TUR

MA, publicado no DJde 13/02/2006, p. 23).

1.0 interesse processual somente secaracteriza

pela resistencia do reu apretensao do autor.

2. Inexistente previarequerimento administrati

vo de beneffcio assistencial, nao hi! que sefalar
em interesse processual de buscar 0 reconheci

mentoemjulzo,umavezque nao houve negati

va nasua concessao.

possibilidade de propositura de acao
previdenciaria perante os Juizados Especiais Federals

sern 0 [·In§vio reuuerimento administrative oerante 0 iNSS.. ,
Juiz Federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa

No presente artigo, elaborado por ocasiao de

nossa partklpacao no Serninario de Direito Previ

denclarlo elaborado pela Escola da Magistratura

da l' Reqiao - ESMAF, discute-se a polernica

questao acerca da necessidade ou nao do previa

requerimento administrative como condlcao de

ingresso com acao judicial perante os Juizados

Especiais Federais.

De um lado, sustenta-se que nao ha neces

sidade de previa requerimento administrativo

a vista da norma constitucional que assegura 0

ample acesso ao judiciario, sobretudo em mate

ria de natureza previdenciaria. de nitido cunho

alimentar e assistencial.

De outro, em confronto a primeira tese, aque

les que defendem a exiqencia da previa manifes

tacao perante a adrninistracao, sobretudo em face

da 16gica processual que vincula a atuacao estatal

a exlstencia de Iitigio.

A materia e assaz polernica.

Filio-me, no entanto, a tese da necessidade do

previa requerimento como condlcao para manejo

da acao perante os JEFs.

Nao vislumbro procedencia no argumento de

que a exlqencia do previa requerimento importaria

em vedar 0 acesso a justic;a. Ora, 0 acesso esta ga

rantido, mas nao sepode retirar nem mesmo supri

mir da admlnlstracao a prerrogativa de manifestar

seacerca de procedimento de sua competencia,

Trata-se de acao vinculada e adstritra as nor

mas e regulamentos que disciplinam 0 funcio

namento do sistema de prevldencia social. Se

ha previsao legislativa para que a admlnistracao

manifeste-se acerca do pedido formulado pelo

administrado, nao se pode suprimir essa etapa,

imputando ao Judiclario uma responsabilidade

direta que, efetivamente, nao e sua.

Com efeito, a atividade jurisdicional tem natu

reza supletiva. A intervencao judicial somente se

anosvem recebendo" (trecho do voto proferido pelo

Desembargador Federal ROMULO PIZZOLATTI, da

Quinta Turma do TRF da 4' Regiao, vencido em parte

no julgamento da AC200071000151158/RS).

Portanto, nada obstante toda a polemica que

atualmente envolve 0 tema, objeto de inumeros

questionamentos perante 0 Poder Judiciario, carece

o segurado do RGPS de suporte legal para a preten

saode se"desaposentar" e, posteriormente, aposen

ter-se de novo com 0 compute tarnbern do tempo

de contrlbukao posterior a inatividade.

teqisiacao previdencidria, e apenas e exclusive
mente poreto. com a liberdade decombinar, aqui
e ali,normasjurfdicas, inclusive denatureza priva

tlstica, demodoa se obterum direito naoprevisto
nemno direito publico, e nemno direito privado,

umaesdruxula "tercetro via".

IV -lnexistindo previsao legal e regulamentar
que autorize a "renuncia", ou "desepcsenta

cao", conclul-se que essa figura e proibida,
nao havendo espaco para aplicacao do prln
cfpio da razoabilidade, 0 qual pressup6e,ne~
cessariamente, a licitude da norma em tese,
podendo asctrcunstenclas faticas deterrnina

rem seu afastamento em determinado caso
concreto,ou a modlftcacao de seuconteudo,
com 0 fim de afastar-se resultado extremo
nao desejado pelo ordenamento jurfdico.

V - Recurso provido. (destaquei)

Ressalte-se, por lim, que 0 regime geral de pre

vldencia publica brasileiro nao adotou 0 sistema da

capitalizacao, mas sim 0 da reparticao, baseado no

linanciamento da seguridade social por toda a so

ciedade, razao pela qual "(a) os atuais contribuintes

(trabalhadores, empresas, Estado) sustentam os se

gurados inativos e os pensionistas, cujos beneficios

sao isentos de contribuicao prevldenclaria (CF, art.

195, II, 2' parte); (b) nao ha exata correspondencia

entre 0 montante das contribuic;6es individuais e 0

montante do beneficio a ser recebido, pois quem se

aposenta precocemente (v.g., mediante aposenta

doria especial, aposentadoria por tempo de service

ou tempo de contribukao) recebera em geral muito

maisdo que investiu,quem seaposenta por idade re

cebera mais ou menos 0 que investiu, e quem morre

antes de seaposentar, sem deixar dependentes, tera

investido sem nada receber; e (c) assim como pode

haver beneficio sem contribuicao (caso dos benefi

cios concedidos independentemente de carencla),

pode haver contribuicao sem beneficio (caso dos

aposentados que permanecem em atividade ou

retornam a atividade). Dai decorre que, ao perma

necer trabalhando, 0 autor passou a contribuir para

ajudar no esforc;o coletivo de toda a sociedade bra

sileira de manter os beneficios dos segurados inati

vos e pensionistas, 0 que esta conforme a lei (Lei nO

8.212, art. 11,§3°)e 0 sistema da reparticao, adotado

pela Constltuicao (art. 195),e e, enfirn, justo, porque,

em contrapartida, toda a sociedade brasileira man

tern 0 pagamento da aposentadoria que 0 autor ha
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a presente Incidente de Uniformizacao

de Jurlsprudencia fol proposto em face de su

posta dlverqencla entre a acordao confrontado

e a entendimento dominante do Colendo Su

perior Tribunal de Justlca, nos termos do artigo

14,§ 2' da Lei ne10.259/2001 e artigo 2' da Re
solucac n' 390/CJF, de 17109/2004.0 acordao
da TURMA RECURSAL DEsxo PAULO manteve
a sentence que extinguiu a processo sem julga

menta do merlto par falta de interesse proces

sual, tendo em vista a ausencla de requerimen

to administrativo do beneficia prevldenciarlo. a

autor demonstra a diverqencla transcrevendo

acordao que entende que a previa requerimen

to administrativo nao e condksc necessaria

para a proposttura da acao visando a conces

sao de beneficia previdenclarlo. Com eieito,
esta Turma Nacional de unuormizacao tem se
posicionado no sentidode que a previa postuia
<;ao administrativa econdkiio sinequa non para
propositura de a<;ao de natureza prevtdenciona.
(Pedido de Uniformiza<;ao de lntetpretacio de lei
federal. 2006.38.00. 722179-2. Turma Nae/onal

de Unttormlzacao. OJde 11.06.2007). (Pedido de
Unlforrnlzacao de lnterpretacao de lei federal.

2006.38.00.722179-2.Turma Naeional de Uni
formizacao. DJ de 11.06.2007). Por outro lado,
a questao em apreco consubstancia-se em

materia processual, nao encontrando previsao

legal no artigo 14,§ 2' da Lei nc 10.259/2001 e
nem no artigo 2° da Hesolucao nO 390/CJF, de

17109/2004, que disp6e sobre 0 Regimento
lnterno da Turma Nacional de Uniformiza<;ao

de Jurisprudencia dos JEF's. Diante do expos

to, com fundamento no artigo 6°, inciso VI, da

Resolu,ao n' 390/2004, do Conseiho da Justi,a
Federal, nao conhe<;o do incidente de uniformi

za<;ao proposto. (voto proferido pela Juiza Rela

tora DANIELE MARANHAoCOSTA) - Grifei.

Apos uma analise mais minuciosa, chego

a conclusao diversa daquela manifestada pela

!lustre Relatora, em razao de que, entendo que

o questionamento acerca da necessidade de

previo requerimento administrativo, antes de

configurar questao meramente processual, de

manda uma aprecia<;ao sob 0 enfoque consti

tucional da materia.

au seja, em sua essencia, a questao con

trovertida prende-se ao principio da inafasta

bilidade da presta<;ao jurisdicional. Portanto,

havendo identifica<;ao entre a materia tratada

nos autos e 0 debate acerca da aplica<;ao do

principio da inafastabilidade da presta<;ao jU

risdicional, resta caracterizada a controversia

no plano do direito material, sendo a materia

passlvel de apreco pela Turma Nacional de Uni

formizacao.In casu, trata-se de sttuacao em que

existe dificuldade para que se estabeleca uma

perfeita dlstlncao, entre 0 direito material e 0

processuel, entretanto, verificado tal fato, tern

se que essa caracterlstica de verdadeiro cunho

slncretico do questionamento trazido a JUIZO,

nao pede acarretar prejuizo a perfelta ofer

ta da tutela jurisdlclonal, Com efeito, e com a

devida venia ao posicionamento em contrario,

entendo que, uma vez ldentificada a dlscussao
acerca de tema constitucional, 0 qual, em tese,

permitiria, inclusive a lnterposkac de Recurso

Extraordlnario, 0 nao conhecimento do inci

dente, teria a efeito de irnpedlrque a prestacao
jurisdicional seja efetiva, quando nao impede a

propria prestacao jurisdicional. Assim, deve ser
conhecido a incidente de uniforrnizacao, sen

do que, superado esse ponte, passo a analisar a

questgo de fundo apresentada pela recorrente,

a luz do dispositivo constitucional tnvocado.

De fato, encontra-se lnscritono artigo 5°, inciso

XXXV, da Constltulcao Federal, 0 preceito se

gundo a qual Ita lei nao exclulra da apreclacao

do Poder Judiciarto lesao ou ameaca a dlreito",
Ccntudo, a interpretacao a ser dada a norma

em tela nao tern a extensao pretendida pela

recorrente. Isso porque, a obrigatoriedade de

apreciacao pelo Poder Judtcteno nao significa

a pure e simples desaparecimento da neces

sidade de se formular a previa requerimento

junto aAdrninlstracao Publica, na medida que

a pretensao administrativa precisa ser aprecia

da e neg ada para que se configure a lide, au

seja, 0 conflito caracterizado pela pretensao

resistida. A interpretar;ao a serdada ao disposi
tivolegalem comento,portanto, eno sentido de
quee0 exaurimento da viaadministrativa 0 que
nao pode sereXigido para 0 exercfcio do direito
de ar;eio. Dessa forma, resta nftido0 equfvoco da
recorrente quantoainterpreta<;ao doincisoXXXV
do art. 5° da Constituir;ao Federal, visto que,nao
seestd a exigir 0 exaurimento da viaadministra
tivamas, apenas, a provoca<;ao do ente publico,
a 11m de que,nao sejasuprimida a atividade ad
ministrativa e reste conl1gurada a resistencia a
sua pretensao. A analise preliminar da adminis
trac;eio e imprescindfvel, sob pena de supresseio
de suaatividade, transformando 0 Judiciarfo em

mero "ba/c(io de atendimento". Inclusive essa

questao ja foi objeto de debate nesta Turma,

por ocasiao do julgamento do processo nO

2005.72.95.006179-0, da reiatoria do Exmo.

Juiz Federal Alexandre Miguel, que restou

ementado nos seguintes termos: "PREVIDEN-

CIARlO - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRA
BALHADOR RURAL EM REGiME DE ECONOMA
FAMILIAR - SENTENC;:A QUE JULGA EXTINTO
o PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO
- FALTA DE INTERESSE DE AGiR - AUSENCIA
DE PREVIO REQUERIMENTO ADMiNISTRATIVO
- NECESSIDADE DE PREVIA CARACTERIZAc;:AO
DE L1DE - PEDIDO DE UNIFORMIZAc;:AO NAo
CONHECiDO. 1) A Jurtsprudencta do C. Supe
rior Tribunal de Justlca que afasta a necessida

de de previa requerimento administrativo para

que 0 segurado possa ajuizar a<;ao de natureza

prevldendarta nao tem similitude fatica com

as hipoteses das acoes previdenciarlas que tra
mitam nos Juizados Especiais Federais, tendo

em vista que foram estabelecidos em proces

sos prevldenclarlos de varas federais comuns,

antes mesmo da crlacaodes Juizados Especiais

Federais. 2) Nas ar;6es ptevidenckutas no ambi
to dosJEF's enecessaria a previa caracterizacao
de /ide paraatenderacondir;ao da a<;iio relative
ao interesse de aqir, na sua moda/idade de utill
dade/necessidade do ptovtmento jurisdicional,
o que se da com 0 previo requerimento admi
nistrativo, em que haja indeferimento expresso
do pedido ou demora injustil1cavel para sua
apreciaciio. Entendimento contrario importano

aumento extraordirorio do numero de deman
das desnecessatias no ambito dos JEF '5, 0 que
compromete a celeridade daqueles processos
onde realmente haja /ide e necessidade da in
tervenr;ao do Poder Iudkkuto." (TUN - Processo
n' 2005.72.95.006179-0, do 5e<;do Judieiaria de

Santa Catarina, Relator: Juiz Federal Alexandre
Miguel, Data do Julgamento: 18de setembra de

2006) Saliente-se, tambem, que e vedado ao

Judiciario substituir a Administra<;ao em sua

esfera de competencia, bem como, e condi<;ao

da a<;ao, sendo requisito basico para 0 desen

volvimento regular do processo, a existencia

do interesse de agir, ou seja, a comprova<;ao de

que a parte tem necessidade de vir a JUIZO para

alcan<;ar a tutela pretendida. Nesse aspecto,

ressaltefise que a fun<;ao do Poder Judiciario e

controlar a atua<;ao administrativa, nao substi

tulfila. Feitas essas considera<;6es, deve ser to

tal mente refutado 0 argumento de afronta ao

principio da inafastabilidade da jurisdi<;ao (art.

5', XXXV, da CF/88). Com efeito, referida exi
gencia nao tem 0 condao de afastar da apre

cia<;ao do Poder Judiciario lesao ou amea<;a a

direito, uma vez que, enquanto nao indeferido

o beneficio, porque nao pleiteado administrati

vamente, imposslvel falarfise em lesao ou ame

a<;a a direito. Senada foirequerido e inexistente

o deverda Administra<;iio Publica de vetiticar, de
oticto. 0 implemento dos requisites para 0 con
cessdo dos beneffcios em comento, ate porque
invlavel no plano fatico em relacao aintegralida
dedapopulacao (e mioapenasaos segurados do
RGPS), necessario que hajauma negativada Adfi

mfnistrar;do paraque restecaracterizada a tesao
ou a amea<;a a direito. Anoto, ainda, que, ao se
adotar entendimento contrdrio, estar-se-a atri
buindoao Poder Judickuto nao apenas a tarefa
de dirimir conflitos, mas tambem,permitindo-se
que se transforme em 6rgiio consultivo - hip6te
se esta que afrontaa ConstitukiioFederal, por
quantodesnatura sua fun<;ao tipica: Aindanose
araconstitucional, tenho quepermitir 0 ingresso
em Jufzo sem 0 pteviorequerimento administra
tivo impediria 0 cumprimento do preceito cons
titucional que busca assegurar efetividade na
jurisdir;ao, na medidaem que multiptlcar-se-tom
desnecessariamente asar;6esjudiciais, impondo
seao PoderJudicidrio a prolar;ao de decis6es que
poderiam ser tomadas por agentes administra
tivos. E, nao raras vezes. salria 0 requerente

prejudlcado, haja vista que delxaria 0 mesmo

de ver reconhecido 0 seu direito em poucos
meses, quando devidamente comprovado 0

implemento dos requisitos legais e deferido 0

beneficio pela Admlnlstracec Publica, para se

submeter a um pleito judicial, em regra, mais

demorado. Sopesados todos esses fatores, e

de se concluir, portanto, que em nao havendo

vedacao constitucional ou legal aexiqencia de

previa indeferimento administrativo, posslvel

a exigencia do mesmo para a caracteriza<;ao do

interesse de agir do autor de a<;ao concess6ria

de beneflcio previdenciario. Ante 0 exposto,

voto no sentido de conhecer do incidente e

negar-lhe provimento, confirmando a decisao

da Turma Recursal de Sao Paulo, que declarou

necessario 0 previa indeferimento adminis

trativo para a caracteriza<;ao do interesse de

agir do autor de a<;ao concessoria de beneficio

previdenciario. E 0 voto. (voto-vista relatorio

proferido pelo Juiz Federal MARCOS ROBERTO
ARAUJO DOS SANTOS) - Grifei

VOTO-VISTA Dispensado 0 relatorio. Po
sicionoufise a ilustre relatora no sentido de que

a questao atinente a extin<;ao do feito, ante a

ausencia de requerimento administrativo,

consubstanciar-se-ia em materia processual,

nao comportando aprecia<;ao por essa Tur

ma NacionaL Em que pesem as alega<;6es da

i1ustre relatora, comungo do mesmo entendi

mento externado no voto-vista, proferido pelo

Ilustre Magistrado Marcos Roberto Araujo dos
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Santos, para 0 fim de considerar que, nao obs

tante as consequencias nitidamente proces
suais que resultam da extincao do feito ante

a ausencta de requerimento administrativo,

a questao trespassa desse enfoque, alcando,
nao so materia processual, como tambern, 0

direito material. Dessa forma, entendo que a

questao merece conhecimento por essa Tur

ma Nacional. Quanto a questao merit6ria, pro

priamente dita, embora se reconhec;:a que em

nosso ordenamento jurfdico vige a principio

da plenitude do acesso ao Poder Judlclarlo,

consagrado pela Constltuicao Federal no art.

5°, inc. XXXV, a exiqencla previa de requeri

mento administrativo nao vai de encontro

aubiqUidade da Justice, lsto porque se trata

de condlcao da acao, do necessario interesse

em movimentar as engrenagens judiciarlas

para solucionar um confronto de interesses

contraries, au para que se obtenha um provl

mento para cuja prestacao 0 Judlclarlo seja in

dispensavel. De fate, faz-se necessarlo acionar

previamente a via administrativa para que se

configure a llde, sob pena de substituicao da

atividade administrativa pelo Poder Judiciarlo,

Dessaforma, acompanho 0 veto-vista para co

nhecer do incidente e negar-lhe provimento. E
o voto {veto-vista prolatado pelo Juiz Federal

Relator LEONARDO 5AFI DEMELO)

Em conclusao, nao ha lide sem pretensao re

sistida e, em casos tais, tenho que 0 previa requeri

mento administrativo perante 0 iNSS exgurse como

condlcao inafastavel para 0 manejo de acao previ

denclarla perante os JEF's na qual seobjetiva a pre

tensao da concessao de beneficio previdenciario.

Nos termos do art. 11, inciso II, alineas "g'" e

"h'", da Lei nO 8.213/91 (Lei de Beneficios da Previ

dencia Social), 0 trabalhador autonorno e segura

do obriqatorio da Prevldencla Social. Nao ha dis

posicao legal expressa no sentido de exiqencia de

inscri~ao na Previdencla Social para fins de aquisi

~ao da condicao de segurado.

Esse enquadramento legal poderia conduzir,

em um primeiro lance de abordagem, a conclu

sao de que 0 trabalhador autonomo poderia ter

reconhecida a sua qualidade de segurado inde

pendentemente do recolhimento de contribui

coes, uma vez demonstrado 0 exercicio da ativi

dade prevista em lei.

No entanto, a Lei nO 8.212/91 (Lei de Custeio

da Previdencia Social), dispoe que "os segurados

contribuinte individual e facultativo estao obri

gados a recolher sua contribuicao por iniciativa

propria, ate 0 dia quinze do mes seguinte ao da

cornpetencia" (art. 30, II). Estabelece, ainda, a Lei

em tela que "Para comprovar 0 exercicio de ativi

dade remunerada, com vistas aconcessao de be

neficios, sera exlqldo do contribuinte individual,

a qua/quer tempo, 0 recolhimento das correspon

dentes contribulcoes." (art. 45, §10).

Deduz-se, assim, a partir de interpretacao
sistematica, que 0 reconhecimento da condicao

de segurado do trabalhador autonorno deman

da a dernonstracao da atividade desenvolvida

e 0 recolhimento das contribulcoes previden

ciarias correspondentes. Precedentes: TRF1, AC

1999.38.00.031831-5/MG, ReI. Juiza Convocada

Simone dos Santos Lemos Fernandes, l' Turma,

DJ de 12/03/2007; TRF1, MAS 2006.36.02.002030

5/MT, Juiza Convocada Monica Neves Aguiar da

Silva,2' Turma, DJ06/09/2007.

I Quem presta service de natureza urbana au rural, em careter
eventual, a umaou mais empresas, sem relacao de emprega;

2 A pessoa flslca que exerce. par conta propria, atividade
ecanomica de natureza urbana, comfins lucratlvos au nso:

Percebe-se que a Lei consigna que 0 reco

Ihimento das contrlbuicoes podera ser exiqido a

qualquer tempo (art. 45, §1°), 0 que, a contra rio

sensu, implica na viabilidade de 0 interessado efe

tuar 0 recolhimento retroativo de contribuicoes. a

art. 27, ll, da Lei nO 8.213/91 tarnbern alude apos

sibilidade de recolhimento retroativo quando diz

que para compute do perfodo de carencia, serao

consideradas as contribuicoes realizadas a contar

da data do efetivo pagamento da primeira contri

buicao sem atraso, nao sendo consideradas para

essefim as contribuicoes recolhidas em atraso re

ferentes a competencies anteriores, no caso dos

segurados empregado dornestico, contribuinte

individual, especial e facultativo.

Com efeito, 0 Regulamento da Previdenda
Social (Decreto nO 3.048/99) preve 0 procedimen

to denominado "Retroacao da Data do Infcio das

Contribuicoes". Confira-se:

Art.124. Caso 0 segurado contribuinte indi

vidual manifeste interesse em recolher con

trlbuicoes relativas a periodo anterior a sua

lnscrlcao, a retrcacac da data do lnicio das

contribuic;:6es sera autorizada, desde que com

provado 0 exercicio de atividade remunerada

no respectivo periodo, observado 0 disposto

nos §§ 7° a 14 do art. 216 e no § 8° do art. 239.

(Reda<;iio dada pela Decretan' 3.265, de 1999)

Pardgrafo anico. 0 valor do debito po

dera ser objeto de parcelamento mediante

sollcitacao do segurado junto ao setor de arre

cadecac e fiscalizacao do Instituto Nacional do

Seguro Social,observado 0 disposto no § 2° do

art. 122, no § 1° do art. 128 e no art. 244.

as arts. 216 e 239 do Regulamento (aludidos

no dispositivo acima) dizem respeito a forma de

arrecadacao da contribuicao,

Ve-se, pols, que a leqlslacao previdenciaria

enseja 0 recolhimento retroativo de contrlbulcoes

previdenciarias, sem ressalva a qualquer categoria

de segurado obrlqatorio. Dessa forma, 0 trabaiha-



dor aut6nomo pode, por exemplo, ver cornputa

do tempo de servlco/contribulcao preterite para

efeito de aposentacao por idade ou por tempo de

contribukao, salvo para fins de carencia, a teor do

art. 27, II,da Lei nO 8.213/91.

Nos casas de beneffcios que possuam caren

cia, nao ha dificuldade em se conceber 0 recolhi

mento retroativo, porquanto 0 segurado tera que

necessariamente preencher a carencia, mediante

um nurnero minimo de contribuicoes, e nao po

dera, para tanto, computar 0 periodo correspon

dente ao recolhimento com atraso. Ou seja, ose

gurado devera possuir um minimo de 180 meses

de contribuicoes para aposentadoria (ou nurnero

equivalente 11 regra de transicao do art. 142,da Lei

nO 8.213/91), ou de 12mesesde contribuicoes para

auxllio-doenca ou aposentadoria por invalidez, ou

10 meses para salario-maternidade (art. 25, Ill, Lei

n08.213/91 e art. 93, §2°, Decreto 3.048/99).

o art. 26 da Lei nO 8.213/91 traz hip6teses

em que e dispensada a carencia do beneficio: 1
pen sao por morte, auxllio-reclusao. salario-farni

Iia e auxilio-acidente; /I - auxillo-doenca e apo

sentadoria por invalidez nos casas de acidente

de qualquer natureza ou causa e de doenca pro

fissional ou do trabalho, bem como nos casas de

segurado que, ap6s filiar-se ao Regime Geral de

Previdencia Social, for acometido de alguma das

doencas e afeccces especificadas em Iista elabo

rada pelos Mlnlsterios da Saude e do Trabalho e

da Previdencla Social a cada tres anos; 1/1- os be

neficios concedidos na forma do inciso I do art.

39, aos segurados especiais referidos no inciso

VII do art. 11 desta Lei; IV - service social; V - re

abilitacao profissional; VI - salario-matemidade

para as seguradas empregada, trabalhadora

avulsa e empregada dornestica.

Questiio polemica consiste em saber se pode

haver recolhimento retroativo do trabalhador

aut6nomo para efeito de obtencao de beneficios

previdenciarios que nao exijam carencla (art. 26,

Lei nO 8.213/91), como, por exemplo, 0 recolhi

mento pelos dependentes de contribuicoes nao

vertidas pelo falecido, de maneira a ensejar 0 re

cebimento de pensao por morte (recolhimento

post mortem); ou 0 recolhimento retroativo ap6s .

a invalidez decorrente de acidente.

No ambito da [urisprudencia, 0 tema tem

ensejado dlverqencias. Os TRFs da 1', 2' e da 4'

Regiao tern admitido 0 recolhimento retroativo.

Precedentes: TRF1, AC 2001.35.00.005345-0/GO,

ReI. Antonio Savio de Oliveira Chaves, l' Turma,

DJ 12/09/2005; TRF2, AC 200202010084853, ReI.

Paulo Esperito Santo, 2' Turma, DJU 29/08/2002;

TRF4, AC 200970990034129, ReI. Eduardo Tenet

to Picarelli, Turma Suplementar, D.E. 18/12/2009;

TRF4, APELREEX 200670990004010, ReI. Romulo

Pizzolatti, S' Turma, D.E. 23/11/2009.

Porsuavez,osTRFs da 3' e 5' Regi6esnao tern

acolhido a possibilidade de recolhimento nesses

casos. Precedentes: TRF3, AC 200403990203363,

ReI. Walter do Amaral, 7' Turma, DJF3 18/02/2009;

TRF3, AC 200603990306082, ReI. Nelson Ber

nades, 9' Turrna, DJF3 10/12/2008; TRF3 AC

200003990562436, ReI. Diva Malerbi, 9' Turma,

DJF3 25/06/2008;TRFS,AC200483080020385, ReI.

Francisco Barros Dias, 2' Truma, DJ 10/06/2009;

TRF5 AC 200483080010197, ReI. Francisco Wildo,

l' Turma, DJ05/05/2006.

Colhe-se algumas ementas em ambosossentidos:

- Admitindo a possibilidade de recolhimento

retroativo

PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MORTE. INs
CRU;:Ao POST MORTEM DO SEGURADO: POS
sIBILIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGU
RADO DO DECUJUS. INOCORRENCIA. ARTIGO
15,II,§ 4', DA LEI 8.213/91. DECRETOs 3.048/99

E 3.265/99. CORREc;:Ao MONETARIA. JUROS.

HONORARIOs ADVOCATfClOs: REDuc;:Ao. PRE
L1MINAR DE PREsCRIc;:AO QOINQOENAL ACO
LHIDA. sENTENC;:A ULTRA PETITA.

1. A sentenca determinou 0 pagamento do be
neficia de pensao par mortea partirda data do
obito, quando a autora pleiteou 0 pagamento
do beneficia a partir da data do requerimento
administrativo. Conquanto ultrapetita, a senten
ce nao enula, umavezque podera serreduzida

aos Iimites dopedido. Preliminar acolhida.

2. Os beneffcios previdenciilrios sao impres

critiveis. Prescrevem as prestecces ante rio
res a cinco anos do ajuizamento da acao,

Preliminar acolhida.

3. A falta de registro e recolhimento das con
tribuic;:6es do segurado equiparado a autono

mo nao constituemjusta causa para se negar
a dependente do segurado 0 beneficio de

pensao, haja vista a possibilidade da inscricao

post mortemdo de cujus e de recolhimentodas
conrrlbulcoes devidas, mantendo-se a quali
dade de seguradoda Prevldencia Social.

4. Evidenciando-se que na da data do oblto 0

de cujus ostentava a qualidadede segurado da
Previdencia Social, deve sermantida a sentan
caque deferiu0 pedido dasautoras.

S. Nostermos do artiqo 16,§ 4', da Lei8.213/91,
a dependencla economica dasautoras em rela

c;:ao ao de cujus, e presumida.

6. "A pensao por morte sera devida ao con
junto dos de pen dentes do segurado que fa
lecer, aposentado ou nao, a contar da data
do obito ou da decisao judicial, em caso de
morte presumida." (art. 74 da Lei 8.213/91,

em sua redacao anterior a rnodificacao lntro

duzida pela Lei 9.528/97).

7. A correcao monetaria deve sercalculada nos
termosda Lei6.899/81, a partirdo vencimento
de cadaparcela (Surnulas 43 e 148 do sTJ).

8.A Primeira SecaodaCortefirmou entendimen
to rnejorltario no sentido dequeosjuros de mara
sao devidos no percentual de 1%(um par cento)
aomes,apartirda dtacao (TRF 1a Regiao, 13 Sec;:ao,
AR 2002.01.00.02001 1-O/MG,j. aos07.10.2003).

9. Nas ac;:6es prevldenciarias, os honorarios de
advogado devem incidirapenas sobreas par
celas vencidas ate a publlcacao da sentenc;:a
(Surnula 111 do S'U).

10. Apelacao e remessa oficial a que seda par
cial provimento.

(TRF1, AC 2001.35.00.005345-0/GO, ReI. De
sembargador Federal AntonioSavio de Oliveira
Chaves, Prlmelra Turma,DJ p.59de 12/09/2005)

PREVIDENCIARIO - PROCEssUAL CIVIL - PEN
saoPOR MORTE - RECOLHIMENTO DECONTRI
BUIC;:OEs APOs AMORTE - FATOCONsTITUTIVO
DO DIREITO - ONUS PROCEssUAL DA AUTORA
- AUsENCIA DEPROVA - LEI N. 3.807/60 E DE
CRETO N.48.9s9-A., DE19.09.1960.

A simples aleqacao de que 0 falecido marido
trabalhou com segurado obriqatorio e autono
mo (contribuinte individual), de 1946 a 1961 e
que fatos da natureza (enchente) destrufram a
prova do direitoalegado, nao assegura 0 direito
ao recebimento da pensao par morte em favor
do conjuqe superstlte: Confarme prescreve 0

art. 333, I, do CPC, constitui onusprocessual do
autor demonstrar 0 fato constitutivo do seu dl
reito; Acresce-se, a isso, a vedacao legalcontida
no inciso Ill, do art. 5°, da Lei n° 3.807/60, que

fixaa idade maxima, no ate da lnscrlcao, de SO

(cinquenta) anos de idade para efeito de filia
c;:ao, atentoaofatodeque,quandoveioa lumea
normade reqencia, 0 falecido ja possui 58 anos
de idade;Embora seja possfvel 0 recolhimento
de contribuic;:6es prevldenciartas vencidas e nao

pagas pelointeressado, como aut6nomo,alegis
lacao previdenciaria vigente (Decreto 3.048/99,
art. 238 a 246), exigea provade que 0 suposto
segurado prove que, efetivamente, trabalhou
no respectivo perfodo. para que possa recolher
e fazerjusasprestac;:6es previdenciarias.

(TRF2. AC- APELAc;:AO CIVEL - 281633. Desembar
gadorFederal PAULO EsPIRITO sANTO.sEGUNDA
TURMA. DJU - Data: 29/08/2002 - Pagina: 183)

PREVIDENCIARIO. PENsAo POR MORTE. QUA
L1DADE DE sEGURADD. AUTONOMO. NECEs
slDADE DE REGULARIZAc;:AO DAs CONTRIBUI
c;OES. 1. Comprovado 0 exerdcio de atividade
que justifique 0 enquadramento como contri
buinte individual, nada obsta 0 recolhimento
post mortem das contrtbufcoes devidas, para
fins de concessao de pen sao, haja vista 0 dis
posto no § l' do artigo 45 da Lei 8.212/91. Pes
sibilidade, a proposlto, expressamente autori
zada pelo artigo 282 da lnstrucao Narmativa
do INss n' 11/2006, vigente a epoca do 6bito.
3. Limitado0 provimentojudiciala reconhecer
que 0 de cujus exercia atividade como con
tribuinte individual e, em consequenda, que
seus dependentestern 0 direito de promover0

recolhimento das contrtbulcces. com base no
artlgo 282 da IN 11/06, de modo a vlabillzar a
concessao do beneffcio de pen sao por marte.

(TRF4. AC200970990034129, EDUARDOTONmO
PICARELLtTURMA sUPLEMENTAR, 18/1212009)

- Naoadmitindo 0 recolhimento retroativo

PREVIDENCIARIO. PENsAoPOR MORTE. EsPO
SA. DEPENDENCIA ECONOMICA PREsUMIDA.
CONTIBUNTE INDIVIDUAL - AUTONOMO sEM
RECOLHIMENTOs DE CONTRIBUIC;:OEs PREVI
DENCIARIAs. REQUlslTOs LEGAlS NAo PREEN
CHIDOs. IMPROCEDENCIA.

I - Para a concessao do referido beneffcio pre
videnciarlo torna-se necessario 0 implemento
dosrequisitos legal mente exigidos, nostermos
da leqislacao em vigora epoca do obito.

II. Em relacao ao conjuqe, a dependence eco
n6mica e presumida, a tear do art. 16, § 4°, da
Lein' 8.213/91.

Ill. Tratando-se de contribuinte individual,
como osautonomos e ernpresarios, caberia ao



segurado, pagar ascontrlbuicoes por iniciativa
propria (art. 30, II,da Lei nO 8.212/91).

IV. Condicao de segurado do de cujus junto
aprevldenda Social nao comprovada, ante a

ausenda de recolhimentos de contribulcoes

prevldenclarias.

V. lnvlavel a concessao do beneficio pleiteado

em face da nao lrnplementacao dos requisitos

legais. VI. Pedido de concesseo da tutela ante

cipadaprejudicado.

VII. Apelacao da parte autora improvida.

(TRF3. AC 200403990203363, JUll WALTER DO
AMARAL, SETiMA TURMA, 18/02/2009)

PREVIDENCIARIO. PENsAo POR MORTE. SEGU
RADO OBRIGATORIO. CONTRIBUINTE INDIVI
DUAL. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO. PERDA
DA QUALIDADE DESEGURADO. ART. 15,PARA
GRAFO 4°, LEI N°. 8.213/91. ART. 30, II, LEI N°.
8.212/91.APELA~AO PROVIDA.

1. A pretensao deduzida na presentedemanda

diz respeito ao pedldo de inscrlcao postmortem
do de cujus, na qualidade de contribuinte indi

vidual, e do respectivo parcelamentodas con

rrtbukces prevldenciarias devidas e nao pagas,

bem como de concessao do beneflciode pen
sao por morte, com pagamento das parcelas

atrasadas, desdea data do 6bito, acrescidas de
correcao monetaria e juros de mora, alem de

honorarios advocatlcios.

2. Nao resta a menor duvlda acerca da condkao

de beneficiarlos da previdencia social dos con
jugese filhos dossegurados da Prevldencla So
ciaI,sendopresumida a depedencia econornica

dos mesmos. No caso dos autos, devidamente

comprovada a qualidade de dependentes dos

autores,esposa e filhodo decujus.

3. Quanto a qualidade de segurado do de
cujus, constata-se. da analise dos documentos

colacionados aosautos,que 0 mesmo,de fato,
exerceu atividades de feirante (contribuinte

individual) no periodo de 09/06/1996 (data
da fiscalizacao na banca de feira do de cUjus)
a 19/0312000 (data do abita), entretanto, por
nao ter se inscrito na Prevldencia Social nem

recolhidonenhuma contribulcao durante 0 re

ferido perlodo, haque seconstatar a perda da
sua qualidade de segurado,no que se referea
condicao de autonorno.

4. Esta eqreqia Segunda Turma ja se manifes

tau no sentido de que "embora 0 exerdcio da
atividade remunerada par autcnomo ensejea
filiac;ao autornatlca ao RGPS, faz-se necessarto,
para percepcao de pensao par morte por seus

dependentes, a inscricao daquele primeiro

como segurado obrigat6rio, bem assim a re~

colhimento das respectivas contribuic;6es em
epoca anterior ao seu falecimento" (TRF . sa

REGlAO - AC308253- RN - SegundaTurma - DJ
12/1112004 - Relator Desembargador Federal
Paulo Roberto de Oliveira Lima- UNANIME).

5.0 art. 102 da Lei nO 8.213/91, com a redacao
dada pela Lei ne9.528/97, permite a concessao

de Pensao por Marte aos dependentes do se

gurado que falecer ap6s a perda desta quall

dade, quando preenchidos os requisitos para

obtencao da aposentadoria; a que nao restou

comprovadonospresentes autos.

6. Apelacao provlda.

(TRFS. AC 200483080020385, Desembarga

dar Federal Francisco Barros Dias, Segunda

Turrna, 10/06/2009)

Demonstrando a complexidade dessas cau

sas, colhe-se precedente em que 0 TRF da 4a Re

giao afastou-se de sua [urlsprudenda rnajoritaria

para rejeitar a possibilidade de recolhimento post
mortem em determinado caso concreto, verbis:

PREVIDENCIARIO. PENsso POR MORTE. AU
SENCIA DA QUALIDADE DESEGURADO DO DE
CUJUS. TRABALHADOR AUTONOMO. FALTA DE

INSCRI~AO COMOCONTRIBUINTE INDIVIDUAL
E DAS RESPECTIVAS CONTRIBUI~OES. HIPOTE
SE EM QUE NAo SE POSSIBILITA 0 RECOLHI

MENTO POSTMORTEM.

1.Conquanto0 artigo45, § 1°,da Lei nO 8.212/91

estabeleca que para comprovar 0 exercfcio de

atividade remunerada, com vistas aconcessao
de beneffcios, sera exlqido do contribuinte in

dividual,a qualquertempo, a recolhimento das

correspondentes contribuic;6es, ede seatentar

paraasdrcunstanclas ao entomo.

2. A possibilidade do recolhimentodas contri

butcoes previdenciarlas post mortem nee se

aplica ao caso em que, quando do oblto, pas

sararn-se aproximadamente 23 anos sem que

hauvessem recolhimentos aPrevldencia Social,

cclhendo-se dos depoimentos testemunhais

apenas que 0 falecido exerceu, por tal tempo,

a atividade de tapeceiro, quando sequer hou

ve a sua lnscrlcao como trabalhadorautonomo

frente aautarquia (inteliqencla do art. 282 da

lnstrucao Normaliva do INSS nO 118/2005).

3. Apelacao improvida.

(ffiF4. APELREEX 200404010474401, FERNANDO
QUAOROS DASILVA, QUINTATURMA, 16/11/2009)

Nao foram localizados precedentes no 5TJ.

Pois bem, parece-me que a melhor solucao

para 0 caso consiste naquela em que a obtencao,

por parte de trabalhadores autonomos, de beneff

cios previdenciarlos que independem de carencla

nao pode ocorrer a partir de recolhimentos retro

ativos. lnterpretacao sistematica dos arts. 11, V, e

27,1[, da Lei nO 8.213/91; 30, ll, da Lei nO 8.212/91;

e art. 20, do Decreto nO 3.048/99.

A meu sentir, dada a excepcionalidade da hi

potese, nao ha que ser dada prevalencia ao prin

cipio da protecao ao hipossuficiente, mas sim ao

carater contributivo do sistema previdenclario

((F/88, art. 201, caput), sob pena de se admitir

que a protecao do seguro social seja buscada (e

alcancada) somente ap6s 0 infortunio, Para tan

to, nos casosde morte ou invalidez, por exemplo,

bastaria aos interessados, ou seus dependentes,

inscreverem-se retroativamente na previdencla

social e requerem 0 beneficio correspondente.

A previdencia social nao serviria mais para

cobrir riscos sociais imprevistos, mas sim para

garantir uma renda em decorrencia de um

evento certo e ja ocorrido.

Outrossim, conforme descortina a Exma.Jufza

Federal Maria Divina Vit6ria, "entendimento con

trario permite, indevidamente, que 0 dependente

do segurado, ap6s a morte deste, possa escolher

o salar!o de contribuicao, e por consequenda 0

valor do beneficio que pretende receber." (TNU,

Proc. nO 2005.70.95.01.5039-3, DJU 17/03/2008).

Acrescento aqui, nao s6 0 valor do salario-de-con

tribuicao, mas tambern 0 tempo de service ficara

11 disposicao do interessado no beneficio, bastan

do para tanto recolher a contribuicao em relacao

a urn, dois ou tres meses...Em outros termos,seria

suficiente para a obtencao de beneficios que in

dependem de carencla a simpies indenizacao de

determinado nurnero de contrlbuicoes, mediante

a dernonstracao de determinada atividade, como

a de cozinheiro, pintor, pedreiro, costureiro, etc.,

por qualquer periodo (quica um unlco mes),ainda

que se trabalhasse no ramo por iongos anos, de

acordo com 0 periodo e 0 salario-de-contribulcao

indicados pelo pretenso beneficia rio.

De seuturno, nao sepode exigir do IN55a obri

ga,ao de verificar e fiscalizar todos os trabalhado

res autonornos nao inscritos na previdencia social.

Tratar-se-la simplesmente de obriqacao impossivel.

No ambito do Juizado Especial Federal, 0 en

tendimento da Turma Nacional de Uniformlzacao

- TNU tem sido no sentido da impossibilidade de

recolhimento retroativo, no caso do beneficio de

pensao por morte, verbis:

EMENTA PREVIDENCIARIO. CONCEssAo. PEN
sxo POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
SOCIO COTISTA E SOCIO GERENTE. FALTA DA
CONDI~AO DE SEGURADO. REGULARllA~Ao
DAS CONTRIBUI~OES POSTERIOR AO OBITO.
RECOLHIMENTO POSTMORTEM. ABATIMENTO/
COMPENSA~AO 50BRE 05 PROVENTOS DA
PROPRIA PENSAo.IMPOSSIBILIDADE.

1. Enquanto, de acordo com a disposto no

inciso II do art. 30 da Lei nO 8.212/91, a res

ponsabilidade pelo pagamento dascontribui

coes prevldenclarias incumbia diretamente

ao contribuinte individual soclo-qerente, a

fillacao ao Regime Geral da Prevldencla So

cial - RGPS nao decorria automaticamente do

exerdcio de atividade remunerada, mas, slrn,
do exercfcio da atividade associado ao efetivo

recolhimento das contribuic;6es, sendo, por

isso, incabivel, para fins de obtenceo de pen

sao par morte, a reqularlzacao contributiva

posterior ao 6bito, mediante 0 recolhimento

post mortem das contribuic;6es prevldencia

rias au mediante 0 desconto/abatimento das

contrlbuicoes preterites sabre os proventos

da pr6pria pensao. Precedentes.

2. Incidente de uniformizacso conhecido e

improvido.

(PEDILEF 200783005268923, JACQUELINE MI
CHELS BILHALVA, TNU - Turma Nadonal de
Unlforrnizacao. 11/12/2008)

EMENTA PREVIDENCIARIO. CONCESsAo. PEN
sso POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
AUTONOMO. FALTA DA CONDI~AO DE SEGU

RADO. REGULARllA~AO DAS CONTRIBUI~OES

POSTERIOR AO OBITO. RECOLHIMENTO POST
MORTEM. ABATIMENTO/COMPENSA~AO 50
BRE 05 PROVENTOS DA PROPRIA PENSAo. IM

POS5IBILIDADE.

1. Enquanto,de acordo com 0 disposto no in

ciso II do art. 30 da Lei nO 8.212/91, a respon

sabilidade pelo pagamento das contribuicoes
prevldenciarlas incumbia diretamente ao
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contribuinte individual autonorno, a filiac;:ao

ao Regime Geral da Prevldencia Social- RGPS

nao decorria automaticamente do exerdcio

de atividade remunerada, mas, sim, do exer

dcio da atividade associado ao efetivo reco

Ihimento das contribulcoes, sen do, por lsso,
incabfvel, para fins de obtencao de pensao
por morte, a reqularizacao contributiva pos

terior ao oblto, mediante 0 recolhimento post
mortem das contrlbulcoes previdenciarias ou

mediante 0 desconto/abatimento das contrl
buicoes preterites sobre os proventos da pro

pria pensao, Precedentes.

2.lncidentede unltormizacao conhecido e provido.

(PEDILEF 200550500004280, ELiO WANDERLEY
51QUEIRA FILHO, TNU -Turma Nacional deUnl
forrnlzacao. 26/11/2008)

Conclusao

Em suma, constata-se que 0 reconhecimen

to da condlcao de segurado do trabalhador au

t6nomo nao prescinde do recolhimento das

contribuicoes prevldenclarias. cuja responsabi

lidade e do proprio trabalhador (Lei nO 8.212/91,

art. 30, II, e art. 45, § 1°). A leqlslacao previden
ciaria enseja a lnscricao e 0 recolhimento re

troativos de contrlbuicoes, sem distlncao de

segurados, ressalvando apenas que essas con

trlbulcoes nao poderao ser consideradas para
efeito de carencia (Lei nO 8.213/91, art. 27, II).

No entanto, cumpre ser adotada interpretacao

sistematica, para se conferir, excepcionalmen

te, prevalencia ao princfpio contributivo do sis

tema previdenclario, de maneira a se afastar a

possibilidade de recolhimento retroativo para
efeito de obtencao de beneffcios previdencia

rios que independem de carencla, a exemplo
de pen sao por morte e aposentadoria por inva

lidez decorrente de acidente de qualquer natu

reza (Lei nO 8.213/91, art. 26).
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Como cedico, e importante destacar que antes

do advento da Medida Provisoria n. 1.523-9,de 27

de junho de 1997, 0 art. 103 da Lei n. 8.213/91 nao

previa a decadencia do direito de revisao do ato

concessivo de beneffcio, mas apenas a prescricao,

no prazo de 5 (cinco) anos, do direito asprestacces

nao pagas nem reclamadas na epoca propria'.

Em 27 de junho de 1997, a Medida Provi

soria n. 1.523-9, convertida na Lei n. 9.528, de

10 de dezembro de 1997, alterou 0 art. 103 da

Lei n. 8.213/91, consignando, no caput, 0 pra

zo de 10 (dez) anos para decadencia de todo e

qualquer direito ou acao do segurado ou bene

ficlarlo para a revisao do ato de concessao de

beneficio, relegando para 0 poraqraio unico 0

disciplinamento da prescrtcao-,

Posteriormente, a Lei n. 9.711, de 20 de no

vembro de 1998, alterou novamente 0 caput do

art. 103 da Lei 8.213/91, reduzindo 0 prazo deca

dencial para 5 (cinco) anos.

Essa alteracao, entretanto, teve curto prazo de

duracao, uma vez que nova mudanca adveio com

a Medida Provisoria n. 138,de 19 de novembro de

2003,convertida na Lei n. 10.839,de 5 fevereiro de

2004, oportunidade que 0 prazo decadencial foi

1 Art. 103.Sem prejufzo do direito ao beneffcio, prescreve em S
(cinco) anos a direlto asprestecces nao pagas nem reclamadas
na epoca propria, resguardados os dlreitos dos menores
dependentes, dosincapazes au dosausentes.

2 Art. 103.Ede dez anos 0 prazo de decadencle detodoe qualquer
dlreito ou acao do segurado ou beneficlarto para a revisao do
ato de concessao de beneffclo, a contar do dia prlmelro do mes
seguinte ao do recebimento da primeira prestacao ou, quando
for 0 caso, do dia em que tamar conhecimento da decisao
lndeferltoria definitiva no ambitoadministrativo.

Pardgrafo unico. Prescreve em cinco anos, a contar dadata em
que deveriam ter side pagas, toda e qualqueracao parahaver
prestacoes vencidas ou quaisquer restltulcoes au dlferencas
devldas pela Previdenda Social, salvo 0 dlreltc dos menores,
incapazes e ausentes, naforma doC6digoCivil.

majorado, tendo retornado ao patamar de para 10

(dez) anos', que vigora ate os dias de hoje.

Com tantas mudancas, e natural que sur

gissem duvidas sobre qual 0 prazo decadencial

aplicavel. levando-se em consideracao a data

da concessao do beneficio, ou se incidiria a de

cadencla sobre os beneffcios concedidos antes

do advento da Medida Provisoria n. 1.523-9, de

27 de junho de 1997, po is antes deste diploma

normativo nao havia previsao no ordenamento

juridico de decadencla do direito de revlsao do

ato concessivo de beneficio.

Neste ponto e imperioso lembrar que a reia

~ao juridica estabelecida entre a Autarquia Pre

videnciaria e os segurados e beneficiaries e de

carater legal, prevista no estatuto da previdencia,

nao se confundindo com uma relacao contratual,

ate porque, salvo excecces, exercendo atividade

remunerada, a condicao de segurado e obrlqato

ria, inclusive a obrlqacao de verter contrlbuicoes.

Ecumpridos os requisitos legais, advern para 0 se

gurado 0 direito ao beneffcio.

Esendo estatutaria a relacao juridica estabele

cida, nao ha que sefalar em direito adquirido, que

poderia resguardar os beneficlarios do estabeleci

mento de um prazo decadencial para postularem

a revisao do ato concessivo de beneffcio.

Nao obstante lsso, a jurisprudencia do colen

do Superior Tribunal de Justlca vem orientando no

sentido de "0 prazo decadencial previsto no caput

3 Art.103. Ede dezanos 0 prazo de decadencladetodoe qualquer
direito ou acao do segurado ou beneficlar!o para a revisao do
ate de concessao de beneffclo,a contar do dia primeiro do mes
seguinte ao do recebimento da primeira prestacao ou, quando
for 0 caso, do dta em que tamar conhecimento da declsao
indeferit6ria definltlva no ambitoadministrativo. (Reda~ao dada
pela Lei nO 10.839, de 2004)

Pardgrafo (mica. Prescreve em cinco anos.a contar dadataem
que devertam ter side pagas, toda e qualquer acao parahaver
prestacoes vencldas ou quaisquer restitukoes ou diferencas
devidas pela Previdencla Social, salvo 0 direito dos menores,
incapazes e ausentes, naforma doC6digo Civil. (lncluido pelaLei
nv9.S28, de 1997)



do artigo 103 da Lei de Beneficios, introduzido
pela Medida Provis6ria no 1.523-9, de 27.6.1997,

convertida na Lei nO 9.528/1997, por se tratar de

instituto de direito material, surte efeito apenas

sobre as relacoes jurfdicas constituidas a partir de

sua entrada em vlqor'",

Entretanto, com relacao a caso analogo, re

ferente 11 aplicacao do prazo decadencial institu

(do pelo art. 54 da Lei n. 9.784/99, outra tem sido

a orientacao da colenda Corte Superior, que vem

decidindo "no sentido de que 0 art. 54 da Lei nO

9.784/99 deve ter aplicacao a partir de sua vlqen

cia", esclarecendo que, "caso 0 ato acoimado de

ilegaiidade tenha sido praticado antes da promui

qacao da Lei nO 9.784/99, a Admlnistracao tem 0

prazo de cincos anos a contar da viqencia da alu

dida norma para anula-lo: caso tenha sido prati

cado ap6s a edlcao da mencionada Lei, 0 prazo
qUinqOenal da Adrninistracao contar-ss-a da pra

tica do ate tide por ilegal, sob pena de decadencia,

nos termos do art. 54 da mencionada norma'",

Nessa esteira, e crivel presumir que a con

troversia ainda nao restou assentada no egregio

Superior Tribunal de Justice, sendo que outros ca

pitulos ainda serao encenados ate que seja esta

belecido um norte para resolucao do problema.

Porem, lembro que quando do advento do C6di

go de Processo Civil houve analoqa controversia so

bre a aplicacao do prazodecadencial trazldo,cuja so
lucaofoi apresentada pelo colendo SupremoTribunal

Federal, que consolidousuajurisprudenciano sentido

da aplkacao imediata da lei nova, a partir de sua
viqenda, esclarecendo que "se0 restantedo prazode

decadencia fixado na lei for superior ao novo prazo

estabelecido pela lei nova, despreza-se 0 perfodo ja

transcorrido para levar-se em conta, exclusivamente,

o prazoda lei nova,a partir do inicio de suavigencia"6

4 5TJ - 6" Turma, AgRg no Ag 927.300/RS, ReI. Ministro (elsa
limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), julgado em
01/10/2009, DJe 19110/2009.

55TJ: MS 8.653/DF, ReI. Ministro Mauro Campbell Marques,
Prtmelra Secao, juigado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009; MS
9.157/DF, Rei. Min. Eliana "Calrnon, CorteEspecial, OJ 7.11.2005;
MS8694/ OF, Primeira Secao, reI.Ministro Teorl Albino Zavascki.
OJe 3/11/2008; MS 9425/ OF, Tercelra Secao. rel. Ministro Felix
Fisher, OJ 5/12/2005

GRE 93698, Relator(a): Min. SOARES MUNOZ, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/02/1981. DJ 27-02-1981, p. 01308, EMENT: VOL.
01201-04, p. 00200.

Destarte, nao obstante os precedentes juris

prudenciais do colendo Superior Tribunal de Jus

tlca, nao se vislumbra qualquer afronta ao inciso

XXXVI do art. 5° da Constituicao Federal' a apii

cacao imediata do prazo decadencial criado pela

Medida Provis6ria n. 1.523-9, de 27 de junho de

1997, e alteracces posteriores, desde que 0 termo

inicial do prazo coincida com a data de viqencla

da referida Medida Provis6ria, desprezado qual

quer prazo transcorrido antes de sua viqencia.

Noutras palavras, a partir da vlqencia da

Medida Provis6ria n. 1.523-9, de 27 de junho

de 1997, 0 beneficlario do RGPS, em gozo de

beneficio deferido em data anterior, tera 0 pra

zo decadencial de 10 (dez) anos para postular a

revlsao do ato concessivo.

Alias, na sessao realizada no dia 8 de fevereiro

de 2010, a Turma Nacional de Unlforrnlzacao de

Jurisprudencla, nos autos do Pedido de Unifor

mizacao n. 2006.70.50.007063-9, acolheu a tese

ora sustentada e aplicou 0 prazo decadencial de

10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91

para a revisao judicial dos beneficios previdencla

rios concedidos em data anterior a 28 de junho de

1997, deixando clara a rnudanca de rumo relativa

mente aos precedentes anteriores.

Provavelmente a materia vai ser levada ao

crivo do Superior Tribunal de Justica, que devera

examlna-la em definitivo.

Outra questao que causa especie diz respeito

a possibiiidade de interrupcao ou suspensao do

prazo decadencial.

Neste ponto, e corrente na doutrina e na juris

prudenciaaassertivade que 0 prazo de decadencla

"nao se interrompe, nem se dilata (RE 114.920,reI.

Min. Carlos Madeira, DJ02.09.1988), mesmo quan

do 0 termo final recaia em sabado ou domingo"'.

Porern essa assertiva nao se reveste de

carater absoluto a partir do advento do Novo

C6digo Civil, que trouxe previsao expressa, no

7 XXXVI - a lei nao prejudlcara 0 direito adqulddo, 0 ate jurfdtco
perfelto e a coisa julgada;

8 STF,AR 1681.Relatorta): Min.MARCOAURELIO, Relator(a) pIAcordac:
Min.ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 27/0912006, OJ 15~

12-2006 PP-00081 EMENT VOL-02260-01 PP-00111 RTv. 96, n. 860,
2007, p. 1S7-163 RDDPn.48, 2007, p. 134-140.

art. 2089, no sentido de que 0 prazo decaden

cial nao corre contra os incapazes de que trata
o art. 3° do referido Codex".

Semelhante prevlsao encontra-se assentada

no art. 79 da Lei n. 8.213/91, que exclui a apllcacao

do disposto no art. 103 ao pensionista menor, in
capazou ausente, na forma da lei".

Concluindo, 0 prazo decadencial criado pela

Medida Provis6ria n. 1.523-9, de 27 de junho de

1997, e alteracoes posteriores, aplica-se aos be

neficios concedidos anteriormente, com infcio de

contagem do prazo de decadencla a partir da data

de vlgencia da referida Medida Provis6ria, despre

zado qualquer prazo transcorrido ate sua publica

cao, salvo contra os incapazes de que trata 0 art.
3° do Novo C6digo Civil.

~ Art. 208.Aplka-seadecadence 0 disposto nos arts. 195e 198,indso I.

10 Art. 198.Tambem nao corre a prescrtcao:
1-contra oslncapazes de que trata 0 art.30;

11 Art. 79. Nao se aplica 0 disposto no art. 103 desta Lei ao
penstonlsta menor,incapazoueusente, naformada lei.
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1 lntroducao

De iniclo, precisamos tecer alguns cementa
rios sobre a coisa julgada, pais 56 assim teremos
condicoes de abordar, de forma adequada e satis
fat6ria, a alcance da coisa julgada na manutencao
dos beneficios previdenciarlos de aposentadoria
por invalidez e auxilio doenca,

2 Consideracoes sobre a coisa julgada

Ea Lei de lntroducao ao Codiqo Civil Brasi
leiro que define a coisa julgada ao asseverar que
"chama-se coisajulgada au caso julgado a decisao
judicial de que ja nao caiba recurso".'

Par outro lado, e a C6digo de Processo Civil,
que e uma Lei infraconstitucional que trata do ins
tit uta precisando as contornos e grau de imutabi
Iidade da coisajulgada.'

Ocorrera coisa julgada quando a decisao judi
cial transitar em julgado, au seja, quando esta esti
ver imune a ataques pela via recursal, quer par ter

1 Art.60,§ 30,do DecretoHLei nO 4657, de 04 de setembro de 1942.

2 Art.467. Denomina·se coisajulgada material a eficacia,que torna
imutavel e indiscutivel a sentenlj:a, nao mais sujeita a recurso
ordinario ou extraordinario.

sido esgotado todos as recursos, quer par ter deixa
do expirar a prazo sem interpor a recurso cabivel.

Ap6s 0 transite em julgado da decisao judi
cial. e possivel, em alguns casas, 0 ajuizamento
de acao rescis6ria para desconstituir a julgado. No
processo civil, estes casos estao arrolados no arti
go 485 do C6digo de Processo Civil.'

Havsra coisa soberanamente julgada quando
transcorridos mais de dais anos do transito em jul
gada, nao sendo possivel, a partir de entao, desfa
zer a decisao judicial nem por acao rescis6ria.' 5

Acolsa julgada existe em prol da seguranc;a ju
ridica almejada por toda a coletividade, pais serla
inconcebivel a etemlzacao dos Iitigiosjudiciais.

Segundo Candido Rangel Dinamarco:

3 Art.485 - Asentence de merlto, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:

I - se verificar que foi dada par prevencacao, concussao ou
corrupcao do juiz;

11 -proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

111- resultar de dolo da parte vencedora em detrlmento da parte
venclda, ou de colusao entre as partes, a fimde fraudar a lei;

IV - ofender a colsa julgada;

VHvtclar literal dtspostcao de lei;

VI- se fundar em prove, cuja falsidade tenha side apurada em
processo criminal ou seja provada na propria alj:ao rescrsone:

VII·depois da sentenlj:a,0 autorobtiver documento novo, cuja
existencia ignorava, ou de que nao p6de fazer uso, capaz, por si
so, de Ihe assegurar pronunciamento favoravel;

VIII - houver fundamento para invalidar confissao, desistencia
au transa~ao, em que se baseou a senten~a;

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de
documentos da causa;

X• a indeniza~ao fixada em a~ao de desaproprialj:ao direta ou
indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior
ao prelj:o de mercado objeto da a~ao judicial (este inciso esta
com a eficacia suspensa par for~a de medida cautelar deferida
pelo Plenariodo Supremo Tribunal Federal na ADln nO 1910).

§ 10 - Haerro, quando a senten~a admitir um fato inexistente, ou
quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2° - Eindispensavel, num como noutro caso, que nao tenha
havido controversia, nem pronunciamento judicial sabre 0 fato.

4 Art. 495 - 0 direito de propor a~ao rescisoria se extingue em 2
(dois)anos, contados do transito em julgado da decisao.

5 E de bom tom registrar que defendemos a possibilidade de
haver, em casos excepcionais, a flexibiliza~ao da coisa julgada.

(...) um des valores buscados pel a ordem

jurfdico-processual e 0 da sequranca nas rela

<;6es jurldicas, que constitui poderoso fetor de

paz na socledade e feJicidade pessoal de cada

um. A tomada de decisao, com a vito ria de um

dos Iitigantes e derrota do outro, epara ambos

o fim e a neqacao das expectativas e incertezas

que as envolviam e os mantinham em descon

fortavel estado de anqustia.?

Asdemandas judiciais precisam ter urn ponto

final e este ponto final chama-se coisa julqada.'

2.7 Natureza judd/co da co/sajulgada

A autoridade da coisa julgada este fundada

em duas ordens: uma polftlca e outra jundica.

Sendo a Justka a finalidade precipua do pro

cesso ao compor as Iides, sao colocados adisposi

c;ao daqueles que se sintam injusticados, as recur

sos, par interrnedio dos quais se reexaminam as

questoes pastas e se reformam decisces.

Contudo, a busca da Justice nao pode ser in

finita, sob pena de jamals se chegar acerteza do

direito e aseguranc;a no gozo dos bens da vida.

Par esse motivo e que ha um limite para se

questionar a Justlca das decisoes, qual seja: a es

tabilidade dos direitos, que e uma exiqencia de

ordem publica (social).Eesse, pols, a fundamento
politico da coisa julgada.

A natureza juridica da coisa julgada e um
tema controvertido na doutrina e porern, no di

reito brasileiro " prevaleceu a teo ria de Liebman

que refuta as muitas teorias que defendem que a

coisa julgada e um dos efeitos da sentenc;a, por

que, para ele, a autoridade da coisa julgada nao

se confunde com a eficacia juridica da sentenc;a,

pais "esta e imperativa e produz tadas as seus

1> Relativizara coisa julgada material.

7 Carlos Frederico Coelho Nogueira, Coisa julgada penal:
autoridade absoluta e autoridade relativa.

aEm havendo interesse em estudar as varias teorias existentes a
respeito da natureza jurfdica da coisa julgada, recomendamos
uma previa leitura da c1assifica~ao de Moacyr Amaral Santos
inserida na obra Primeiras linhas de direito processual, p. 45H52.

9 Art.467. Denomina-se coisajulgada material a eficacia,que torna
imutavel e indiscutivel a senten~a, nao mais sujeita a recurso
ordinario ou extraordinario.

IJornada de Direito Prevldenciario

efeitos ainda antes e independentemente do fato
da sua passagem em julqado."!?

Aautoridade da colsa julgada nao e efeito au

t6nomo e sim "modo de manifestar-se e produzir

se dos efeltos da pr6pria sentence, alga que a es

ses efeitos se ajunta para qualifies-los e reforca-los

em sentido bem determinado.""

Define a autoridade da coisa julgada como:

(...) a imutabilidade do comando emer

gente de uma sentenca, Nac Se identifica eJa

simplesmente com a definitividade e intangi

bllidade do ato que pronuncia 0 comando; e
pelo contrarto, uma qualidade, mais intensa e

mais profunda, que reveste 0 ato tarnbern em

seu conteudo e torna assim irnutaveis, alern do

ato em sua existencia formal, os efeitos, quais

quer que sejam, do proprio ato."

Aeficacta - aptldao para produzlr efeitos - da

sentenc;a se da pelo fato de provir do Estado. Todo

ato do Estado para ter eficacia deve estar em con

formidade com a direito, sob pena de ser ineficaz.

Presume-se que todo ato estatal seja eflcaz,
pais escorado no direito. Porern, esta presuncao

e relativa, pais admits prova em contra rio. Sera

ineflcaz se for provada sua inconstitucionali

dade, ilegalidade au sua injustica, atraves dos
meios e formas legais.

Desta forma, a eflcacla natural da sentenc;a

e condicionada a verificacao de sua constltu

cionalidade, legalidade e justice e produz efei

tos somente quando nao couberem recursos
com efeito suspensivo.

Ap6s a predusao de tados as recursos se da

a coisa julgada, que e uma qualidade especial

que reforc;a a eflcacia da sentenc;a, que a tor

na imutavel como ato processual (coisa julgada

forma\) e tambem torna imutaveis seus efeitos
(coisa julgada material).

Aautoridade da coisajulgada e uma necessida

de social que visa evitar a perdurac;ao dos Iitigios.

10 Enrico Tullio Liebman, Eficacia e autoridade da senten~a e
outros escritos sabre a coisa Julgada, p. 39--40.

11 Ibidem, p.40.

12 Ibidem, p. 54.
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A coisa julgada nao e mais um efeito da sen

tenca, mas sim a sua pr6pria eficacla, na medida

em que a torna imutavel e indiscutlvel.

Vicente Greco Filho sintetiza:"a coisa julgada,

portanto, e a imutabilidade dos efeitos da senten

caou da pr6pria sentence que decorre de estarem

esgotados os recursos eventualmente cabiveis."13

2.2Coisajulgada material e formal

A coisa julgada formal e material sao degraus

do mesmo fenomeno. Ha um s6 instituto com

duas faces. Nao havendo possibilidade de inter

poslcao de recursos,a sentence torna-se irnutavel

(coisa julgada formal - primeiro degrau), e, em

consequencla, tornam-se irnutaveis seus efeitos

(coisajulgada material - segundo degrau).

Coisajulgada formal e a imutabilidade da sen

tenca, como ate processual, dentro do processo,

onde 0 Estado esgota sua funcao jurisdicional. E

a maxima preclusao, pois nao e possivel sua re

forma dentro do processo em que fora proferida.

"Todas as sentences, em certo momento, fazem

coisajulgada formal."!"

Coisa julgada material ou substancial e a imu

tabilidade dos efeitos da sentence, onde e impos

sivel altera-te no mesmo ou em outro processo,

quer pelas partes, juiz ou tribunal.

Nem mesmo 0 legislador pode alterar 0 que

foi decidido, pois com a coisa julgada material,

a imutabilidade transcende a vida do processo,

atingindo, em cheio, a vida das pessoas.

A coisa julgada adquire forca de Lei (art. 468,

CPC)." Esta forca de Lei se estende nao s6 as par

tes, como tarnbern a todos os juizes e tribunais

que devem respeita-la (art. 467, CPC).

Assim, nao e possiveluma nova propositura da

mesma lide. "Estee 0 chamado efeito negativo da

coisajulgada material, que consiste na proibicao de

qualquer outro juiz vir a decidir a mesma a~ao."16

13 Direito processual civil brasileiro, p.246.

14 Vicente Greco Filho, op.cit., mesma pagina.

15 Art. 468. A sentenc;a, que julgar total au parcialmente a lide,
ternforc;a de leinoslimites da !idee dasquestoes decididas.

16 Vicente Greco FiJho, ab. cit., mesma pagina.

Acerca da diferencaentre coisajulgada material

e formal, Candido Rangel Dinamarco preleciona:

A distincao de coisa julgada material e
formal,consiste, portanto,em que (a)a prirnei

ra e a imutabilidade dos efeitos da sentence,
que as acompanha na vida das pessoas ainda
depoisde extinto 0 processo, impedindo qual

quer ato estatal, processual au nao, que venha

a neqa-los: enquanto que (b) a coisa julgada
formal efen6meno interne ao processo e refe

re-se asentenc;:a comoate processual, imuniza

da contra qualquersubstltulcao poroutre."

2.3Limitesdo coisajulgada

2.3.7 Limites objetivos

Segundo 0 artigo 468 do C6digo de Proces

so Civil, "a sentence, que julgar total ou parcial

mente a Iide, tem forca de lei nos limites da Iide

e das questoes decididas."

A finalidade da [urisdicao e resolver as lides

nos moldes em que foram deduzidas no pedido

e na contestacao. Eo que se extrai da regra es

tampada no artigo 128" e reforcada pelo artigo

460 19, ambos do CPC.

Consoante previsao do artigo 469 do CPC,

nao fazem coisajulgada: I - os motives, ainda que

importantes para determinar 0 alcance da parte

dispositiva da sentence: II - a verdade dos fates,

estabelecida como fundamento da sentence: III 

a apreclacao da questao prejudicial, decidida inci

dental mente no processo.

E 16gico que estas questoes elencadas nos

incisos do artigo antes mencionado sao aprecia

das pelo julgador, pois s6 assim tera condlcoes de

decidir fundamentando 0 seu entendimento e de

delimitar 0 alcance da declsao, porem, estaspode

rao ser Iivremente rediscutidas e, principalmente,

alteradas em outros processos.

17 Relativizar a coisa julgada material.

1S Art. 128. 0 julz decldlra a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-Ihe defeso conhecer de questoes, naosuscitadas, a cujo
respeito a leiexigea iniciativa da parte.

19 Art.460. tdefesoaojuizproferirsenten~a,afavordo autor,denatureza
diversa da pedida, bem como condenar 0 reu em quantidade
superior ouemobjeto diverse doqueJhe foidemandado.

Osmotives, por mais importantes que sejam

para a sentence. nao fazem coisa julgada, pols,

em regra, 0 que se torna irnutavel numa decisao

judicial, que pode ser uma sentence ou um acor

dao, e a parte dispositiva, pois e nesta parte que

ba a irnposicao estatal.

No entanto, e posslvel que 0 julgador, ao

fazer sua fundarnentacao, decida algum ponto

importante da lide, sem que isto seja repeti

do, de forma slntetica, na parte dispositiva da

declsao judicial. Nem por isso, este ponto sera

rnutavel, pols, apesar de nao estar inserido na

conclusao da decisao, tem nitido conteudo dis

positivo, portanto, irnutavel,

Sobre isto, Liebman observa:

(...)eexato dizer que a colsa julgada se

restringe a parte dlspositiva da sentenc;:a; a

essa expressao, todavla, deve dar-sa um sen

tido substancial e nee formalfstico, de modo

que abranja nao 56 a fase final da sentence,
mas tarnbern qualquer outro ponto em que

tenha 0 juiz eventualmente provido sobre os

pedidos daspartes."

Moacyr Amaral Santos, ao comentar sobre

a verdade dos fatos (inciso II do art. 469) diz que

"nada obsta que a verdade produzida pela prova

no primeiro processo seja negada em um segun

do processo,em que sediscutem os mesmos fatos

e entre as mesmas partes'?'

No que se refere a questao prejudicial (in

ciso III do art. 469), temos a aduzir que a sua

resotucao s6 fara coisa julgada material se a

parte 0 requerer, por interrnedio de acao de

c1arat6ria incidental, se 0 juiz for competente

em razao da materia e constituir pressuposto

para 0 julgamento da lide.

Por questoes prejudiciais, devemos entender

como "aquelas que, alern de constituirem pre

missas 16gicas da sentence, reunarn condicoes

suficientes para ser objeto de acao autonoma.""

20 Eficacia e autoridade da senten~a e outros escritos sobre a coisa
juJgada, p. 57-58(nota de rodape):

<1 Comentarios ao c6digode processo civil, vol. IV,p.447.

<2 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual
civil, p.65.

2.3.2 Limites subjetivos

Visto 0 limite objetivo da coisa julgada,

resta sabermos quem estara atingido pela sua

imutabilidade.

Ao serprolatada uma declsaojudicial, esta pro

duz efeitos naturaisque atingem nao s6asrelacces

juridicas das partes, mas tarnbem de terceiros. E 0

quea doutrina denomina deteoria dosefeitos refle

xos da coisajulgada, onde ha a producao de efeitos

diretos que sao queridos e previstos pelas partes e

efeitos indiretos que nao sao previstos nem queri

dos pelaspartes,porem, sao inevitaveis."

No entanto, a autoridade da coisa julgada

esta adstrita as partes processuais. E 0 que esta

previsto na primeira parte do artigo 472 do C6

digo de Processo Civil."

o prejuizo a que faz mencao 0 dispositivo em

questao e 0 prejuizo jurfdico, uma vez que sendo

o prejuizo somente de fato, 0 terceiro sera alcan

cado pela autoridade da coisa julgada, haja vista

que"o que vale para todos (erga omnes) e a efica

cia natural da sentence, nao a coisa julgada, que

vale somente entre aspartes"."

No que se refere ao grau de influencia dos

efeitos da decisao judicial sobre as relacoes juri

dicas de terceiros, estes podem ser c1assificados

como: a) terceiros absolutamente indiferentes:

nao arcam com nenhum reflexo da decisao profe

rida, por isso,nada podemfazer; b) terceiros com

interesse de fato: embora ten ham uma expectati

va de direito, nao sao atingidos em suas relacoes

juridicas, motivo pelo qual tambern nao tem 0

que fazer; c) terceiros juridicamente interessados:

estes tem interesses iguais aos das partes Iitigan

tes e, nao sendo atingidos pela imutabilidade da

coisa julgada, podem se valer de acao pr6pria

para verem reconhecidos os seus direitos; d) ter

ceiros com interesse juridico inferior ou subordi

nado: possuem relacoes juridicas dependentes,

ou seja, embora nao possam obter 0 mesmo bem

da vida almejado pelas partes, pcderao valer-se

23 Ibidem,p. 70-71.

24 Art.472. A sentent;a fazcoisa julgada aspartes entreasquais e
dada,naobeneficiando, nem prejudicando terceiros. (...J

25 Ibidem,p. 73.



..

de uma acao pr6pria para tutelar outro interesse

previsto no direito material."

Com relacao acoisa julgada nas ac;6es de es

tado, aplica-se a segunda parte do artigo 472 do

C6digo de Processo Civil." Para que os terceiros

interessados nas causas que versem sobre 0 estado
das pessoas sejam alcanc;ados pela autoridade da
coisa julgada e necessario que os mesmos ten ham
plena clencia da acao e possam dela participar ativa
mente, em surna, desde que devidamente citados.

Isto se da porque 0 atual C6digo de Pro

cesso Civil:

(...) adotou a concepcao doutrinaria do
minante no direito modern a de que, no que

concerne ao estado das pessoas, a sentenc;:a
deve valer para todos, porque 0 estado da pes
soa esta ligado de tal forma a personalldade,
que nlnquern pode ter urn estado para alguns

e Dutro para outros, ser casado perante alguns e
divorciado perante ourros. e assim par dlante."

2.3.3 Limites temporais

Interessante observar que Egas Moniz de

Araqao, com peculiar sabedoria, acrescenta aos

limites objetivos e subjetivos, os limites tempo

rais da coisa [ulqada."

Apesar de reconhecer que 0 estudo dos limi

tes temporais da coisa julgada nao seja relevante

"pols por seu intermedio 0 que se afirma e a inex

tensao da coisa julgada a sltuacoes ou pretens6es

novas, surgidas futuramente, que, e obvlo, nao
poderiam a ela subordinar-se, seja por nao inte

grarem a res iudicata, seja por consubstanciarem

outra res", faz os seguintes comentarios:

(...) embora ligado aeficacia da coisa jul
gada 0 acontecimento supervenlente nao a in

fringe. Sea eredorrenuncia aocredito, issonada
infirma, antes confirma, a existenciae a eficacia
da coisa julgada, pais nao epassivel renunciar
do credito sem dele ser 0 titular, titularidade
esta declarada pela sentence transitada em jul-

26 Vicente GrecoFilho, Direito processual civil brasileiro, vol.2,p.252.

27 Art. 472. (...) Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem side citados no processo, em litiscons6rcio
necessarlo, todos os interessados, a sentence produz coisa
julgada em relac;ao a terceiros.

26 VicenteGreco Filho, op. cit.,p. 254.

29 Coisajulgada e sentenc;a, p. 198.

gado. Se 0 devedor paga a debito e 6bvio que

com isso da cumprimento asentence protegida

pela coisa julgada. Se as divorciados tornam a

casar-se e porque, em virtude da sentence pas

sado em julgado, estavam descasados, pais se

nao estivessem nao poderiam recasar-se."

2.4Coisaju/gadanasrelacoesjuridicas continuativas

Boa parte da doutrina" insere as sentenc;as

que decidem relac;6es jurfdicas continuativas ou

de trato sucessivo no grupo daquelas que nao fa

zem coisa julgada material, ao argumento de que

nestas e possivel ajuizar acao revisional para de

cidir nova mente as quest6es ja decididas na Iide

anterior quando sobrevier modificacao do estado

de fato ou de direito."

No entanto, compartilhamos de entendimen

to em sentido oposto, ou seja, mesmo que se tra

te de relacao continuativa havera coisa julgada

material, haja vista que diante de uma relacao de

trato sucessivo ha a incidencia da teoria da impre

visao, 0 que implica dizer que a situacao fatlca que

servir de base para determinada sentenc;a pode,

natural mente, se alterar no futuro.

Aprop6sito, MoacyrAmaral Santos sustenta que

faz coisa julgada material, ao seguinte argumento:

A nova sentence nao desconhece nem

contra ria a anterior. Ao contra rio, por conhece

la e atender ao julgado, que contern implfcita a

clausula rebus sic stantibus, a adapta ao estado

de fato e de direito superveniente.

Nao e que a sentence determinativa nao

produza coisa julgada. Ela apenas e suscetfvel

de um "processo de lnteqracao, decorrente da

situacao superveniente, a que deve 0 juiz aten

der, tendo em vista a natureza continuativa da

relacao jurfdica decldlda"."

30 EgasMonizde Araqao,op. cit., p. 200.

31 Por exemplo: Vicente Greco Hlho, Direito processual civil
brasileiro, v.2, p. 247.

32 Art. 471. Nenhum juiz decidlra novamente as quesroes ja
decidldas, relativasa mesma Hde, salvo:

I~ se, tratando-se de relac;ao juridica continuativa, sobreveio
modificac;ao no estado de fato ou de direito;caso em que podera
a parte pedir a revisaodo que foi estatuido na sentenc;a;

33 Primeiraslinhas de direito processual, p. 55~56.

No mesmo sentido, observa Jose Maria Tesheiner:

Na verdade, as sentences relativas a re

lacoes jurfdicas continuativas produzem coisa

julgada material como qualquer outra.

(...)

A primeira vista pode parecer que a

sentence proferida em acao de alimentos

nao produz coisa julgada, dada a possibillda

de de majoracao, dirninuicao ou mesmo exo

neracao do encargo. Nao apenas 0 quantum

pode ser alterado, como a pr6pria existencia

da obrlqacao alimentar pode vir a ser poste

riormente negada ou afirmada.

Ocorre que, em hip6tese nenhuma, coisa

julgada material significa imunidade a fatos su

pervenientes. Assim como 0 debito declarado

par sentence pode ser declarado extlnto por

sentence posterior, declaratorla de pagamento

superveniente, assim, a norma concreta esta

belecida por sentence proferida em acao de

alimentos pode suceder outre, com efeitos ex
nunc, desde que fundada em elteracao da for

tuna do alimentante ou do ahmentar!o. 34 35

3 Concessao e manutencao dos beneficios
de aposentadoria por invalidez e auxfllo-doenca

Estando uma pessoa impossibilitada de tra

balhar por ter havido um sinistro social (incapa

cidade ocasionada por uma dcenca, idade avan

cada, maternidade, prisao, morte, desemprego

involuntarlo, etc), surge 0 Direito Previdenciario

que tem a finalidade de amparar 0 segurado e/

ou seus familiares, assegurando meios indispen

saversde subslstencla.

Neste contexte, ha a aposentadoria por in

validez36 e 0 auxilio doenca" que sao beneficios

prevldenctartos que tem a finalidade de assegurar

o minimo necessarlo ao segurado e seus depen

dentes enquanto aquele estiver impossibilitado

de trabalhar e, portanto, sem ter uma renda.

Os requisitos comuns para concessao des

ses beneficios sao: a) qualidade de segurado;

II Eficacia da sentence e coisajulgada no processocivil, p. 163-167.

J~ Cornpartilha do mesmo entendimento: Arakende Assls, in Breve
contribuic;ao ao estudo da coisajulgada nas ac;6es de alimentos.

16 Disciplinada nos artigos 42 a 47 da Lei nO 8213/91.

37 Disciplinado nos artigos 59 a 64 da lei nO 8213/91.

b) carencla" de 12 meses" 40; c) incapacidade

total para 0 trabalho.

o que os diferencia e 0 tipo da incapacidade

total, uma vez que para a obtencao do auxilio do

enc;a basta que a incapacidade seja ternporaria",
enquanto para aposentadoria exige-se que a inca

pacidade seja perrnanente'",

A existencta de uma doenc;a, por si s643, nao

e suficiente para se fazer jus a um beneficio por

incapacidade, haja vista que se exige que haja in

capacidade total para 0 trabalho a ser verificada

por pericia medica.

Uma vez preenchidos os requisitos legais 0

beneficio e concedido, ou seja, ele e implantado

em favor do segurado e entra em manutencao,

o que implica dizer que ele sera mantido - pago

mensalmente - pelo INSS.

3.1 Temporariedade dos beneffcios par inca
pacfdade

Os beneficios por incapacidade, embora nao
ten ham um prazo limite fixado na leqislacao pre

videnclaria, tem um termo final, na medida em

que sao temporaries.

Acaracteristica principal do auxilio doenc;a esua

temporariedade. Alguma duvida pode surgir em re

lacao aaposentadoria por invalidez. Ebem verdade

que, na pratica, uma vez concedida a aposentadoria

por invalidez, ela raramente e cessada, 0 que nao

quer dizer que ela nao possa ser cessada.

o pr6prio Direito do Trabalho tarnbern re

conhece que a aposentadoria por invalidez e

36 Carenciae 0 numero minimade contrlbulcoes soclalsnecessario
para se ter direito ao beneficio (art. 24 da Lei nO 8213/91).

39 Nee ha carencla para a aposentadoria por invalideze 0 auxilio
doenca acldentarios, ou seja, aqueles cujo nexo causal da
incapacidade laboral e oriundo de acidente de trabalho
ou doenca profissional. Tambem nao havera carencla se
a incapacidade for resultante de uma das doencas graves
atualmente elencadas no art. 151 da lei nO 8213/91.

40 Para os segurados espectats. observa-se 0 constante no
art. 39, I da lei nv 8213/91, que nao exige carencla, mas
sim tempo rural, ainda que descontfnuo, pelo perfodo de
cerencta exlqidc para 0 beneftcio.

41 Aque tern perspectiva de recuperacao.

42 Aquela considerada como nao recuperavel.

43 Doenc;as como diabetes, pressao alta, asma e outras, nao sao,
de regra, incapacitantes.



provis6ria, tanto que 0 contrato de trabalho do

empregado aposentado fica suspenso, assegu

rando-Ihe 0 direito de retornar a mesma funcao

que ocupava ou a indenizacao por rescisao do

contrato (art. 475 da CLT).44

Sendo temporaries, esclarecemos que a ces

sacao pode ocorrer por varias causas, como por

exemplo, recuperacao da capacidade para 0 tra

balho, morte do beneficia rio, retorno voluntarlo

ao trabalho, a transforrnacao do auxilio doenc;a

em aposentadoria por invalidez, habilitacao do

trabalhador que receba auxilio doenc;a para de

sempenhar outra funcao que Ihe garanta a subsis

tencia, ap6s processo de reabtlltacao.

3.2 Cessac;oo dos beneficios por incapacidade
em virtude de superveniente recuperacao da capo
cidode laborativa

Verificado que os beneficios por incapacidade

sao temporaries, temos que enfrentar como ocor

re a cessacao dos mesmos quando ha recupera

c;ao da capacidade laborativa do beneficiario,

Nao temos dificuldade em afirmar que uma

vez concedido um beneficio por incapacidade

na via administrativa e nesta mesma via que

deve haver a cessacao, observado, por 6bvio, a

leqislacao prevldenciaria vigente e, em especial,

o devido processo legal.

3.2.1 Pedido de prorroqacao (PPJ e pedido
dereconsiderac;iio (PRJ

Se 0 benefidario souber da data programada

para a cessacao de seu beneficio previdendario

por incapacidade, pod era apresentar ao INSS um

pedido de prorroqacao (PP) a partir do 15°dia ante-

44 Art.475 _0 empregado que for aposentado por invalidez tera
suspenso 0 seu contrato de trabalho durante a prazo fixado
pelas leis de prevldenda social paraa efetlvacao do beneficia.

§ 10_ Recuperando 0 empregadoa capacidade de trabalho
e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-a assegurado 0

dlrelto a funcao que ocupava ao tempo da aposentadoria,
facultado, porern. ao empregador, 0 direitode indenlza-lo por
resdsaodo contrato de trabalho, nos termosdesarts.477e478,
salvo nahip6tese de ser eleportadorde estabtlldade, quandoa
Indenizacac deveraser pagana formado art.497.

§ 20 ~ Se 0 empregador houveradmitido substituto para 0

aposentado, podercfl rescindir, com este, 0 respectivo contrato
de trabalhosem indeniza~ao, desdeque tenha havidociencia
inequivoca da interinidade ao sercetebrado 0 contrato.

rior a data da cessacao do beneficio (DCB), ou seja,

durante os quinze dias finais. Apresentado 0 PP,

havera nova pericia que pod era ser realizada pelo

mesmo medico que reconheceu a recuperacao da

capacidade e, na sequencia, havera uma declsao

do INSS." 46 Sea decisao nao for ocorrer ate a data

prevista para a cessacao do beneficio (DCB), 0 INSS

deve continuar pagando 0 beneficio ate decidir.

Nao havera pagamento do beneficia ap6s a deci

sao que indeferiu 0 pedido de prorroqacao.

Sendo mantida a cessacao do beneficio com 0

indeferimento do PP, podera 0 beneficia rio apre

sentar, ainda ao INSS, pedido de reconsideracao

(PR), cuja decisao sera precedida de nova pericia

que devera ser realizada por outro medico. 0 pra

zo para apresentar 0 PR e de 30 (trinta) dias, con

tados da data da clencla da declsao que indeferiu

o pedido de prorroqacao (PP) ou do dia seguinte

a data da cessacao do beneficio (DCB), caso nao

tenha sido apresentado 0 PP. 47

Havendo nova declsao desfavoravel ao be

neficiarlo, podera ele valer-se de recurso admi

nistrativo dirigido a Junta de Recursos da Pre

vldencia Social (JRPS) a ser interposto no prazo

de 30 (trinta) dias.

Independentemente disto, e 6bvio que 0 se

gurado pode, caso queira e a qualquer momento,

ajuizar acao judicial para reivindicar uma resposta

do Judlciario acerca de sua lnsatlsfacao. Entretan

to, entendemos que faltara interesse de agir, no

aspecto necessidade, ao beneficia rio que ajuizar

acao nos ultimos quinze dias de seu beneficio que

ja esta com data de cessacao prevista, haja vista

que neste periodo pcdera apresentar'" simples pe

dido de prorroqacao ao INSS e este devera conti

nuar pagando 0 beneficio ate apreciar tal pedido.

45 E a que ccnsta na Orlentacao Intern a (01) nO 138 (alterada
pela01 nO 164).

46 0 pedidode prorroqacao podeserapresentado mais que uma
vez,desdeque tenha havidoprorrccacao do beneffclo e haja
umanovadata prevista paraa cessacaodo beneflclo.

47 0 pedidode reconslderecao pode serapresentado uma (mica
veze tarnbem podeserapresentado no caso de indeferimento
inicial do beneficia, ou seja, quandoa segurado nadarecebeu
em virtude de a prlmelra pericia do INSS ter reconhecido a sua
capacidade laborativa.

46 Podeserutilizando formulario padrao, pelo telefone- 135 ou
pelainternet- www.previdencia.gov.br

3.2.2 Do artiqo 47 do Lein08213191 49

Registre-se que em se tratando de aposen

tadoria por invalidez e havendo a recuperacao

da capacidade laborativa, devera ser observado

o contido no artigo 47 da Lei nO 8213/91, ou seja,

pcdera 0 beneficia rio ter direito as mensalidades

de recuperacao - ap6s a recuperacao da capacida

de laborativa a Lei ainda assegura algumas pres

tacoes mensais para adaptacao de alguns segura

dos que iraQ retornar ao trabalho.

3.2.3 Cessoc;iio dos beneficios par incopoci
dadeconcedidos judicio/mente

Como se deve dar a cessacao dos beneficios

por incapacidade quando a concessao ocorrer

por forc;a de uma sentenc;a e se verificar, poste

riormente, que nao ha mais incapacidade para 0

trabalho? Em outras palavras, como fica a coisa

julgada e rnanutencao do beneficio de aposenta

doria por invalidez e auxilio doenc;a?

Registramos que os doutrinadores especia

Iizados no direito previdenciario, de regra, nao

enfrentam esta questao, apesar de entendermos

que a mesma seja importante em virtude de estar

sesuprimindo uma verba nitidamente alimentar e

pelo fate disto ocorrer com muita frequencia.

49 Art. 47. Verificada a recuperacao da capacidade de trabalho
do aposentado por invatidez, sera observado 0 seguinte
procedimento:

I ~ quando a recuperacao ocorrer dentro de 5 (cineol anos,
contados da data do lnfclo da aposentadoria por invalidez
ou do auxflio-doenca que a antecedeu sem intertupcao, 0

beneficia cessara:
0) de lmedlato, para0 segurado empregado quetiverdireito

a retornar afuncao que desempenhava na empresa quandose
aposentou, na forma da leqlslacac trabalhista, valendo como
documento, para tal firn, a certificado de capacidade fornecido
pelaPrevldenda Social; au

b) apes tantos meses quantos forem os anos de duracao
do auxllio-doenca ou da aposentadoria par lnvalldez, para os
demais segurados;

ll- quandoarecuperacaoforparclal, ouocorrer ap6sa perfodo
do lnclso I,ouaindaquandoa segurado fordeclarado apto para
o exerclclodetrabalho diverse do qualhabitualmente exercia, a
aposentadoriasera mantida, sem prejuizo da voltaaatividade:

0) no seu valorintegral, durante6 (seis) meses contados da
dataem quefor verificada a recuperacaoda capacidade;

b) com reducao de 50% (cinquenta por cento), no perfodo
seguinte de 6 (sets) meses;

c)comredut;ao de 75%(setenta e cinco por centol,tambem
por igualperfodo de 6 (seis) meses, ao terminodo qualcessara
definitivamente.

Uma vez concedido, na via judicial, um bene

ficio por incapacidade, cabe ao INSS dar integral

e imediato cumprimento ao comando judicial im

posto, implantando-o.

A partir da lrnplantacao, 0 beneficio por incapa

cidade obtido pelaviajudicial entra em manutencao

e passa a ter 0 mesmo tratamento como qualquer

outro beneficio concedido administrativamente.

Assim, ate em respeito ao comando constitu

cional da isonomia, os beneficios prevldenciarios

de mesma especie devem ser tratados sem distin

cao, nao sendo fator relevante para dlscriminacao

a forma como cada qual foi concedido (judicial ou

administrativamente).

Estando em manutencao. os beneficios se

igualam, merecendo seus beneficiaries os mes

mos direitos e obrigac;6esdecorrentes da Lei.

Nesse contexto, entendemos que deva ser

obedecido 0 disposto no art. 101 da Lei de Benefi
cios - Lei nO 8213/91, verbis:

Art. 101. a segurado em gozo de auxilio-doen

ca,aposentadoria par invalidez e 0 pensionista

lnvaltdo estao obrigados, sob pena de suspen
sao do beneflcio, a submeter-se a exame medico
a cargo da Previdencia Social, processo de reabl
lltacao profissional por ela prescrito e custeado,

e tratamento dispensado gratuitamente, exce
to a clrurqlco e a transfusao de sangue, que sao

facultativos. Negritamos.

Estedispositive e claro no sentido de que 0 se

gurado em gozo de beneficio porincapacidade sera

submetido a exame medico a cargo da Previdencia

Social, sob pena de suspensaodo beneficio.

Se assim nao fosse, a Previdencia correria 0

risco de pagar indevidamente e ate ad eternum

um beneficio por incapacidade a pessoa sa e ca

paz para 0 trabalho.

Todos os segurados em gozo de beneficios

por incapacidade, independentemente de a

concessao ter sido feita na via administrativa

ou judicial, devem ser chamados para se sub

meterem a exame pericial medico a ser realiza

do pelo pr6prio INSS.

Constatada a capacidade, deve haver a ces

sac;ao administrativa do beneficio, ate porque, 0

INSS e uma autarquia federal e, nessa condic;ao,



por force do art. 37 da Constltuicao Federal, deve

se pautar pelos principios ali elencados, dentre

eles 0 da legalidade e da moralidade.

o comando previsto na Lei de beneflcios nao

deixa margem para valoracao de convenlencias

e oportunidades da autarquia, haja vista que e

um ate administrativo vinculado. Desta forma,

caracterizada a capacidade do beneficiario, nao

resta alternativa a Previdencia Social senao ces

sar 0 beneficio, sob pena de responsabilidade

do servidor omisso.

Alern disso, se 0 beneflcio nao for cessado

havera enriquecimento sem causa em detrimen

to do erario, pois, estando 0 beneficia rio plena

mente apto para 0 trabalho, nao faz ele mais jus

ao beneficia por incapacidade, que, como se viu,

tem natureza ternporarla,

E 6bvio que devers ser observada a legisla

cao vigente, bem como ao principio do devido

processo legal e, por consequencia, respeitado ao

principio do contradit6rio e da ampia defesa 50 no

procedimento administrativo que culrntnara na

cessacao do beneficio.

Realizada a pericia e diagnosticada a capa

cidade do beneficia rio, este devers tomar cien

cia oficial e inequivoca, de sua nova situacao
(aptidao para 0 trabalho) perante a Previdencia

Social por interrnedio de documento habil, pro

porcionando 0 conhecimento do resultado do

laudo pericial e facultando ao mesmo se insurgir

na propria via administrativa (vide 0 capitulo re

ferente ao pedido de prorroqacao - PP e pedido

de reconsideracao - PRj.

Veja-se que a cessacao de beneflcio por inca

pacidade, ainda que concedida judicialmente, nao

causa msequranca juridica e nem desrespeita a

coisa julgada, haja vista que a recupera~ao da ca

pacidade laborativa e uma modifica~ao da situa~ao

fatica antes certificada.

Alem disso, a aplica~ao do julgado a fatos fu

turos, especialmente as rela~6es juridicas conti

nuativas, ou seja, as que perpetuam no tempo e

nao se exaurem num ato unitario ou pontual, nao

so 05 principios docontradit6rio e da ampia defesa pautam-se no
binomio cil~ncia e oportunidade. Ciencia aparte contra-ria do
atc praticado e oportunidade paradefender-se do mesmo.

e admissivel em nosso ordenamento, pois a sen

tenca nao tern, em regra, natureza normativa. Se

tivesse haveria afronta aseparacao das funcoes e

o Judiciario passaria a leqislar."

Acerca da sentence que decide uma relacao

juridica continuativa, bem como de sua revisao,
assevera a doutrina:

A sentence nada mais faz do que aplicar

a lei ao caso concreto. Acolhe au rejeita, no

todo em parte,a pretensao do autor. Masa lei

atuadapode serdaquelas que regulem relacao

jurldica continuativa, que senao esgota com 0

pronunciamento da sentence, mas prosseque,

apesar desta, varlando, todavla, quanta aos

seus pressupostos de qualidade au quantida

de. Sao relac;6es jurfdicas reguladas por"regras
jurfdicas que projetam no tempo os proprios

pressupostos, admitindo vartacoes dos ele

mentos quantitativos e qualltativcs." Dando

atuacao a tats regras, a sentence atende os

pressupostos do tempo em que foi proferida,

sern, entretanto, extinguir a relacao jurldica,

que continua, sujeita a varlacoes dos seus ele

mentos constitunvos."

Mais adiante, 0 mesmo autor arremata:

(...) decidida uma questao referenteare

lacao juridica continuativa, admite a revlsaoda

sentence, embora transitada em julgado, por

haver-se rnodlficado 0 estado de fato ou de

direito (art. 471, nO. I). Dir-se-a que a sentence
determinativa nao e irnutavel e tndlscutfvel,
porque suscetfvel de revtsao e rnodlficacao, e

que,portanto,nao faz coisa julqada."

o artigo 471, I, do CPC aduz que a sentence

podera ser alterada a qualquer momento. Topo

graficamente, 0 mencionado dispositivo esta na

Secao do C6digo de Processo Civil destinada a es

c1arecer sobre os efeitos da coisa julgada.

Assim, em se tratando de rela~ao juridica

continuativa, uma nova coisa julgada podera

surgir em caso de modifica~ao no estado de

fato ou de direito.

51 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuic;:ao aTeoria da Coisa
Julgada. Sao Paulo: RT, 1997,pag.143/149.

52 SANTOS, Moacyr Amaral. Comentarios aoC6digo deProcesso Civil.
Vol.IV: arts. 332-475. Rio deJaneiro, Forense, 1982, pag. 452-453.

53 Ob.Cit., pag.453.

E e justa mente ai que se aplica a modificacao
no estado de fate e de direito, originada pela re

cern descoberta: recuperacao da capacidade la

borativa e isto se subsume perfeitamente a hip6

tese do artigo 471, inciso I, uma vez que durante 0

curso da acao oriqinaria havia incapacidade.

Em virtude disto e considerando que 0 pa

gamento mensaI de beneficio previdenclarto e,

por excelencia, uma relacao juridica continuativa,

somos tentados a concluir que deva ser ajuizada

uma nova acao, agora pelo INSS almejando revisar

o que foi decido anteriormente, baseado no dis
posto no artigo 471, I, do CPC54

Diante do que sustentou anteriormente,

claro esta que comungamos do entendimento

de que e totalmente desnecessario que 0 INSS

ajuize acao revisional valendo-se do disposto

no inciso I, do artigo 471, do CPC e/ou no ar

tigo 71, paraqrafo unlco, da Lei nO 8212/91 55,

pols em se tratando de cessacao de beneficio

por incapacidade, ainda que concedido judi

cialmente, devers haver, respeitado 0 devido

processo legai, a cessacao do beneficio na via

administrativa, conforme prevtsao contida no
artigo 101 da Lei nO 8213/91.

Caso prevalsca 0 entendimento de que os

beneficios por incapacidade nao possam ser

cessados pelo simples fate de terem sido con

cedidos judicialmente, ocorrera inconstitucional

distincao entre os segurados que obtiveram 0

beneficio judicialmente em detrimento daqueles

que obtiveram 0 mesmo beneficio na esfera ad

ministrativa, alem de estimular 0 ajuizamento de

acces em casos que poderiam ser resolvidos sem
a intervencao do Judiclario,

Naverdade, entendemos que faltara interesse

de agir ao INSS para tal mister eo feito devers ser

extinto sem resolu~ao de merito.

Sq Art. 471. Nenhum juiz decidira nova mente as questoes ja
decididas, relativas amesma tide, salvo:

1- se, tratando-se de relac;:ao jurfdica continuativa, sobreveio
modificac;:ao noestado defatooudedireito; caso emquepodera
a partepedira revisao doque foiestatuido na sentenc;:a;

11- nos demais casos prescritos em lei.
S5 Art.71 C..)

Pardgrafo unico. Sera cabfvel a concessao de liminar nas
~c;:oes rescis6rias e revisional, para suspender a execuc;:ao do
julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraudeou erro
material comprovado.

4 Restabelecimento dos beneffcios por

incapacidade concedidos judicia Imente

Deparando 0 beneficia rio com uma cessacao

de seu beneficio por incapacidade, e de bom tom

dizer que ele nao deve requerer 0 restabelecimen

to de seu beneficio nos pr6prios autos do processo

em que houve a concessao pelo Judlclarto, salvo

se diante de uma situacao excepcional verificada

num caso concreto.

Eque, como sesabe, para ajuizarcom uma acao
no Judiclario e necessarlo a observancia de algumas

formalidades legais, e 0 pedido de restabelecimen

to de beneficio previdenciarlo dentro de uma mes

ma relacao juridica ja formada nao e correto.

Nos autos do processo judicial onde ha a

concessao, discute-se sobre a concessao OU nao

do beneficio por incapacidade. A lide consiste na

possibilidade de resistencia do INSS diante da pre

tensao do segurado em obter a concessao do be

neficio previdenciarlo. Sucumbente a autarquia, e

concedido 0 beneficio pleiteado. 0 processo for

mado atinge, assim, 0 seu ponto culminante, ou

seja, soluciona 0 conflito de interesses aplicando

se 0 direito ao caso concreto.

a pedido de ver restabelecido um beneficio

previdenclarlo cessado administrativamente, por

ser baseado numa nova causa de pedir, da ensejo

a uma outra pretensao diante do INSS a ser veicu

lada em outra acao.

o pedido de restabelecimento dentro dos

mesmos autos deve ser entendido, no minimo,

como rnodlficacao do pedido e causa de pedir e

o paraqrafo unico do art. 264 do C6digo de Pro

cesso Civil e expresso quanto a impossibilidade de

quaiquer altera~ao do pedido ou causa de pedir

ap6s 0 saneamento do processo.

A titulo de ilustra~ao, veja-se um trecho de

uma decisao da ilustre Desembargadora Federal

Dr' RanzaTartuce a qual fora prolatada nos autos

do agravo interposto na forma de instrumento _

nO 2002.03.00.043746-9, onde foi adotado e sin

tetizado 0 mesmo entendimento aqui trazido e

concedido efeito suspensivo, in verbis:



Esc()lad~·.·.iv1ag istratl.lra.FederaldaJ.~ ....Regiao

(...)
Eem setratando de beneffcio de nature

za provlsoria, como ficou expressamente con
slqnado noacordao de fls. 22,pod era0 rnesmo
ser revtsto e suspenso aqualquer tempo, desde
que comproveda a capacidade [aboral da be
neficiaria, nao significando 0 ate urna afronta a
declsao judicial, tratando-se, a toda evidencia,
de um novoate administrativo que nao com
porta exame no ambito de um processo com
decisao transitada emjulgado.

Poressa razao, presentes seus prsssupostos,
adrnltoeste recurso edefiro 0 efeltosuspensive.

5 Conclusoes

"Chama-se coisa julgada ou caso julgado a

declsao judicial de que ja nao caiba recurso" (art.

60, § 30, Lei de lntroducao ao C6digo Civil). E0 ar

tigo 467 do C6digo de Processo Civil que trata do

instituto da coisa julgada precisando os contornos

e grau de imutabilidade da coisa julgada.

Ocorrera a coisa julgada quando a decisao

judicial transitar em julgado, ou seja, quando

est a estiver imune a ataques pela via recursal,

quer por ter esgotado todos os recursos ou por

ter expirado 0 prazo sem que 0 recurso cabivel

fosse interposto. Havera coisa soberanamente

julgada quando transcorridos mais de dois anos

do transite em julgado, nao sendo possivel, a

partir de sntao, desfazer a decisao judicial nem

por acao rescis6ria.

A coisa julgada existe em prof da sequranca

juridica almejada por toda a coletividade, pois

seria lnconceblvel a eterniza~ao dos Iitigios ju

diciais. Nao e mais um efeito da sentence, mas

sim a sua pr6pria eficacla, na medida em que a

torna irnutavel e indiscutivel.

Nao havendo possibilidade de interposicao

de recursos, a sentence torna-se lmutavel - coisa

julgada formal - e, em consequencia, tornam-se

lrnutaveis seus efeitos - coisa julgada material.

a limite objetivo da coisa julgada se res

tringe ao dispositivo da senten~a, pois e neste

que 0 juiz sintetiza 0 que fora decidido e onde

ha 0 comando estatal. Eesta parte que adquire

for~a de Lei (artigo 468 do C6digo de Proces-

so Civil). as motives, a verdade dos fatos e a

apreclacao da questao prejudicial, nao fazem

coisa julgada (artigo 469 do CPC). A respeito

dos limites subjetivos da coisa julgada, temos

que a sua autoridade esta adstrita as partes

processuais (primeira parte do artigo 472 do

CPC). Alem dos limites objetivos e subjetivos,

ha os limites temporais da coisa julgada, onde

os acontecimentos naturais posteriores nao

afetam a autoridade da coisa julgada. Como

exemplo, apontamos a renuncia de um credito

que fora reconhecido por uma declsao judicial

com transite em julgado.

Faz coisa julgada material a sentence que de?

cide uma relacao juridica continuativa.

Uma vez preenchidos os requisitos previsfc

tos em Lei e concedido (implantado) 0 beneficio

prsvidenciario e ele entra em manutencao - pa

gamento mensal.

as beneficios por incapacidade sao temnora

rios, nao tem prazo fixo de duracao fixado em

e, por isso,podem ser cessados.

Dentre as varlas causas de cessacao dos ben

ficios por incapacidade, destaca-se a recuperaca

da capacidade laborativa do segurado.

Deve ser observado 0 devido processo I

gal para se efetivar a cessacao dos beneflcio

podendo 0 segurado, por exemplo, valer-se

pedido de prorroqacao, de reconsidera~aoeF

recurso administrativo.

A cessacao por recuperacao da capacida

laborativa de todos os beneficios por tncapacld

de - concedidos na via administrativa ou judici

se da na via administrativa por forca do dlspos 0

no art. 101 da Lei nO 8213/91 e, por isso, des~e

cessario que 0 INSS ajuize acao revisional c8

base no art. 471, I, do cpc.

a pedido de restabelecimento de um be

Hcio por incapacidade que foi concedido por

dem judicial e cessado administrativamente

pode ser veiculado no bojo dos autos do

so judicial de concessao.
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Rela~6es jurfdicas trlbutarias

dispositivos," consagra 0 sistema da independen

cia das instancias, de modo que a possibilidade

de um mesmo fate receber valoracoss juridicas

diversas nao deve causar maior perplexidade.

Nesse sentido, observa-se que quando a pers

pectiva de julgamentos contradit6rios pareceu ao

legislador representar risco para a unicidade do

sistema, ele mesmo tratou de estabelecer pontos

de contato entre as diversas instancias, mitigan

do 0 carater absoluto da independencia que fixou

como regra. A titulo de exernplo, pode ser men

cionado a art. 935 do C6digo Civil, que, ao mesmo

tempo em que estabelece a independencla entre

as instancias civil e criminal, veda qualquer ques

tionamento no civel sobre a existencia do fato,

ou sobre a sua autoria, quando estas questces se

acharem decididas no julzo criminal.

Voltando ao ponto de partida, observa-se que

a Constituicao Federal. coerente com 0 sistema da

independencia das instanclas, sujeitou ao poder

jurisdicional da Justica do Trabalho tao somente

as relacoesjurldicas de cunho trabalhista (art. 114,

I), tendo a definkao do direito no que concerne

as relacoes tributarias e previdenclarias conexas

ficado a cargo da Justica Federal.

4 Dart.935doC6digo Civil fixou alndependencia entre aslnstanclas
civil e penal. No mesmo sentido, 0 art. 12 da lei 8.429/92
estabelece que a responsabilidade por ate de improbidade
administrativa e independente da responsabilidade penal, civil
e administrativa previstas na legisla~ao especffica.

5 Art. 114. Compete a Justi~a do Trabalho processar e julgar:
(Reda~ao dadapelaEmenda Constitucional nO 45, de 2004)

(...)
IXoutras controversias decorrentes darela~ao detrabalho, na

forma dalei. (Inclufdo pelaEmenda Constitucional n045, de2004)

No que diz respeito as relacoes de natureza

tributaria, nao obstante 0 inciso VIII do art. 114 da

Constltuicao Federal haver deferido aos magis

trados trabalhistas a cornpetencla para a execu

~ao, de oflcio, das contribulcoes prevldenciarias

decorrentes das sentencas por eles proferidas, os

demais incisos nao Ihes conferiram poder juris

dicional para decidir qualquer litigio envolvendo

a Unlao e seus contribuintes. Nem mesmo 0 art.

114, inciso IX,da CF/88' poderiajustificar a atribui-

Interessa aqui, tao somente, afirmar que

o nosso ordenamento jurfdico, em diversos

Deinido, cumpresalientarque, noque interessa

ao presente estudo, a prestacao de services de for

ma pessoal, em carater nao eventual, sob subordi

nacao e mediante rernuneracao, faz emergir tres

relacoes jurldicas conexas:a) uma de cunho traba

lhista, entre empregador e empregado, que e regi

da pela Consolidacao das Leisdo trabalho - CLT; b)

uma de cunho trlbutar!o entre a Uniao (sucessora

do INSS) e cada um dos supracitados contribuintes,

regida pela Leide Custeio da Previdencia Social(Lei

8.212/91) e outra de cunho previdenclario entre 0

empregado e 0 INSS, regida pela Lei de Beneflcios

da PrevldenciaSocial (Lei8.213/91).

A circunstancia de um unko fato ensejar a for

macae de multiplas relacoes juridicas regidas por

distintos ramos do Direito e amplamente admiti

da pelo nosso ordenamento juridico, prevendo a

leqislacao dlversas sltuacces em que a pratica de

um ato ilicito, a um so tempo, repercute nas esfe

ras penal, civil e administrativa.

Com 0 intuito de disciplinar a conexao entre

relacoes juridicas oriundas de um mesmo fato, os

diversos ordenamentos juridicos adotam variados

sistemas que preconizam desde a confusao ate a

total separa~ao de instimcias, nao sendo 0 presen

tetrabalho asede adequada para uma abordagem

minuciosa de cada um deles.

Emabono de tal raciocinio, nao setem noticia

de que a Uniao venha recusando asrendas obtidas

com a sxecucao das contrlbuicoes prevldenclarias

levada a efeito pelos juizes trabalhistas, de modo

que, se reconhece a qualidade de segurado para

fins de percepcao da contribuicao, nao pode des

conhece-Ia no momenta de conceder 0 beneffcio,

haja vista 0 carater sinalaqmatico dessetributo.

Dlante desse contexto, cumpre investigar

quais as verdadeiras irnpllcacoes, no campo do

Direito previdenciario, do reconhecimento do vin

culo celetista pela Justlca do Trabalho.

Relacoes juridicas oriundas da prestacao
de services sob a regime celetista

tem duvida acerca da mencionada relacao juridi

ca, deve procurar os meios legais para lnvallda-la.

o que nao se pode admitir e que, sob 0 manto da

discricionariedade administrativa, venha despre

zar a forca de uma decisao judicial. 0 ate judicial

que nega validade a sentence nao pode preva

lecer, sob pena de grave ofensa aos principios

constitucionais da tripartlcao dos poderes e col

sa julgada. 0 primeiro, uma das bases do Estado

Brasileiro (art. 2°, CF/88), estipula que ao Judiclario

cabe a tarefa de dirimir os conflitos relativos a apli

cacao da lei, formulando aos litigios uma norma

individual, concreta. 0 segundo, decorrencia do

primeiro, e um postulado do interesse publico e da

necessidadeda estabilidade jurfdico-social, impor

tando em presuncao absoluta de que 0 direito foi

aplicado corretamente".' Ha, ainda, os que enten

dem que 0 reconhecimento da qualidade de segu

rado esta implicito na condenacao do reclamado

ao recolhimento da contribuicao previdenclaria.'

o segundo argumento impressiona bastan

te. Afinal, se, por forca de deterrninacao legal,' a

sentence condenat6ria ou homologat6ria traba

Ihista devera necessariamente impor as partes 0

recolhimento das contrtbulcoes prevldenciarias,

a conclusao que dai decorre e a de que, nesses

cases, havere 0 reconhecimento da qualidade de

segurado do reclamante, ate porque, ressalvadas

as empresas e empregadores dornesticos, a Lei

8.212/91 (Lei de Custeio da Previdencia Social)nao

lmpoe contribuicao a quem nao seja segurado.

, Processo 200736007032100 RECURSO CONTRA SENTEN~A C(VEL
Relator{a) JULlER SEBASTIAo da SILVA Sigla do 6rgo3.o TRMT 6rgo3.o
julgador ,"'Turma RecuTsal H MTFonteDJMT09/1 012007. Disponfvel
em: http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta.

'Processo PEDILEF 2004S0S10007S10 PEDIDO DEUNIFORMIZA~AO
DE INTERPRETAy\O DE LEI FEDERAL Relator(a} JUIZ FEDERAL
MARCOS ROBERTO ARAOJO DOS SANTOS Sigla do 6rgaoTNU6rgao
julgador Turma Nacional de Uniformizal;ao Fonte DJU 30/1 0/2006.
Disponfvel em: http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta

3 elT, art. 832, §3°.

Efeitos previdenciarios das sentences tY::l;h",

Julz Federal JoseVaiterson de Lima

Um dos temas que tern merecido a atencao de

segurados, advogados, procuradores e magistra

dos federais diz respeito aosefeitos previdenclarlos

das sentences condenat6rias e homologat6rias de

acordo, proferidas pela Justica do Trabalho.

Eque tem setornado expressivo 0 volume de

acoes propostas na Justice Federal em que os au

teres, objetivando a concessao de beneffcios do

Regime Geral de Previdencia Social - RGPS, apre

sentam, como unlca prova da condlcao de segu

rado, anotacoes nas respectivas carteiras de traba

Iho ordenadas por magistrados trabalhistas.

Em tais casos, e comum 0 demandante argu

mentar que 0 reconhecimento da sua condicao

de segurado e dscorrencla 16gica da afirrnacao

do vinculo celetista pela Justlca do Trabalho, nao

admitindo a rsdlscussao, quanta a esseespecifico

requisite, na Justica Federal.

A autarquia previdenciaria, como regra, nao

se considera vinculada ao reconhecimento feito

pela Justlca Especializada, argumentando, basica

mente, que, por nao ter side parte na reclamat6ria

trabalhista, nao pode se sujeitar a coisa julgada

emergente da respectiva sentence. Tambem cos

tuma sustentar que 0 reconhecimento do tempo

de servico, para fins previdencianos, so e vall

do quando baseado em razoavel inldo de prova

material, tal como previsto no art. 55, §3°, da Lei

8.213/91, preceito esse que nao e de observancia

compuls6ria na searatrabalhista.

Alguns magistrados federais tern, nesse pen

to, reconhecido a forca imperativa das decisoes

proferidas pela Justi~a do Trabalho, aduzindo que,

sendo este 0 6rgao do Poder Judiciario dotado de

competencia constitucional para dizer sobre as

rela~oes de emprego, nao pode 0 INSS ou a Justi

~a Federal recusar obediencia as suas determina

~oes. Nesse sentido, argumentam que "Se 0 INSS

lntroducao



<;ao de tal competencia por lei ordinaria, haja vista

que, a toda evldencia, nao se trata de controversia

decorrente da relacao de trabalho.

Nesse particular, ha que ser observada a nor

ma inscrita no art. 109, I, da lei Maior que confere

a Justica Federal a competencia para 0 processo

e julgamento das causas em que a Uniao seja in

teressada como parte ou interveniente, incluidas

as de natureza tributarla, ainda que conexas com

causas de natureza trabalhista.

Nessecontexte, poder-se-ia alegar que a Consti

tuicao Federal,no que serefere ascontribuicoes pre

videnciarlas decorrentes das sentences trabalhlstas,

terla conferido competenda a Justlca Especializada

para executar, de oflclo, um titulo judicial cuja cons

tltukao nao estaria sob sua alcada.

Todavia, partindo-se da presuncao de que

o legislador constituinte, quando estabelece

os fins, confere os meios, e considerando que a

norma constitucional deve ser interpretada de

maneira a torna-la compativel com 0 sistema, a

fim de que se possa del a extrair a sua maxima

efetividade, imperioso e reconhecer que, no que

se refere as contrlbulcoes previdenciarlas, a sen

tenca trabalhista se constitui em titulo judicial

que veicula nao um comando jurisdicional, mas

mero lancarnento tributario.

De fato, nao se poderia mesmo admitir a cons

tituicao de um titulo executivo judicial, marcado

pela imutabilidade pr6pria da res judicata, no bojo

de um processo de conhecimento conduzido por

juiz despido de competencia, em que, ademais,

nao tivesse havido a interven<;ao do credor, ma

nifestando-se sobre todos os aspectos alusivos a

extensao do seu credito, tal como ocorre com a

Uniao na seara trabalhista.

Por outro lado, a inser<;ao de comando de

cunho administrativo-tributario no titulo executi

vo judicial nao constitui novidade em nosso orde

namento juridico, sendo medida prevista de longa

data na legisla<;aoque rege as custas processuais,

que, como se sabe, constituem taxa cobrada pel a

presta<;ao de servi<;os judiciarios.

Nesse sentido, 0 art. 16 da lei 9.289/96 (lei

de Custas da Justi<;a Federal) estabelece que se 0

responsavel nao pagar voluntariamente as custas,

ap6s 0 fim do processo, "0 Diretor da Secretaria en

carnlnhara os elementos necessarlos a Procurado

ria da Fazenda Nacional, para sua inscricao como

dfvida ativa da Uniao", sendo certo que tal provi

dencia seria dlspensavel caso a sentence. nesse

ponte, tivesse conteudo jurisdicional. De fato, sen

do a inscricao "ato de controle administrativo da

legalidade",' nao poderia jamais incidir sobre ato

jurisdicional tipico, sob pen a, ai sirn, de subversao

do principio da triparticao das funcoes estatais.

Coerente com esse raciocinio, 0 art. 832 da

ClT estabelece, inverbis:

Art. 832 - Da decisao deverao constar 0 nome
das partes, 0 resumo do pedicle e da defesa, a
apreclacac das provas, as fundamentos da deH

ciSBO e a respectiva conclusao,

§ 10 - Quando a declsao concluir pela
procedencla do pedldo. determlnara 0 prazoe
ascondlcoes para0 seucumprimento.

§ 2° - A decisao mencionara sempre as
custas que devamserpagas pelapartevencida.

§ 3° As dedsoes cognitivas au homo/ago
torias deverdo sempreindicar a naturezajuridica
das parce/as constantes do condenac;ao au do
acordo homologado, inclusive 0 limite de res
ponsabilidade de cada parte pelo recolhimento
do contribuic;ao previdenckitia, sefor0 caso. (In

c1uido pela Lei n" 10.035, de 25.10.2000)

§ 4° A Uniao sera intimada das dectsoes
homoloqatcrtas de acordos que r-onrenham

parcela indenizatorla, na forma do art 20
Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
cultada a interposicao de recurso relative

tributosque theforem devidos. (Redac;:ao
pela Lei n" 11.457, de 2007)

§ 5° Intimada dasenten~a, a uwuu 10UU'<'U

interpor recurso relativo adiscrjmjna~iio de
trata a § 30 deste artigo. Oncluido pela Lei

11.457, de 2007)

§ 6° 0 acordocelebradoapes 0 ',;,n<"n

em julgado da senlen,a ou apos a elabolra,"o

dos calculos de liquida<;ao de sentenc;:a
prejudicara oscreditos da Uniao.Oncluldo
Lei n" 11.457, de 2007)

§ 7° 0 Ministro de Estado da Fazenda
dera, medianteate fundamentado, dispensar
manifesta<;ao da Uniaonas decis6es hOlmologa

t6rias de acordos em que 0 montanteda
la indenizateria envolvida ocasionar perda

6 Lei 6.830/80, art.20, §30.

escala decorrente da atuacao do ergaojurfdico.
(Incluido pela Lei ne11.457, de 2007)

(sem grifos no original)

Ao estatuir que a sentence devera indicar a

natureza juridica das parcelas devidas ao empre

gado, bem como fixar a responsabilidade pelo

recolhimento da contribui<;ao previdenciaria, ati

vidades essasque serao complementadas por oca

siao da liquidacao do julgado, 0 dispositivo acima

transcrito nada mais fez que atribuir ao magistrado

trabalhista a atividade administrativa de verificar a

ocorrencia do fato qerador, determinar a materia

tributavel, calcular 0 montante do tributo devido

e identificar 0 sujeito passive, tal como previsto no

art. 142 do C6digo Tributarto Nacional.' Em outras

palavras, conferiu-lhe competenda para efetivar 0

lancarnento das contribui<;6es previdenciarlas de

vidas por reclamante e reclamado.

No exercicio dessa atividade, 0 juiz do traba

lho, do mesmo modo que agira em relacao as cus

tas, se limitara a aplicar a lei de oficio, tal como

faria qualquer servidor da adrntrustracao tributarta

que se visse diante da materializacao da hip6tese

de incidencia da contribui<;ao prevldenciarta, nao

Ihe sendo dado, nesse memento, pronunciar-se

sobre a constitucionalidade da exacao, eventual

excessividade da aliquota, exlstencia de bitributa

<;ao e outros aspectos envolvidos com a [ustica do

tributo. A peculiaridade observada em relacao ao

regime de custas da Justice Federal diz respeito ao

titulo executivo que velculara 0 credito trlbutarlo

constituido pela autoridade judicia ria, ja que, na

Justi<;a do Trabalho, sera ele a pr6pria senten<;a

condenat6ria ou homologat6ria do acordo, ao

passo que no regime da lei 9.289/96 a cobran<;a

judicial do tributo se fundara na certidao de divi

da ativa que vier a ser extraida ap6s a inscri<;ao de

que trata 0 precitado art. 16.

Ante a natureza administrativa do coman

do alusivo as contribui<;6es previdenciarias, nao

7 Art. 142. Compete privativamente aautoridade administrativa
constituir 0 credito tributario pelolan~amento, assim entendido
o procedimento administrativo tendentea verificar a ocorrencia
do fat.o gerador da obriga~ao correspondente, determinar
~ materia tributavel, calcular 0 rnontante do tributo devido,
ldenti.ficar 0 sujeito passivo e,sendo caso, propora aplica~ao da
penahdade cabivel.

(...)

se podera falar em coisa julgada quanta aos ele

mentos da obriqacao tributana reconhecidos pelo

magistrado do trabalho, do que decorrera, para a

Admlnlstracao tributaria, a possibilidade de re

visao do lancarnento levado a efeito pela Justice

obreira, sempre que presente alguma das circuns

tancias previstas no art. 149 do CTN e desde que

observado 0 prazo decadencial. Nem mesmo a

anulacao do lancamento podera ser descartada,

haja vista a experiencia demonstrar nao ser inco

mum a colusao entre as partes com vistas a obten

<;ao indevida do reconhecimento da condicao de

contribuinte em determinado periodo, de modo a

justificar a averbacao irregular do respective tem
po de service.

Em contrapartida, devera ser assegurada aos

contribuintes a possibilidade de questionar, na

Justka Federal, a exiqencia das referidas contri

bUi<;6es, mediante a proposltura de mandado de

sequranra, acao anulat6ria de lancamento fiscal,

acao de repeticao de indeblto etc.

Tais observacoes se revestem de especial im

portancia, uma vez que, de acordo com 0 art. 832,

§30, da ClT, acima transcrito, 0 lancamento levado

a efeito pela Justice Trabalhista e especialmente

focado na discrimina<;ao das parcelas constantes

da condenacao ou do acordo (base de cakulo) e na

definicao da responsabilidade de cada contribuinte

(sujei<;ao passiva), nao podendo eventual recurso,

inclusive da Uniao, questionar qualquer outro ele

mento da obrlqacao tributarla (art. 832, §sO).

Todavia, nem sempre 0 pagamento de parce

las remunerat6rias ao empregado e capaz de au

torizar a constitui<;ao do credito tributario relativo

a contribui<;ao sobre a folha de salarios. A titulo

de exemplo pode ser mencionado 0 caso do re

c1amante que detenha outro vinculo, pelo qual re

colha contribui<;ao previdenciaria sobre 0 teto do

salario-de-contribui<;ao de que trata 0 art. 28, §50 ,

da lei 8.212/91, hip6tese em que, nao obstante

a materializa<;ao do fato gerador, nao podera ser

constituido qualquer credito contra a sua pessoa.

o mesmo pode acontecer quando 0 reclamante

for empregado de empresa cedente de mao de

obra, que, nos termos do art. 31 da lei 8.212/91,

tenha parte de sua receita retida pela empresa

contratante, a titulo de antecipa<;ao do recolhi-



mento das contribuic;6es incidentes sobre a folha

de salario a seu cargo, sltuacao em que, sendo 0

valor retido suficiente para a quitacao de todos

os debitos, nao mais se [ustlficara a cobranca de

qualquer valor.

Em todos esses cases, os obstaculos a cons

tituicao do credlto tributarlo, por nao versarem

sobre a natureza jurldica das parceias, nao podem

ser opostos em sede de recurso contra a senten

ca trabalhista, dar a lrnportancia de se franquear 0

acesso do contribuinte ao Judiciarlo, mediante a

utllizacao das acoes tributarias acima referidas.

o reconhecimento da eficacla administrativa

do comando alusivo as contribuicoes previdenci

arias constante das sentenc;as trabalhistas tem 0

merito de conferir maiorefetividade a arrecadacao

dessestributes, que foi 0 objetivo do constituinte

derivado ao instituir a execucao de oficio dos res

pectivos creditos, sem contrariar os dispositivos

constitucionais que disciplinam a cornpetencia da

Justice Federal e da Justlca do Trabalho.

Alquns autorestem alegado a inconstituciona

Iidade desse procedimento, argumentando que a

atrlbuicao de competencia fiscal aos magistrados

trabalhistas representaria afronta aos principios

da separacao dos poderes, da imparcialidade e do

devido processo legal. Nesse sentido, colaciono a

Iic;ao de Andrei Pitten Velloso, Daniel Machado da

Rocha e Jose Paulo Baltazar Junior:

(...) A atrlbulcao ao Poder Judiciario do
dever-poder de aplicar as leis trlbutarias de

offcio, substituindo-se aas agentes do INSS, e
de tomar, exoficio, as diligencias necessarias
a satisfac;ao do credito autarquico malfere 0

principia da separa<;ao dos poderes, que, per
ser basilar ao Estado Democriltico de Direito,

nao pode serafetado nem mesmoparatos do
poder constituinte derivado(art.60, §4°, III,da
CF). Alem disso, aas se impor aas magistrados
a terefa de apurar, Iiquidare executarcreditos
tributarios, macula-se 0 Dutro principia basi
lar do Estado de Direito: a imparcialidade dos

magistrados, que, sujeitos a deveres-poderes

pr6prios da Administra<;ao Fazendaria, lutarao
paramantersua isen<;ao diante de materiaque
Ihes e dadaa apreciar, num esfor<;o vao,diante
do vilipendio cometidoassuas fun<;6es tfpicas.
Parfim, a apura<;ao e a formaliza<;ao doscredi
tostributarios diretamente pelo PoderJudicia M

rio acabam por obstara exercfcio, pelo sujeito

passivo, de direito publicosubjetivo de caratsr
fundamental, qual seja: 0 devido processo le
gal administrativo. Inexistindo processo ad

ministrativo, 0 sujeito passivo estara privado
do seu dlrelto de submetera legitimidade do
"lancarnento trtbutarto" aapreclacao de aqen
tes preparados e estruturados para a analise
da existencia de eventuais debitos tributarlcs,

tarefaque passaraa serrealizada par magistra
dosque sao especializados em materiadiversa:
no Direitodo Trabalho. 8

A alegada ofensa ao princfpio da separacao

dos poderes e um argumento que nao irnpressio

na. Afinal, como e de todos sabldo, a separacao

das funcoes estatais nao e absolute, estando a Lei

Maior repleta de exemplos em que, sem prejuizo

das funcoes tipicas, funcoes atlpicas saoatribuidas

aos Poderes da Republica.' No plano infraconsti

tucional, 0 C6digo de ProcessoCivil expressarnen

te preve a adrninistracao judiclaria de interesses

privados atraves dos procedimentos especiais de

jurisdicao voluntarta.

Da mesma forma, nao parece adequado falar

em ofensa ao princfpio da imparcialidade, que e

atributo pr6prio da funcao jurisdicional, quando

se leva em conta que, no que se refere aos credi

tos da contribuicao previdendaria, a atividade do

magistrado e meramente administrativa.

Finalmente, no que pertine a suposta ofensa

ao devido processo legal, nao se pode ve-Ia rna

terializada no simples fato de 0 lanc;amento ser
formalizado pelo magistrado trabalhista. Afinal, as

contribuic;6es incidentes sobre a folha de salarios

constituem tributos sujeitos a lanc;amento por ho

mologac;ao,cujas atividades necessarias a perfeita

constituic;ao dos respectivos creditos, pela simpli;

cidade de que se revestem, sao atribuidas por lei

ao pr6prio sujeito passivo, sendo, descabido argue

S Comentarios aLei do Custeio da Seguridade Social: Lei8.212,de
24 de junho de 1991,atualizada ate a LC 118/2005, Livraria do
Advogado Ed., 2005,p.29S.

'10 Poder Legislativo disp6e de competencia jurisdicional para
processar e julgar 0 Presidente da Republica e Ministros de
Estado, porcrime deresponsabilidade (art.52,I)edecompetencia
administrativa paraorganizarosseus servic;os (art.51,IVe52,XIII);
por sua vez,0 art. 62 confere ao PoderExecutivo competencia
legislativa para a edic;ao de medidas provisorias; finalmente,
o Poder Judiciario disp6e de competencia legislativa para a
elaborac;ao de seus regimentos (art. 96, I, a) e de competencia
administrativa para proverosseus cargos (art.96, I,c)

mentar com a falta de especiallzacao do rnaqlstra

do.rambem nao sepode ver inconstitucionalidade

no fato de nao ser oportunizada aos contribuintes

a possibilidade de rnanifestacao sobre 0 credlto

da contribuic;ao prevldenclaria, ainda na fase de

conhecimento da reclamat6ria trabalhistas, haja

vista que, nao obstante a regra do contradit6rio
previo, pode 0 legislador posterqa-lo por motivo

relevante, nao se podendo, ademais, olvidar que,
nos casos em questao, restara sempre a possibl

lidade de se questionar 0 lanc;amento na Justice
Federal. Da mesma forma, embora se reconhec;a

que a legislac;ao tributarla assegura 0 julgamento

do lanc;amento em ate tres instancias adrninistra

tivas, nao se pode olvidar que 0 duple, ou triple,

grau de [urisdicao e garantia assegurada por nor

ma infraconstitucional que pode serexcepcionada

por norma de igual hierarquia, nao se justificando

qualquer insurqencia contra 0 julgamento em uma

unica instancia pelo juiz do trabalho.

Embora a palavra final sobre a constitucionall

dade do procedimento esteja a cargo do Supremo

Tribunal Federal,naosepode afirmar seaquelaCorte

vira a sepronunciar sobre a materia, haja vista que 0

entendimento no sentido de que "as alegac;6es de

afronta aosprincipios da legalidade, do devido pro

cesso legal, do contradit6rio, da ampla defesa, dos

Iimites da coisajulgada e da prestacaojurisdicional,

sedependentes de reexame de normas infraconsti

tucionais, configurariam ofensa indireta a Constitul

c;ao da Republica" 10 constitui obstaculo aadmissibi

lidade de eventuais recursosextraordinarlos.

Uma sinalizacao positiva, entretanto, foi emi

tida no julgamento do RE S69.056-RG/PA, ReI. Min.

Menezes Direito, ocasiao em que a Suprema Cor

apreciando recurso interposto pelo INSS, as

sentou que "em relac;ao a contribuic;ao social refe

rente ao salario cujo pagamento foi determinado

em decisao trabalhista e facil identificar 0 credito

exeqGendo e, por conseguinte, admitir a substi

tuic;ao das etapas tradicionais de sua constituic;ao

por ato tipico, pr6prio, do magistrado. Ou seja, 0

lanc;amento, a notificac;ao, a apurac;ao sao todos

englobados pela intimac;ao do devedor para 0 seu

pagamento, porque a base de calculo para essa

'" AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 7S7.321/SP, STF 
PRIMEIRA TURM, REL. MIN. CARMEM LUCIA.

contribuicao e 0 valor mesmo do salarlo que foi

objeto da condenacao"."

Relac;6esjurfdicas previdenciarias

No que se refere asrelac;6es juridicas de cunho

prevldenclario envolvendo 0 INSS e 0 reclamante,

ha que se entender, em nome da coerencla com 0

que ficou dito acerca das relacoes tributaries, que

a sentenc;a condenat6ria ou homologat6ria traba

lhlsta, embora reconhecendo a prestacao de ser

vices de forma pessoal, em carater nao eventual,

sob subordinacao e mediante rernuneracao, nao

garante ao empregado a averbacao do respectivo

tempo de service, a concessao de beneficios e ou

tros efeitos tipicamente prevldenclarios.

Tal conclusao decorre, primeiramente, da fal

ta de cornpetencia da Justice do Trabalho para 0

processo e julgamento das causasprevidenclarlas

conexas as causas trabalhistas que Ihes sao sub

metidas. De fate, a cornpetencla da Justica Fede

ral para 0 processo e julgamento das causas en

volvendo as autarquias da Unlao, como e 0 caso

do INSS, e expressamente prevista no art. 109, I,

da Lei Maior, que dela exclui, apenas, as causasde

natureza acidentaria, sem prejuizo da deleqacao

conferida a Justice Estadual pelo art.109, §3°.

Decorre, em segundo lugar, da eficacla subje

tiva da coisa julgada, que, nos termos do art. 472

do C6digo de ProcessoCivil, aplicavel subsldiaria

mente na seara trabalhista, somente se estende

as partes do processo, nao podendo a sentenc;a

beneficiar ou prejudicar terceiros. Conforme visto

Iinhas acima, a autarquia previdenciaria nao e par

te nas ac;6es processadas na Justic;a do Trabalho,

nelas intervindo ap6s a prolac;ao da sentenc;a tao

somente para impugnar, mediante recurso, a dis

criminac;ao das parcelas objeto da condenac;ao ou

do acordo, nao se sujeitando, em conseqGencia, a

forc;a imperativa de seusjulgados.

Emterceiro lugar, cumpre salientar que, por for

c;a do art. 55,§3°,da Leide Beneffcios da Previdencia

Social (Lei B.213/91), a comprovac;ao do tempo de

servic;o, parafins previdenciarios,56produzira efeito

quando baseadaem infcio de prova material, sendo
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certo, entretanto, que os magistrados trabalhistas,

ao reconhecerem a existencla de vinculo emprega

ticio, nao estao atrelados a essa especie de prova

legal, podendo fundamentar 0 seu convencimento

Iivremente em outros tipos de prova.

Em quarto lugar, e imperioso nao olvidar que

a seara trabalhista, onde predominam interesses

essencialmente privados e a busca pela concilia

cao, sendo reg ida pelos principios da informalida

de e da celeridade, nao e a sede mais adequada

para a resolucao de conflitos de natureza publica,

marcados pela indisponibilidade dos respectivos

direitos, tal como ocorre na seara previdenciaria.

Finalmente, e importante lembrar que, ao

contra rio do que ocorre com os segurados faculta

tivos, que elegem 0 momento de se filiar ao RGPS

e 0 valor da respectiva contribuicao, desde que

observado, quanta a esta, 0 piso e 0 teto da res

pectiva base de calculo (salarto-de-contribuicao),

a fillacao dos segurados obrtqatorios, como e 0

caso dos segurados empregados, somente ocorre

com 0 efetivo desempenho da atividade remune

rada, estando 0 valor da respectiva contribuicao

minudentemente balizado pela lei de Custeio da

Prevldencla Social (lei 8.213/91).

Este ultimo argumento e particularmente im

portante, haja vista que, em consequencia do re

gramento legal, sendo constatado que 0 tempo

de servlco reconhecido pela sentenc;a trabalhista

e superior ou inferior aquele efetivamente presta

do, ou que a remuneracao fixada no decisum nao e

condizente com a remuneracao devida, tal circuns

tancla, da mesma forma que nao lmpedira a Uniao

de revisar ou anular 0 lanc;amento levado a efeito

pelo magistrado do trabalho, tarnbern nao podera

impedir 0 INSS de negar efeitos previdenciarios ao

referido julgado ou de adequar 0 valor do bene

ficio ao das rernuneracoes efetivamente devidas

durante 0 periodo de viqencia do vinculo e que

estejam incluidas no periodo baslco de calculo,

Em outras palavras, nao sera a lrnposicao da

obriqacao trlbutaria pela sentenc;a trabalhista que

[ustificara a averbacao do tempo de service e, se

for 0 caso, a concessao do beneficio, mas 0 efetivo

exercicio da atividade remunerada nos termos do

que previsto na ClT. Da mesma forma, a remunera-

c;ao fixada pela sentenc;apodera se revelar superior

ou inferior aquela efetivamente devida, hipotese

em que nao podera ser computada, nessesterrnos,

a titulo de salarlo de contribuicao, com a conse

qOente repercussao sobre 0 valor do beneficio.

Neste ponto, e importante insistir que, ao

contra rio das relacoes trabalhistas, que sao regi

das pelo principio da autonomia da vontade, as

obrlqacoes trlbutarlas e previdenciarias sao infor

madas pelo principio da legalidade, sendo a von

tade das partes irrelevante para a definlcao do res

pectivo alcance. Assim, se reclamante e reclamado

acordam quanta ao reconhecimento de tempo de

servlco ficticio ou quanta ao pagamento de remu

neracao nao condizente com aquela efetivamente

devida, tal acordo nao podera gerar irnplicacoes

nos campos tributario e previdenclario.

Tais observacoes se revestem de particular

irnportancia, haja vista que, pela propria natureza

da transacao, que, nos termos do art. 840 do Codi

go Civil, pressupce concessoes reciprocas, e mui

to comum, na Justica do Trabalho, a concordancia

do reclamado com 0 pagamento de remuneracao

inferior a ajustada.

Mas nao e so.as registros forenses revelam que

tern se tornado comum 0 ajuizamento de reclama

torlas trabalhistas em que 0 reclamante visa primor

dialmente a efetivacao dos direitos prevrdenclarios

decorrentes do reconhecimento do vinculo cele

tista, valendo-se, em muitos casos,de expedientes

fraudulentos, em colusao com 0 reclamado.

Nesse sentido, 0 Autor deste artigo ja teve a

oportunidade de, na qualidade de procurador do

INSS, oficiar em ac;ao resclsoria movida pelo Minis

terio Publico do Trabalho com fulcro no art. 48S, Ill,

do CPC, com vistasa desconstituicao de julgado pro

ferido em reclarnatoria trabalhista intentada por juiz

classista do trabalho em face de suposta emprega

dora, a qual teria sido vinculado ainda na decada de

sessenta, e que, de pronto, formalizou acordo com

vistas a anotacao de sua CTPS, sendo esta posterior

mente apresentada ao posta de beneficios do INSS,

com 0 pedido de averbacao do respectivo tempo

de servic;o. Eimportante observar que, nesse caso,

o suposto vinculo empregaticio foi cuidadosamente

situado em periodo anterior ao qUinqOenio que an-

tecedeu a propositura da acao,de modo a nao gerar,

para 0 reclamado, obrlqacao de pagamento das ver

bas rernuneratonas.ja prescritas.

Tambern tern sido constatada a colusao entre

as partes com vistas ao reconhecimento de tem

po inferior ao efetivamente laborado, associado

a fixacao de remuneracao superior a ajustada, de

modo a ensejar, a urn so tempo, a reducao do nu

mero de contribuicoes a serem pagas pelo recla

made e a concessao ao reclamante de beneficia

de valor superior ao devido. 1550 acontece, espe

cialmente, nos casos de reclamatorla ajuizada por

dependente de empregado falecido, haja vista

que, como se sabe, a posterior concessao de pen

sao por morte independera de carencla, sendo a

respectiva renda mensa I calculada com base na

media aritrnetica simples dos maiores salarlos-de

contribuicao correspondentes a oitenta por cento

de todo 0 periodo contributivo. Exemplos dessa

pratica fraudulenta nos sao dados pela Procura

dora da Republica Zelia luiza Pierdona, que atua

na seara previdenciarta."

Foi certamente por vislumbrar essas e outras

artlmanhas que 0 legislador estabeleceu a neces

sidade de prova material para a cornprovacao do

tempo de service, sempre que se tenha em mente

a producao de efeitos previdenciarlos, llmitando,

no ponto, 0 livre convencimento do magistrado

em prol do equilibrio financeiro e atuarial da previ

dencia, principio que, hodiernamente, e tutelado

por norma constitucional (CF/88, art. 201, caput).

Epossivel, portanto, afirmar que a sentence

trabalhista reconhecedora da prestacao de servi

C;OS sob 0 regime celetista se constitui em elemen

to indicia rio, e nao prova plena, da qualidade de

segurado, podendo 0 INSS Ihe negar efeitos previ

denclarios, notadamente naqueles casas em que

o reconhecimento do vinculo tenha se baseado

exclusivamente em prova testemunhal.

Ainda que nao haja entendimento consoli

dado sobre a materia no ambito do STJ, a Turma

Nacional de Uniforrnizacao dos Juizados Especiais

12 A Execucao de oflclo das ccntrlbulcoes prevldenciarlas pela
Justlca do Trabalho e 0 beneficia da oensao par morte, Revlsta
do Tribunal do Trabalho da 2~ Regia-o, n. 2, Sao Paulo: Tribunal
Regional doTrabalho da 2. regiao, 2009,PP.127-133.

Federais editou 0 Enunciado nO 31 de sua surnula

de [urlsprudencia, nos seguintes termos:

Enunciado no 31: A anctacao na erps decor
rente de sentence trabalhista hornoloqatoria

constitui inkio de provomaterial para fins pre
videnclarios.

(sem grifos no original)

Embora esse entendimento possa parecer

incompreensivel aos olhos do leigo, pode ele ser

racionalmente justificado pela independencla das

instancias vigente em nosso ordenamento juridico,

que, como visto, contempla a possibilidade de urn

mesmo fato receber valoracoes juridicas diversas.

Conclusao

Do que foi exposto, podem ser extraidas as

seguintes conclusoes:

1. A prestacao de services de forma pesso

ai, nao eventual, sob subordinacao e mediante

rernuneracao, faz emergir tres relacoes juridicas

conexas: a) uma trabalhista, entre empregador e

empregado, reg ida pela ClT; b) uma tributaria en

tre a Unlao e cada urn desses contribuintes, reg ida

pela lei 8.212/91 e c) outra previdenciaria entre 0

empregado e 0 INSS, regida pela lei 8.213/91;

2. A clrcunstancia de um unlco fate ensejar a

formacao de multiplas relacces juridicas regidas

por distintos ramos do Direito e admitida pelo

nosso ordenamento juridico, que consaqra, em

diversos dispositivos, 0 sistema da lndependen

cia das instancias, de acordo com 0 qual pode urn

mesmo fato receber valoracces juridicas diversas;

3. Coerente com esse sistema, a Constituicao

Federal sujeitou a competencla da Justice do Tra

balho tao somente as relacoes juridicas de cunho

trabalhista (art. 114, I), tendo a definicao do direito,

no que concerne as relacoes tributaries e previden

ciartas conexas, ficado a cargo da Justica Federal;

4. No que diz respeito as relacoes de natureza

tributarla, nao obstante 0 inciso VIII do art. 114 da

Constituicao Federal haver deferido aos magis

trados trabalhistas a competenda para a execu

cao. de offcio, das contribuicoes previdenciarlas

decorrentes das sentenc;as por eles proferidas, os

demais incisos nao Ihes conferiram poder jurisdi-



cional para decidir qualquer Iitigio envolvendo a

Unlao e seus contribuintes;

5. Partindo-se da presuncao de que 0 legisla

dor constituinte, quando estabelece os fins, confe

re os rneios, e considerando que a norma constitu

cional deve ser interpretada de maneira a torna-la

compativel com 0 sistema, a fim de que se possa

dela extrair a sua maxima efetividade, imperioso e

reconhecer que, no que se refere as contribulcoes

previdenciarias, a sentenc;a trabalhista seconstitui

em titulo judicial que veicula nao um comando ju

risdicional, mas mero lanc;amento tributario:

6. A lnsercao de comando de cunho adminis

trativo-trtbutarlo no titulo judicial nao constitui

novidade em nosso ordenamento jundico, sendo

medida prevista de longa data na leqislacao que

rege as custas processuais, que, como se sabe,

constituem taxa cobrada pela prestacao de servi

C;OS judiciaries:

7. Ao estatuir que a sentenc;a devera indicar a

naturezajuridica dasparcelas devidas ao empregado,

bem comofixararesponsabilidadepelo recolhimento

da contrlbuicao previdenciaria, atividades essas que

seraocomplementadas por ocaslao da liquidacao do

julgado, 0 art. 832 da CLT nada mais fez que atribuir

ao magistrado trabalhista a atividade administrativa

de verificaraocorrenciado fato gerador,determinar a

materia tributavel, calcular0 montante do tributo de

vido e identificar 0 sujeito passivo, tal como previsto

no art. 142do C6digo Tributario Nacional. Em outras

palavras, conferiu-Ihe competencla para efetivar 0

lanc;amento das contribuic;6es previdendarias devi

daspor reclamantee reclamado;

8. Ante a natureza administrativa do coman

do alusivo as contribuic;6es previdenciarias, nao

se podera falar em coisa julgada quanta aos ele

mentos da obriqacao trlbutaria reconhecidos pelo

magistrado do trabalho, do que decorrera, para a

Admlnlstracao trlbutaria, a possibilidade de revi

sao (CTN, art. 149) ou de anulacao do ianc;amento

levadoa efeito pela Justice obreira;

9. Em contrapartida, devera ser assegurada

aos contribuintes a possibilidade de questionar,

na Justice Federal, a exlqencia das referidas contri

buicoes, mediante a propositura de mandado de

seguranc;a, acao anulat6ria de lanc;amento fiscal,

acao de repeticao de indebito etc;

10.0 reconhecimento da eficacla administrati

va do comando alusivo ascontrlbulcoes previden

clarias constante das sentenc;as trabalhistas tem 0

rnerlto de conferir maior efetividade a arrecadacao

desses tributos, que foi 0 objetivo do constituinte

derivado ao instituir a execucao de oficio dos res

pectivos creditos, sem contrariar os dispositivos

constitucionais que disciplinam a competencia da

Justice Federal e da Justlca do Trabalho;

11.Nao ha que se falar que a atribukao de fun

c;6es tributarias ao Poder Judkiario contraria 0 prin

cipio da separacao dos poderes,que, como se sabe,

nao e absoluto. Da mesmaforma, nso ha que sefalar

em ofensa ao principio da imparcialidade, haja vista
que, no que se refere a constituicao dos credltos em

questao, a atividade do magistrado e meramente

administrativa. Tarnbem nao se pode argumentar

com a falta de espedalizacao do juiz do trabalho na

materia trlbutaria, haja vista tratar-se de tributo cujo

lanc;amento, pela simplicidade de que se reveste, e

atribuido por lei ao pr6prio sujeito passivo. Finalmen

te, nao sepode verinconstitucionalidade na ausenda

de debate sobre0 credlto tributarlo, nafasede conhe

cimento da reclamat6ria trabalhistas, haja vista que,

nao obstante a regrado contradit6rio previo, pode 0

leqisladorposterqa-lo por motivo relevante;

12. No que se refere as relac;6es juridicas de

cunho prevldenciario envolvendo 0 INSS e 0 recla

mante, ha que se entender, em nome da coerencia

com 0 que ficou dito acercadas relac;6es trlbutartas,
que a sentenc;a condenat6ria ou homologat6ria

trabalhista, embora reconhecendo a prestacao de

servicesde forma pessoal,em carater nao eventual,

sob subordlnacao e mediante rernuneracao, nao

garante ao empregado a averbacao do respecti

vo tempo de service, a concessao de beneficios e

outros efeitos tipicamente prevldenciarlos:

13. Tal condusao decorre, primeiramente, da

falta de competencla da Justice do Trabalho para

o processo e julgamento das causas previdenci

arias conexas as causas trabalhistas que Ihes sao

submetidas. Decorre, em segundo lugar, da efica

cia subjetiva da coisa julgada, que, nos termos do

art. 472 do C6digo de Processo Civil, somente se

estende as partes do processo. Decorre, em tercei

ro lugar, do art. 55, §3°, da Lei 8.213/91, segundo

o qual a cornprovacao do tempo de service, para

fins previdenciarlos, 56 produzira efeito quan

do baseada em inicio de prova material, sendo

certo que os magistrados trabalhistas nao estao

vinculados a essa especle de prova legal. Decor

re, em quarto lugar, das peculiaridades da seara

trabalhista, onde predominam interesses essen

cialmente privados e a busca pela conclllacao,

sendo regida pelos principios da informalidade e

da celeridade, nao sendo a sede mais adequada

para a resolucao de conflitos de natureza publica,

marcados pela indisponibilidade dos respectivos

direitos, tal como ocorre na seara previdenciaria.

Decorre, finalmente, da forma vinculada de filia

c;ao dos segurados obrigat6rios do RGPS, assim

como do disciplinamento legal do valor da res

pectiva contribuicao, os quais tornam irrelevante

eventual acordo de vontade entre as partes;

14.Assim sendo, nao seraa lrnposkao da obri

gac;ao trlbutarla pela sentenc;a trabalhista que jus

tlficara a averbacao do tempo de service e, sefor 0

case,a concessao do beneficio, mas 0 efetivo exer

cicio da atividade remunerada nos termos do que

previsto na CLT. Da mesma forma, a rernuneracao

fixada pela sentenc;a podera se revelar superior ou

inferior aquela efetivamente devida, hip6tese em

que nao podera ser computada a titulo de salarto
de contribukao, com a consequents repercussao

sobre 0 valor do beneflcio;

15. E posslvel, portanto, afirmar que a sen

tenc;a trabalhista reconhecedora da prestacao de

services sob 0 regime celetista seconstitui em ele

mento indiciario, e nao prova plena, da qualidade

de segurado, podendo 0 INSS Ihe negar efeitos
previdenclartos, notadamente naqueles casas em

que 0 reconhecimento do vinculo tenha se basea

do excluslvamente em prova testemunhal;

16. Embora nao haja entendimento conso
Iidado sobre a materia no ambito do Superior

Tribunal de Justice, a Turma Nacional de Unifor

rnizacao dos Juizados Especiais Federals editou 0

Enunciado no31 de sua surnula de [urisprudencia,

dispondo que "A anotacao na CTP5 decorrente de

sentenc;a trabalhista homologat6ria constitui in/
cia deprovo material para fins previdenclerios".



o indiqena e a comprovacao sua condicao de sequrado esueci
Juiza Federal Substituta Karine Costa Carlos Rhem da Silva

1 lntroducao

Dentre os segurados obrigat6rios do Regi

me Geral da Prevldencia Social esta 0 segurado

especial. 0 seu tratamento diferenciado vem da

pr6pria Constituicao Federal que no art. 195, §8°

preve que 0 produtor, parceiro, meeiro, arrenda

tarlos rurais e 0 pecador artesanal, bem como os

respectivos conjuqes que exercarn suas atividade

em regime de economia familiar, sem emprega

dos permanentes, contribulrao para a seguridade

social mediante a aplkacao de uma aliquota sobre

o resultado da cornercializacao do produto, fazen

do jus aos beneflcios previsto na iei de reqencia.'

A Lei 8212/91 art. 12, VII, em sua redacao origi

nal previa que eram segurados especiais 0 produ

tor, 0 parceiro, 0 meeiro e 0 arrendatario rurais, 0

garimpeiro, 0 pescador artesanal e 0 assemelhado,

que exercarn essas atividades individualmente ou

em regime de economla familiar, ainda que com au

xilio eventual de terceiros, bem como os respectivos

conjuqes ou companheiros e filhos maiores de qua

torze anos ou a eles equiparados, desde que traba

Ihem, comprovadamente, com 0 grupo familiar res

pectivo. Em 1992,atraves da Lei 8.398, 0 garimpeiro

foi excluido da condlcao de segurado especial.

Com a nova redacao conferida pela Lei

11.718/2008 ao art. 12, VII, da Lei 8.212/91, 0 legis

lador foi mais detalhista na caracterizacao do se

gurado especial, prevendo dispositivos de cunho

interpretativos e alguns que assim nao podem

ser considerados, pois ampliam a abranqencla da

condlcao de segurado especial, impondo uma in

terpretacao contra ria a [urisprudencia dominante

anterior aentrada em vigor da referida lei.

De acordo com a atual redacao do art. 12, VII,

da Lei 8.212/91, 0 segurado especial e a pessoa

fisica residente no im6vel rural ou em aglomera-

1 Redacao determinada pelaEC n.20/98.

do urbano ou rural pr6ximo a ele que, individual

mente ou em regime de economia familiar, ainda

que com 0 auxflio eventual de terceiros, a titulo de

mutua colaboracao, na condlcao de: 1) produtor
(proprtetario, possuidor, assentado, parceiro ou

meeiro, comodatarlo ou arrendatario rurais), des

de que explore atividade: a) aqropecuarla em area

de ate quatro m6dulos fiscais, e b) de seringueiro

ou extrativista vegetal que exerca suas atividades

nos termos do inciso XII do caput do art. 2° da Lei

9.985/2000 e que faca destas atividades 0 princi

pal meio de vida; 2) pescador artesanal ou a este

assemelhado, sendo a pesca a profissao habitual e

principal meio de vida.

Sao tarnbern segurados os conjuqes, compa

nheiros, filhos maiores de 16 anos ou a este equi

parades, que comprovadamente trabalhem no

grupo familiar.

Importante para a caracterizacao do segura

do especial e 0 conceito de regime de economia

familiar, que e a atividade desenvolvida com 0

trabalho dos membros da familia de forma indis

pensavel apr6pria subsistencia e ao desenvolvi

mento socioeconomico do nucleo familiar, exer

cida em condlcoes de mutua colaboracao. sem a

utillzacac de empregados permanentes.

o art. 39, da Lei 8.213/91 preve regra especi

fica para a concessao de beneflcio no valor de um

salarlo-minlmo para 0 segurado especial, ressalva

do 0 disposto no inciso II do art. 39 enos §§ 3° e

4° do art. 48, da mesma lei. Nao se trata de um

beneflcio assistencialista, mas com uma forma de

contribuicao diferenciada.

Entretanto, importante assinalar que a regra

de translcao disposta no art. 142 etc art. 143, da

Lei 8213/91, que tambern engloba 0 segurado

especial, prevendo beneficio de salario-rnlnimo

que independe de contribuicao, foi mais uma vez

prorrogada ate 0 dia 31 de dezembro de 2010, ge

rondo criticas por parte dos operadores do direito,

haja vista a natureza previdenclarla dos beneficios

concedidos pela Lei 8.213/91.

Apesar de nao haver referenda especifica na

leqislacao anteriormente citada, instrucao norma

tiva do IN5Sconsidera os indios em via de Integra

~ao ou isolados, segurados especials. Sao assim

considerados, aqueles que nao podem exercer di

retamente os seus direitos, sendo representados

pela FUNAI - Fundacao Nacional do Indio.

A problematlca da questao e a comprovacao

da atividade rural do indigena que nao pode ser

feita por prova excluslvamente testemunhal, ne

cessitando de inicio razoavel de prova material,

art. 55, §3° da Lei 8.213/91 e sumula 149 do STJ.'

2 0 indigena e a cornprovacao da sua
condlcao de segurado especial

A Constituicao Federal de 1988, no capitulo

VIII, artigos 231 e 232, preve especial protecao

ao Indio, reconhecendo como terras tradlclonal

mente ocupadas as por eles habitadas em carater

permanente, as utilizadas para suas atividades

produtivas, as imprescindlveis a preservacao dos

recursos ambientais necessarios ao seu bem-estar

e as necessarias a sua reproducao flsica e cultural,

segundo seus usos, costumes e tradicoes.

CabeaUniao demarcar asterras tradicionalmen

te ocupadas pelos Indios, proteqer e fazer respeltar

os seus bens. A FUNAI e uma fundacao publica fe

deral responsavel pelo cumprlmento da politica in

digenlsta, representando e assistindo juridicamente

o indio na defesade seusdlreitos (Lei 5.731/67).

No Estatuto do Indio, Lei 6001/73, ha a defi

nicao de indios isolados, em vias de inteqracao

e integrados. Sao considerados isolados quan

do vivem em grupos desconhecidos ou de que

se possuem poucos e vagos informes atraves de

contatos eventuais com elementos da cornunhao

nacional; em vias de inteqracao quando, em con

tato intermltente ou permanente com grupos

estranhos, conservem menor ou maior parte das

condlcoes de sua vida nativa, mas aceltam algu-

2 Sumula 149- STJ: Aprova exclusivamente testemunhal naobata
a comprovacao da atividade ruricola, para efeltos da obtencao
de beneficia prevldenclarlo.

lJornada de Direito Previdenciario

mas praticas e modos de extstencla comuns aos

demais setores da cornunhao nacional, mais para

o pr6prio sustento; Integrados, sao aqueles que ja

se encontram Incorporados acornunhao nacional

e reconhecidos no pleno exercicio dos direitos ci

vis, ainda que conservem usos, costumes e tradi

coes caracteristicos da sua cultura.

Segundo 0 Estatuto do Indio um grupo de

pessoas pode ser considerado Indigena atraves

da auto-ldentificacao, ou se assim for considerado

pela populacao que 0 cerca. 3

o Indio isolado ou em vias de inteqracao en

contra dlficuldade em apresentar inicio razoavel de

prova material, uma vez que exerce a sua atividade

agricola de forma precaria e rniseravel, para a pr6

pria subsistencia, principalmente levando-se em

conslderacao a cultura e os costumes Indlgenas.

Para esse segurado a jurisprudencia tem

temperado a exiqencia do Inlcio razoavel de

prova material, passando 0 juiz a analisar todo 0

conjunto probatorio", Deve nesse caso ser apli

cada a equidade e valorizada a experiencia do

maglstrado, nao podendo 0 julgador se afastar

dos elementos hist6ricos do local onde a atlvida

de alega tel' sido exercida.

Importante observar que 0 indio ja integrado

pode ser considerado segurado especial, entre

tanto nesse caso nao sera aplicada a flexibilizacao

jurisprudencial acima apontada.

Apesar da tutela exercida pela FUNAI me pa

rece ternerarlo aceltar a declaracao deste 6rgao

como prova cabal do labor rural do indigena em

regime de economia familiar, principalmente em

localidades onde sequel' ha dernarcacao de terras

tradlcionalmente ocupadas, nos termos a Carta

Magna. Com acerto a autarqula prevldenciarla ao

somente aceitar esse documento quando homo

logado (Porta ria n. 4.273/97 do Minlsterio da As

sistencia e Previdencia Social).

3 Art. 3°, I - Indto ou Silvfcola ~ t todo individuo de origem e
ascendencia pre-colomblana que se identifica e e identificado
como pertencente a urn grupo etnlco cujas caracterfsticas
culturais 0 distinguem da sociedade naclonal (Lei 6001173);

4 (TRF 4" Regiao, AC 2008719900S0688/RS, ReI. Nicolau Konkel
Junior, D.E. 26/01/2009),
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de social constarao dos respectivos orcamen
tos, nao integrando0 orc;:amento da Uniao,

§ 20 - A proposta de crcarnento da se
guridade social sera elaborada de forma inte

grada pelos orqaos responsavels pela saude,
previdericia social e assistenda social, tendo
em vista as metas e prioridades estabelecidas
na lei de diretrizes orcementartes, assegurada
a cadaareaa gestaode seus recursos.

§ 30 - A pessoa jurfdica em debito com 0

sistema da seguridade social, como estabeleci
do em lei, nao podera contratar com 0 Poder
Publico nem dele receber beneffcios ou lncen

tivosfiscais au crediticios.

§ 40 - A lei podera instituiroutrasfontes
destinadas a garantira rnanutencao au expan
saoda seguridade social, obedecido0 disposto
no art.154, I.

§ 50 - Nenhum beneficio ou service da
seguridade social podera ser criado, majora

do au estendido sema correspondente fonte
de custeio total.

§ 60 - As ccntrtbufcoes socials de que tra

ta esteartigo 56 poderao serexigidas apos de
corridos noventadiasda data da publlcacao da
leique ashouverinstitufdo ou modificado, nao

se lhes apllcando 0 disposto noart.1SO, III, "b",

§ 70 - Sao isentas de contribuicao para a
seguridade social asentidadesbeneficentes de
assistencla social que atendam as exlqenclas
estabelecidas em lei.

§ 80 - 0 predutol, 0 p8lceilo,0 Il,eeilo e 0

all enelat81 io Iulais, 0 98111 lipeil0 e 0 poc8dol
al'tesallal, belli con,0 05 Iopecti 005 COl dU9e5,
que exel\Oal" suas ati0idades enI re9i1, Ie de
eCO! ,01, lia fal j ,ilia!, sem-emple9ados perme
lielitO, cOlltlibuilao pala a segulidade social
liledi81,te a aplic8o;ao de Ullia alfquota soble
o resultaelo da COl, ,elcializao;a0 da ploduo;ao e
falaojusaosbenefieios 1,05 tell. ,osda lei.

§ 80 0 produtor, a parceiro, a meeiro e
a arrendatarlo rurais e 0 pescador artesanal,
bem como os respectivos c6njuges, que exer
earn suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, con
trtbulrao para a seguridade social mediante a

istroemoreoo sem

§ 10 - Asreceitas dos Estadcs, do Distrito

Federal edosMunicfpios destinadas a sequrida-

As normas de carater geral sobre ascontribui

,aes sociais estac previstas no art. 149 da Consti

tuicao Federal de 1988, mais especificamente, no

Capltu[o "Do Sistema Tributario Naciona!".

No art. 195, inserido nas "Dispcsicoes gerais"

do mesmo Capitulo, a Constitulcao tratou, de for

ma especifica, das contribuicoes para a Seguridade

Social,especie do genero contribulcoes sociais. Es

tabeleceu que 0 financiamento da Seguridade So

cial constitui dever de toda a sociedade, de forma

direta e indireta, mediante recursos oriundos dos

orcarnentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Fe

deral, dos Municipios e das contrlbukoes sociais:

Art. 195. A seguridade social sera financiada

por toda a sociedade, de forma direta e indire
ta, nostermos da lei,mediante recursos prove

nientes dosorc;:amentos da Uniao, dosEstados,
do Distrito Federal e dos Municfpios, e das se

guintescontribuic;:6es sociais:

I - do empregador, da empresa e da

entidade a ela equiparada na forma da lei,

incidentes sobre:

0) a folhade salarlos e demaisrendimen

tos do trabalho pagos ou creditados, a qual

quer titulo,a pessoa ffsica que Ihe presteservi

co, mesmo sem vfnculo empregaticio;

b) a receita ou 0 faturamento;

c)a lucre:

II - do trabalhador e dos demais segura

dos da previdE'mcia social, nac incidindocontri

bukao sobreaposentadoria e pensao concedi

daspelo regime geralde previdencla social de

que trata 0 art. 201;

111- sobre a receita de concursos de prog

n6sticos;

IV - do importador de bens ou services

do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(lnduldo pela Emenda Constitucional n° 42, de

19.12.2003)
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Muitas vezes a declaracao da FUNA[ esta

baseada unicamente em inforrnacoes prestadas

pelo cacique da tribe. demonstrando a fragili

dade do documento.

Pude constatar, no exercicio da magistratura

em llheus, em acoes cujo objeto era a concessao

de aposentadoria por idade, salario maternidade e

auxlllo-doenca na condicao de segurado especiai

indigena, sltuacces onde a propria parte aurora,

em depoimento pessoal, relatou condicao de vida

totalmente divergente da declaracao prestada

pelo servidor da FUNAI,havendo inclusive necessi

dade de encaminharos autos com os depoimentos

colhidos para 0 Mlnisterio Publico Federal, a firn de

apurar eventuais ilicitos penais e administrativos.

Desta forma, importante a realizacao pela au

tarquia previdenciaria de dlliqenclas no processo

administrativo para melhor elucidar os fates, evi

tando que a demanda chegue ao judiciario.

3 Conclusao

As questoes que envolvem 0 indio no Brasil

nao sao facets, Devemos reconhecer que com

acerto agiu 0 leqislador constituinte ao estabe

lecer na Carta Magna de 1988 a necessidade de

protecao e preservacao da comunidade indigena

como um todo, inclusive seu usos, costumes e ter

ras tradtctonalrnente ocupadas, afinal, temos uma

divida com essepovo que ja habitava 0 nosso pais

antes dos colonizadores europeus.

Entretanto, a fragilidade do criterio de identi

ficacao atraves da auto-afirmacao cria distorcoes

diffceis de serem contornadas. a povo brasiieiro

ainda nao tem uma consclencia do que seja ser

Indio e de qual 0 indio que e tutelado pela FU

NAt eevidente a necessidade de maiores escla

recimentos apopulacao,

Ante a precariedade das condicoes em que

vivem os Indios isolados e em vias de inteqracao

importante a flexiblllzacao da exiqencia de inido

razoavel de prova material para a comprovacao da

condlcao de segurado especial, fazendo com que

eles possam ter acesso aos beneficios prevldencla

rios previstos na lei de reqencia, como salario mater

nidade, auxilio-doenca e aposentadoria por idade.
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aplicacao de uma alfquota sobre 0 resultado
dacomerclalfzacao da producao e ferae jusaos
beneficios nos termos da lei. (Redac;ao dada
peJa Emenda Constitucional nO 20, de 1998)

§ 9° As cOI,tlibui<;oes soeiais I3levistas

110 i"eiso I deste a,tigo podelBotel alfquotas
Ollbases e1e calculo e1ifeJel"leiaelas, eli, ,azaodo

ativielade eeolloillica OlldB utiliza<;ao intensiva
de mao de obra. (IIn::lufdo pela Elliel,da EOlis
lil"cio"ol,,' 20, de 1990)

§ 9° As contrtbufcoes socials previstas no
inciso I do caput deste artigo poderao ter all
quotas ou bases de calculo diferenciadas, em
razao da atividade econcmtca, da utilizacao in

tensiva de mao-de-obra, do porte da empresa

ou da condlcao estrutural do mercado de tra

balho. (Reda,ao dada pela Emenda Constitu
cional nO 47,de 2005)

§ 10.A lei definira oscriterios de transfe

rencia de recursos para0 sistema unico de sau

de e acoes de assistencla social da Unlao para
os Estados, 0 Distrito Federal e os Municfpios,
e dos Estados paraosMunicfpios, observada a
respectiva contrapartlda de recursos. (Incluido
pela Emenda Constitucional nO 20, de 1998)

§ 11. Evedada a concessao de remlssao
ou anistia dascontrlbuicoes socia is de que tra
tam osincisos I,a,e IIdesteartigo,paradebrtos
em montante superior ao fixado em lei com
pJementar. (Inclufdo pela Emenda Constitucio
naln°20, de 1998)

§ 12.A leidefinira ossetores de atividade

economlca paraosquais ascontribuicoes inci

dentesna forma dosincisos I, b;e IVdo caput,
serao nao-cumulativas. (Incluido pela Emenda
Constitucional n°42,de 19.12.2003)

§ 13.Apliea-se 0 dispostono § 12inclu
sive na hip6tese de substltuicao gradual, total
ou parcial, da contribuicao incidentena forma
do inciso I, a, peJa incidentesobre a receita ou
o faturamento. (Incluido pela Emenda Consti

tucional nO 42,de 19.12.2003)

A Emenda Constitucional 20/98 acrescentou

os §§ 9°, 10° e 11 e alterou 0 § 8° do art. 195, con

forme transcrito supra. Previu que, ate que produ

zam efeitos as leis que IraQdisporsobreas referidas

contribulcoes, sao exigiveis aquelas estabelecidas

em lei, destinadas ao custeio da Seguridade Social

e dos diversos regimes previdenciarios.

o art. 11 da Lei 8.212/91, em vigor na data da

publicac;aoda Emenda Constitucional n. 20, tambem

dispunha sobre asvarlasfontes de custeio da Seguri

dade Social:Uniao, contribuicoes sociais e outras.

A EC 42, de 19 de dezembro de 2003, facultou

a arnpliacao do universo dos sujeitos passives das

contribuicoes sociais, clarificando a necessidade

de abranqencia, no sistema contributivo da segu

ridade social, do maior espectro possivel de finan

ciadores para, assim, possibilitar 0 cumprimento

de sua finalidade: atendimento ao segurado nas

situacoes de perda de renda ou da capacidade de

trabalho, velhice, doenc;aou invalidez, bem como

a seus dependentes.

o orc;amento da seguridade social nao se con

funde com 0 orc;amento do Tesouro Nacional (in

ciso III, § So, do art. 165 da CF). Em referee a esta

ideia, a EC 20 introduziu 0 inciso X ao art. 167 da

CF,do qual resta clara a finalidade especifica dos

recursos arrecadados a titulo de contrlbuicoes 50

ciais: 0 pagamento de beneficios do RGPS previs

tos no art. 201 da CF. Nessesentido, a DRU - Des

vinculacao de Receita da Uniao (art. 76 do ADCT

com a redacao da EC nO S6/2007), no importe de

20% (vinte por cento) de toda e qualquer receita

arrecadada pela Uniao, inclusive COFINS e CSLL,

a criterio exclusive do Poder Executivo, e incons

titucional, por ofensa 11 disposicao constitucional

que impoe a separacao do orc;amento da Segu

ridade Social e sua vinculacao exclusiva 11 Saude,

Asslstencla e Prevldenda,

Em suma: a Constltulcao Federal adota para

a Seguridade Social 0 Sistema Contributlvo de

reparticao, configurado por uma relacao juridlca

estatuarla e cornpulsoria, excetuadas somente as

situacces de isencao ou facultatlvidade previstas

no ordenamento juridico.

Natureza juridica das contribuic;6es para a
seguridade social

Ires sao as teorias mais relevantes em tome da

naturezajuridica das contribuicoes sociais:a teoria fis

cal,a teoria parafiscale ateoria da exacaosuigeneris.

Paraos defensores da teo ria fiscal, a topologia

das contribuic;6es sociais, no capitulo "Do Sistema

Tributario Nacional", aliada ao fato de constituir

obrigac;ao pecunia ria compulsoria, instituida por

lei e cobrada por ente publico arrecadador, com

o fim de custear as acoes nas areas de saude, pre

videncia e asslstencla social, justifica sua classifi
cac;ao como tribute, nao sendo relevante 0 fato

de nao se enquadrarem nas especles trlbutarias

expressamente previstas na Constituicao Federal:

tmposto, taxa e contribuicao de melhoria.

Para a corrente da teo ria parafiscal, a con

tribuicao para a seguridade social teria esta na

tureza porque busca suprir encargos do Estado,

que nao Ihe sejam proprios, como e 0 caso dos

beneficios prevldenclarios: as receitas cornpoern

um orc;amento distinto da Uniao: 0 destine e 0

atendimento das necessidades economlcas e 50

ciais de determinados grupos ou categorias pro

fissionais e econornicas.

Por fim, para a teo ria da exacao sui generis,
a contribuicao nao possui natureza fiscal, nem

parafiscal, mas configura irnposicao estatal atl

pica, com sede constitucional e legal, de nature

za juridica especial.

Sobre a natureza das contribuic;6es da se

guridade, 0 excelso Supremo Tribunal Federal

orienta-se no sentido de que se qualificam como

modalidade autonorna de trlbuto (RTJ 143/684)

e representam especie tributarla vinculada ao fi

nanciamento da Seguridade Social, em face da

destinacao constitucional especifica.'

Apos a Constituicao Federal de 1988, a teoria

Fiscal ganhou forca, uma vez que as contrlbulcces

sujeitam-se ao regime proprio dos tributes, com a

ressalva do § 6° do art. 19S da CF.

Nos pianos constitucional e legal, portanto, as

contribuic;6es para a seguridade social estao ge

nericamente previstas no art. 149 da CF e de for

ma especifica no art. 19S da CF.

As normas gerais no plano infraconstitucional

serao ditadas pelo Codiqo Tributario Nacional 

Lei S.172/66, recepcionada pela Constituicao Fe

deral de 1988 com 0 statusde lei complementar.

A reqularnentacao das contribuic;6es do art. 19S

da Constituic;ao Federal esta na lei ordinaria - Lei

8.212/91,exceto naquilo que contrariar 0 CTN e a CF.

1 ADC 8 - Me. Rei.:Min. Celso deMello.Julgado em 13 out. 99. DJ
de 4 abr. 2003.

Especificamente quanta ao recolhimento, as

contribuic;6es sociais, genero no qual inseridas as

contribuic;6es prevldenciartas, sujeitam-se ao lan

c;amento por hornoloqacao. Cabe ao sujeito pas

sivo antecipar 0 pagamento, na forma prevista no

art. 1SO do CTN e no art. 32 da Lei 8.212/91.

Obrlqacao trlbutaria de recolhimento das

contribuic;6es previdenciarias e direito do em
pregado ao beneficio prevldenciarlo

A regra matriz de incidencia trlbutarla relativa

11 contribuicao social tem como uma de suas hlpo

teses a relacao de emprego. Vale dizer, estabele

cida a relacao de emprego, nasce a obriqacao de

recolher a correspondente contrlbuicao 11 seguri

dade social, cuja base de incidencia e 0 salario de

contribuicao (art. 28 da Lei 8.212/91) do trabalha

dor, em geral, obtido a partir de sua remuneracao,

dentro de regras especificas e de determinados

Iimites minimo e maximo.

Os artigos 11, I, da Lei 8.213/91 e 12, I, da Lei

8.212/91 definem 0 segurado empregado de for

ma mais ampla do que a prevista no art. 3° da CLT,

uma vez que esta exclui os servidores publkos em

Regime Proprio - RPPS, servidores que ocupam

cargo em comissao, sem vinculo, exercentes de

cargo eletivo nao vinculados a Regime Proprio de

Prevldencia Social, entre outros.

o art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91 estatui que a

empresa e obrigada a arrecadar as contribuic;6es

dos segurados empregados e trabalhadores avul

50S a seu service, descontando-as da respectiva

remuneracao, 0 art. 33, § So, do mesmo diploma

firma a presuncao absoluta de seu cumprimento,

isentando os segurados da prova do recolhimento

para 0 fim de obter beneficios e exiqindo, quando

multo, a prova da atividade remunerada e a remu

neracao (art. 35 da Lei 8.213/91).

A presuncao absoluta de recolhlmento visa a

proteger 0 segurado empregado da sistematica

de cotizacao imposta pelo sistema de custeio da

previdencia. Com efeito, se 0 fisco, no interesse da

arrecadac;ao, imp6e a retenc;ao das contribuic;6es

previdenciarias na fonte pelo empregador, deve

arcar com 0 risco de eventual descumprimento

da obrigac;ao por parte do responsavel pela re-



tencao, 1550 porque, 0 empregado nao dispoe de

meios para exigir do empregador 0 cumprimento

da obriqacao de reter os valores das contribulcoes

incidentes sobre a rernuneracao por eie percebi

da. Desse modo, nao poderiam os empregados

sofrer inscricao em divida at iva e, consequente

mente, execucao fiscal,

Ouestao geradora de malor controversla, no

tocante 11 falta de recolhimento das contrlbuicoes

11 seguridade social pelo empregador, diz com 0

direito do empregado ao beneflcio.

Como assinaiado anteriormente, 0 sistema

prevldenciario e contributivo (art. 201, caput, da

CF/88), de modo que, em princfpio, 0 INSS po

deria indeferir pedido de concessao de beneficio

previdenciario, fundamentado na lnexistencia dos

necessarios recolhimentos das contribuicoes,

o segurado, contudo, nao podera sofrer

prejuizo, seja na vertente do custeio ou na da

concessao do beneficio, pois a metodologia de

recolhimento das contrlbulcoes por meio da "re

tencao" na fonte foi adotada pelo Estado, para

atender 11 conveniencla da adrnlntstracao fiscal,

devendo a fonte pagadora assumir a responsabi

lidade pelos valores devidos.

Nesse sentido, coiaciono asseguintes ementas':

PREVIDENCIARIO. SEGURADO EMPREGADO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI\:Ao. RESPON
SABILIDADE. EMPREGADOR. REVISAo DE BE
NEFiCiO. INCLUSAo DE VERBAS RECONHECI
DAS EM RECLAMAT6RIA TRABALHISTA. TERMO
INICIAL. CONCESsAo DO BENEFiCiO. DECRETO
N. 3.048/1999, ARTIGO 144. VIOLA\:AO. NAo
OCORR~NCIA.

1. Em se tratando de segurado empregado,

cumpreassinalar que a ere nee incumbe a res
ponsabilidade pelorecolhimento dascontrlbui

<;6es. Nessa linha de raciocfnio, demonstrado 0

exerdcioda atividade vinculada ao Regime Ge
raj da Previdencia, nasce a obriqacao tributarla
para0 empregador. 2. Umavezque 0 segurado
empregado nao podeserresponsabilizado peJo
nao recolhimento das contrlbulcoes na epoca
propria, tampoucopelo recolhimento a menor,
nao hi! falar em dilatac;ao do prazopara 0 efe-

2 Em sentido unfssono, confrontar ainda: PEDJLEF 0334.00.70923&05.
Rel~Jufza Federal MonicaSifuentes.TNU e PEDILEF 2004.35.00.721898
2.Ret: Juiz Federal Joao Bosco Costa Soares daSilva. TNU

tivo pagamento do beneficio por necessidade
de providencia a seu cargo. 3. A interpretacao

dada pelas instanclas ordinarias, no sentido de
que 0 segurado fazjus ao recalculo de seu beM

neffcio com base nos valores reconhecidos na
justice obreira desdea data de concessao nao
ofende 0 Regulamento da Previdencia Social. 4.
Recurso especial improvido.

[STJ. RESP 200802791667. ReI.: Jorge Mussi.

Quinta Turma. DJ3 ago. 2009.]

Depreende-se do cotejo do posicionamento

das Cortes Nacionais, que 0 empregado segurado

que demonstre por meio de sua CTPS ou outro

meio idoneo a existencla da relacao de emprego

faz jus aos beneficios prevldenclarios, indepen

dentemente do efetivo recoihimento das corres

pondentes contrlbuicoes.

Com a criacao da Secretaria da Receita Fe

derai do Brasil, subordinada ao Ministerio da

Fazenda, a capacidade tributaria ativa das contrl

buicoes sociais da seguridade social passaram 11

Unlao, que atribul as funcoes de normatizar, arre

cadar e fiscalizar 11 SRFB. 0 INSS, todavia. perma

nece como gestor dos recursos advindos destas

exacoes e cuida do pagamento dos beneficios

previdenciarios (arts. 30 e 33 da lei 8.212/91 e

216 a 218, 229 e 230 do RPS).

As contribuicoes prevldenclarias e a rela
~ao informal de emprego

Ainda e grande, no Brasif, 0 nurnero de traba

ihadores informais.

A inexistencla do registro formal da relacao

de emprego acarreta 0 indeferimento de quai

quer beneficio previdenclario, por parte do INSS,

com fundamento no art. SS, § 3°, da lei 8.213/91

- a lei de Beneficios da Prevldencla Sociai, que

exige "inicio de prova documental" e nao aceita a

prova meramente testemunhal, exceto se houver

motivo de forca maior.

Paracontornar 0 obstaculo da tnexlstencla do

"inicio de prova documental", 0 trabalhador, nao

rare, busca 0 reconhecimento da relacao laboral

na justi~a do Trabalho.

Ao contrario do INSS, a justi~a do Trabalho,

ao apreciar 0 pedido de reconhecimento do vin-

culo trabalhlsta, aceita tanto a prova testemunhal,

quanto a confissao - real ou ficta - do reclamado,

no caso. 0 empregador.

A diverqencia de orientacao adotada por dois

orgaos integrantes do mesmo Estado revela a

existencia de contradicao no ordenamento juri

dico, pols, tanto a decisao da Justice do Trabalho,

quanto a declsao do INSS, estariam, em tese, devi

damente fundamentadas.

A Justice do Trabaiho estaria embasada na

"teoria do contrato realidade", que exige quatro

requisitos para a confiquracao da relacao de traba

Iho: pessoalidade na prestacao do service, onere

sidade da prestacao do service, nao eventualida

de e subordlnacao ao empregador. Estaria, ainda,

a adotar 0 disposto no art. 332 do CPC, de forma

subsidiarla, que remete a valoracao das provas ao

livre convencimento do magistrado.

o INSS, de seu turno, estaria a interpretar, de

forma literal 0 art. 55, § 3°, da lei 8.213/91.

Enotoria, portarrto, a necessidade de harmo

nlzacao entre as condutas adotadas pela instancia

administrativa do INSS e osjuigamentos proferidos

pela Justice do Trabalho no reconhecimento da re

lacao de emprego, com asdisposicoes constitucio

naissobre os "Direitos Sociais Fundamentais".

No bojo das acoes trabalhistas, e comum a

exlstencla de declsoes favoravels ao trabalhador,

a despeito da inexlstencta da prova documental,

bem assim, a homoloqacao de acordo ou confis

sao do empregador para 0 reconhecimento do

vinculo laboral. 0 Juiz do Trabalho, entao, exoffi
cio, procede 11 execucao das contribuicoes relati

vas ao periodo reconhecido no julgado, nos rnes

mos autos da acao trabalhista, como determina a

EC/20/98, no § 3° do art. 114: "compete 11 Justice

do Trabaiho executar, de oficio, as contribuicoes

sociais previstas no art. 195, I, "a" e II e seus acres
cirnos legais, decorrentes das sentences que pro

ferir." Ainda, em reforco, a EC 4S/04 repetiu no in

ciso VIII,os termos do § 3° do dispositivo citado. A

regulamenta~ao da materia esta na lei 10.03S/00

que inseriu, na Cl,T,normas gerais sobre 0 assunto

e foi aprimorada pela lei 11.4S7/07.

Nao obstante 0 reconhecimento da rela~ao

empregaticia por parte da Justi~a do Trabalho e

o recolhimento das contribuicoes preteritas peio

empregador,o INSS nao reconhece 0 tempo de tra

balho para fins prevldenciarios, quando inexistente

inicio de prova material, sob 0 argumento de veda

~ao imposta pelo § 3° do art. 5Sda lei 8.213/91.

Conforme registrado por Zelia luiza Pierdo

na: "a cobranca das contrlbukoes decorrentes das

sentences e acordos proferidos (...) nao garante ao

trabaihador ou a seusdependentes a conseqUente

extensao ao beneficio previdenciario, uma vez que

o ordenamento juridico impossibilita 0 reconheci

mento de tempo de service, para fins prevldencia

rios, objeto de sentences e acordos homologados

pela Justice do Trabalho, quando nao ha indicio de

prova material, mesmo que tenha havido 0 reco

Ihimento das contribuicoes correspondentes.'"

o posicionamento adotado pela ilustre Procu

radora da Republica corrobora 0 entendimento do

iNSS e visa ao resguardo de eventuais fraudes per

petradas contra a autarquia previdenclarla. Para

tanto, parte-se do princfpio de que a ausencia do

inicio de prova material corresponderia, a priori, 11

dernonstracao da lnexistencla do vinculo laborai e

do proprio direito, visto que de outro modo nao

se poderia comprova-lo, Ressalta a autora que "a

fraude nao seda apenas quando nao ha 0 exercfcio

da atividade remunerada, mas tarnbern quando 0

tempo, objeto do acordo, e inferior a efetivamente

laborado. Ainda temos constatado situacoes em

que 0 valor acodado e superior ao efetivamente

recebido durante 0 exercicio da atividade."

A cautela, assim como toda forma de preven

~ao contra fraudes ao erario, justifica-se plena

mente. Contudo, irnpoe-se a relativlzacao da me

dida proposta, mediante 0 exame de cada caso,de

modo a nao impor ao segurado 0 onus de realizar

a quase impossivei prova da regularidade de seu

empregador com 0 recolhimento das contribui

coes previdenciarias.

Ha que se pontuar, que 0 proprio iegislador

buscou ffexibilizar a exiqencia, como se depreen

de da lei 10.403/2002 e do Decreto 4.079/2002

que mantiveram a incumbencia ao segurado 50-

3 Aexecu~aodeoffcio das contribui~oes previdenciclrias pela Justi~a do
Traba/ho e0 beneffcio dapensao pormorte. In: I Jornada de Direito
Previdenciario da Escola daMagistratura Federal da 1"Regia-o.



mente na hipotese de nao existir registro deste no

Cadastro Nacional de lnforrnacoes Sociais - CNIS,

ou se este entender que asinforrnacoes existentes

nao correspondem a realidade (art. 19 do Decre

to 3.048/99). A sltuacao, contudo, nao se alterou

para aquele que sempre trabalhou como empre

gado, sem registro formal.

Segundo os principios norteadores do Direito

Previdenclario (principio da universalidade da co

bertura), a cobertura securltarla e compulsorla e au

tomatica, pois 0 trabalhador insere-seobrigatorieda

de no sistema prevldenciarlo e sua filiacao decorre

do exercicio da atividade remunerada, ainda que

meramente consensual.Ou seja, "mesmo que a for

rnallzacao de tal situacao juridica (que seria a inscri

c;:ao junto ao orgao previdenciario, no caso, 0 INSS),

eo recolhimento das contrtbulcoes previdenciarias

devidas em funcao da remuneracao paga/recebida

nao tenha ocorrido na epoca propria (mes seguinte

aquele em que houve atividade laborativa).'"

o empregado, portanto, torna-se segura

do obriqatorlo do Regime Geral da Prevldencla

Social, a partir do primeiro dia de trabalho, nao

podendo a informalidade da relacao de emprego

suprimir-Ihe 0 direito a protecao social constitu

cionalmente assegurada.

A distincao de tratamento dispensada aos

empregados registrados e os sem registro, repita

se,ambos segurados obriqatorlos do RGPS -INSS,

ofende os principios da primazia da realidade e da

universalidade da cobertura previdenciaria.

Os artigos 30 e 33, § 5°, da Lei 8.212/91 atri

buem ao empregador a responsabilidade pelo re

colhimento das contribuicoes previdenclarlas, Se0

empregador furta-se ao cumprimento da referida

obrlqacao, a ele incumbe arcar com asconsequen

cias advindas da violacao a leqislacao do trabalho,

na forma do art. 337-A do CPC, mediante comuni

cacaodo juiz reconhecedor da vlolacao ao Minlste

rio Publico Federal, nos termos do art. 40 do CPP.

Outrossim, no ambito da Lei 8.213/91, 0 art.

34, I, dispoe que as contribuicoes devidas no cur

so do contrato de trabalho integram 0 calculo dos

4 CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, Joao Batista. Manualde
direito orevidencuuio. 11.ed. rev. e atual.Florian6polis: Concelto
Editorial. 2009.p.694.

beneficios dos segurados empregados, mesmo se

nao houve 0 devido recolhimento, mas "sem pre

juizo da respectiva cobranc;:a e da aplicacao das

penalidades cabiveis", ao empregador, observada

a prescricao qOinqOenal, na forma do CTN.

Oportuno ainda observar que, para a decla

racao da exlstencla da relacao de emprego, nao

corre prazo prescricional (art. 11 da CLT).

A jurisprudencia sobre 0 tema

A Turma Nacional de Uniformizacao dos Jui

zados Especiais Federal editou a Sumula n. 31, de

13 de fevereiro de 2006, nos seguintes termos: "A

anotacao na CTPS decorrente de sentenc;:a traba

Ihista homoloqatorla constitui inicio de prova ma

terial para fins previdenciarlos."

Ao decidir, a TNU identificou duas poslcoes

sobre 0 tema e assim as sintetizou:

PREVIDENCIARIO. PENSAo POR MORTE. SEN

TEN~A TRABALHISTA. INICIO DEPROVA MATE
RIAL. INCIDENTE NAo CONHECIDO.

I - Diverqencia jurisprudencial entre acordaos

do Superior Tribunal de Justice no tocante ao

valor da anotacao de tempo de service, em

Cff'S, resultante de acordo homologado na

Justica do Trabalho, parafins prevldenciarlos.

II -Incidente nao conhecido.

IPEDILEF 200272040033470. Rei.: Juiza Federal
Monica Jaqueline Sifuentes. TNU - Turma Nacio

nal de Uniforrnlzacao, Julgado em 25 fev. 2009J

(...)
- 7°situaciio: Ha casas em que a sentenc;:a ho
mologat6ria do acordo trabalhista e conslde

rada inicio de prova e, constando dos autos
outras provas, defere-se aaverbacao do tempo
de service nela reconhecido. Podem ser cita

dososseguintes acordaos:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIARIO. APO

SENTADORIA POR TEMPO DE SERVI~O. VA
LORA~AO DEPROVA. INlclO DE PROVA MA
TERIAL. EXISTENCIA.

1.A cornprovacao do tempo de service para
os efeitos desta Lei, inclusive mediante jus
tlficacao administrativa ou judicial, confor

me 0 disposto no artigo 108, 56 produzira

efeito quando baseada em inicio de prova
material, nao sendo admitida prova exclu-

sivamente testemunhal, salvo na ocorrencia
de motivo de forca maior ou caso fortuito,
conforme disposto no Regulamento.' (artigo
55, paraqrafo 3°, da Lei 8.213/91).2.0 inleio
de prova material, de acordo com a inter
pretacao sistematica da lei, e aqueJe feito
mediante documentos que comprovem 0

exerdcioda atividade nosperiodos a serem
contados, devendoserconternporaneos dos
fatos a comprovar, indicando, ainda, 0 peri

odo e a fun~ao exercida pelo trabalhador. 3.
As anotac;:6es feitas naCarteira deTrabalho e
Prevldenda Social - CTPS determinadas por
sentenc;:a proferida em processo trabalhista
constituem inicio de prova material. Prece
dentes. (REsp 396.289/CE, da minha Relato
ria, in DJ 1°1712002).2. Recurso improvido.
(REsp 616.242/RN, Min. ReI. HAMILTON CAR
VALHIDO, 6aTurma,j. 24.08.2004)

Nocaso acima indicado, 0 recurso foi interposto
pelo INSS contra acordao do TRF saRegiao que
decidiu pela validade do registro em carteira de
tempo de service obtido medianteacordo ho

mologado naJustice doTrabalho. Ae-Turrna do
STJ considerou a sentence comoinfcio de prova
e, acrescentando ter sldo, no caso, corroborada
por prova testemunhal, admitiua sua validade
paraefeitode cornprovacao do tempo de servi
C;:O. Aorecurso foi negadoprovimento. (...)

- 2asituacao: Hecasos em que a sentence traba
Ihista econsiderada nao 56comoinicio de pro
va, mas comoprova efetiva do tempo de servi
C;:O, embora nem nos autos da a~ao trabalhista
e nem na prevldenciarla houvesse outroacervo
probat6rio, a nao sera c6pia da CTPS anotada
ou ccntrtbulcces previdenciarlas recolhidas.

Nessa 2ahip6tese seadequarn, entreoutros, os
seguintes julgados, mais recentes:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIARIO. CTPS.
ANOTA~AO ERECONHECIMENTO DETEMPO
DESERVI~O, MEDIANTE ACORDO HOMOLO
GADO NA JU5TI~A DO TRABALHO. EXTEN
SAO DA DECI5AO AO INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL. ALEGADA VIOLA~AO

AOS ARTS. 11, I DA LEI 8.213/91, 40, I, c.c.
ART. 764,§ 3° DA CLTEART. 60, § 2°, "A", DO
DECRETO 2.172/97.

o infcio de prova material, de acordo com a
lnterpretacao sistematica da lei,e aquelefei
to mediante documentos que comprovem 0

exercicio da atividade nos perfodos a serem
contados, devendo serconternporaneos dos
fatos acomprovar, indicando, ainda, 0 periodo
e afunc;:ao exercida pelotrabalhador. As aneta-

coesfeitas naCarteira deTrabalho e Prevlden

cia Social - CTPS determinadas por sentenc;:a
proferida em processo trabalhista constituem
infcio de prova material. Precedentes. Recurso
conhecido e provido. (REsp 500.674/CE, Min.
ReI. JOSE ARNALDO DA FONSECA, Sa Turma,j.
11.11.2003) No recurso especial acima citado,
o juiz de 1°grauconcedeu 0 mandado de se
qurence, determinando ao INSS a averbacao
dotempodeservice reconhecido pormeiode
acordo homologado na Justka do Trabalho.
o TRF da Sa Reqiaodeu provimento ao apelo
do INSS. A sa Turma do STJ, considerando ter

sido feitaaanotacao pormeiode acordo judi
cial, afirmou nao ocorrer inobservancia ao §3°
do art. 5S, da Lei8.213/91. 0 recursoda parte
foi conhecido e provido, restabelecendo-se a
sentence de 1c grau.

PREVIDENCIARIO. CARTEIRA PROFI5SIONAL.
ANOTA~OE5 FEITA5 POR ORDEM JUDICIAL.
PRESUN~AO RELATIVA DE VERACIDADE. SEN
TEN~A TRABALHISTA. PROVA MATERIAL. ALU
NO-APRENDIZ. ESCOLA TECNICA FEDERAL.
CONTAGEM. TEMPO DE SERVI~o. POSSIBIL!
DADE. REMUNERA~AO. EXISTENCIA. SIlMULA
N.o 96 DOTCU.

1.As anotecoes feltas na Carteira deTrabalho
e Prevldencia Social gozamde presuncao ju
ris tantum, consoante preconiza 0 Enuncia
do n.O 12 do Tribunal Superior do Trabalho
e da Surnula n.O 225 do Supremo Tribunal
Federal. 2. 0 fato de 0 empregadorter des
cumprido a sua obriqacao de proceder ao
registro do empregado no prazo devido, 0

que foi feito extemporaneamente e por for
ca de ordem judicial, nao tem 0 condao de
afastar a veracidade da Inscrtcao. 3. Conso
ante remansosa jurisprudencla do Superior
Tribunal de Justice, a sentence trabalhista
pode ser considerada como inicio de prova
material, desde que fundada em elementos
que demonstrem 0 laborexercldo na funcec

e os perfodos alegados pelo trabalhador;
tornando-se, dessa forma,apta a comprovar
o tempo de service enunciado no art. 55, §

3° da Lein.o8.213/91,aindaque a Autarquia
Prevldenciarla nao tenha integradoa respec
tiva lide. Precedentes. 4. Restando caracteri
zadoque 0 aluno-aprendizdeEscola Tecnica
Federal recebia remuneracao. mesmo que
indireta,a expensas do orcarnento da Unlao,

ha direito ao aproveitamento do perfodo
como tempo de servico estatutarto federal,
o qual devera ser cornputedo na aposen
tadoria previdenclarla pela via da conta-



gem recfproca, a tear do disposto na Lei n.c
6.226/1975. Precedentes. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte,des~
provida. (REsp 585.511/PB, Min.ReI. LAURITA
VAZ, 5' Turma, j. 02.03.2004)

o casa acima (Resp 585.511-PB) refere-se a re
curso interposto pelo INSS contra acordao do
TRF sa Reqlao que havia reconhecido 0 tem
po de service anotado em CTPS, em razao de
sentence trabalhista. Nao foi produzida outra
prova, segundo afirrnou 0 INSS. Consignou 0

acordao do TRF, que somentese poderia des~

considerar a decisao judicialhomologat6ria do
acordotrabalhista mediante demonstracao de
que houve conluio entre as partes, no intuito
de forjara existencia da relacao de emprego.

No ambito da Justica Federal prevaiece a pri

meira situacao, 0 que se justifica, em face da ne

cessidade de se conferir supedaneo loqico e har

rnonlco entre as diversas vertentes envolvidas na

solucao das quest6es postas.

Com efeito, a sentenc;a de reconhecimento

do vinculo iaboral proferida pela Justica do Tra

balho define sltuacao juridica dos quais emanam

os efeitos proprios, muitos dos quais em relacao

ao proprio Estado visto em sua unidade. Na qua

lidade de autarquia da Uniao, 0 INSS sera 0 sujei

to passive da obriqacao de conceder beneficios e

prestar servic;osao segurado.

Em sua defesa, 0 INSS costuma alegar que

nao integrou a lide laboral e, portanto, estaria

desobrigado de cumprir declsao judicial profe

rida em sede trabaihista.

Em contra-argumento, iecionam Carlos Alber

to Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari que:

Ocorre que0 Poder Judlctario - noqual esta
inserida aJustica doTrabalho-.e0 PoderExecutivo
- noqualestainserido 0 Minlsterloda Prevldenda

Social e sua autarquia INSS-pertencem aomesmo
Estado, demodoquenaovislumbro como razoavel
qualquer entendimento queleve aque0 INSS (par
cela daAdministracao publica doEstado Brasileiro)
nao esteja vinculado a decisaodo Judlclano (que
tarnbernfazpartedeste mesmo Estado Brasileiro).
Condusaoem sentido oposto permitiria aoEstado
negar efeito assuas pr6prias dedsoes,'

5 CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI,Joao Batista. Manual de
direito previdencidrio. 11. ed. rev.e atual.Florian6polis: Conceito
Editorial, 2009.p. 697.

A prevalecer a poslcao do INSS, estariamos

diante da esdruxula sltuacao de permitir a autar

quia decidir acerca do alcance da decisao judicial

proferida pela Justica do Trabalho. Seria 0 mesmo

que conferir a declsao judicial interpretacao ca

rnaleonlca, atribuindo-Ihe forc;a normativa para

obrigar 0 empregador ao recolhimento das con

trlbuicoes, mas negando ao empregado os direi

tos previdenciarios advindos do reconhecimento

do vinculo laboral, inclusive ao compute do tem

po correspondente as contribuicoes vertidas pelo

empregador em decorrencia da sentenc;ajudicial.

Outro ponto sobre 0 qual ha necessidade de

reflexao reside na confiquracao da hipotese de in

cidencia trlbutarla, Como justificar 0 recolhimento

das contribuic;6es previdenclarias pelo emprega

dor, a partir da constituicao do credlto tributario

ex officio pelo Juiz do Trabalho, se 0 INSS afirma

que a sentenc;a trabalhista favoravel ao empre

gada e proferida sem infcio de prova documental

nao constitui inicio de prova documental bastante

para atender a exiqencia do § 3°, do art. 55, da Lei

8.213/91 ou, em outras palavras, se 0 INSS nega 0

proprio fato gerador do tribute, consubstanciado

na prestacao do service remunerado?

Esta questao mereceria abordagem mais

aprofundada e a parte.

Como ultima reflexao, vale a sintese: "(...) (1)

(...) a leqislacao trabalhista amparada no art. 7° da

Constitulcao assegura diversos direitos indisponi

veis, caracterizados em normas de ordem publica,

cuja imperatividade epacifica na doutrina e na ju

rlsprudencia: (2) 0 responsavel trtbutario pelo re

colhimento de contribuic;6es a Seguridade Social

incidentes sobre os valores auferidos pelo empre

gada e, exclusivamente, 0 empregador, por forc;a

do art. 33, § 5°, da Lei de Custeio; (3) neste case,

uma vez reconhecida pela Prevldencla a relacao

de emprego, 0 empregado tem direito de ver

computado 0 tempo de atividade prestado na in

formalidade, independentemente do recolhimen

to das contribulcoes, sem prejufzo da respectiva

cobranc;a e das penalidades cabfveis, ao respon-

savel tributarlo, na forma do art. 34, inciso I, da Lei

8.213/91 e art. 143, § 4°, do Decreto 3.048/99.'"

Em se tratando de relacao de emprego sem re

gistro formal, dificilmente 0 empregado ira dispor

de qualquer documento escrito relativo a sua rela

c;ao de emprego, a menos que 0 empregador so

negador deixe de agir com as cautelas proprias do

delito. Assim, cresce em importancia 0 disposto no

art. 332 do CPC, bem assim a atrlbulcao do onus da

prova a quem disponha de melhores condic;6espara

tanto. A exiqencia de producao de prova material di

rigida ao empregado, na forma do art. 55, § 3°,da Lei

8.213/91 constitui obstaculo ao exercicio de direito

socialconstitucionalmente a ele assegurado.

Por fim, vale lembrar, que a atividade de fisca

lizac;ao por parte do INSS ou da RFB deve ser exer

cida de forma eficiente - principio da eficiencla

do service publico, art. 37, CF - nao se podendo

transferir ao segurado as consequenclas de even

tuais deficiencias estruturais da Adrninistracao.

Heferenclas bibliograficas

A5S0ClA<;:Ao BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR
6023 - lnforrnacao e docurnentacao - Referencias 
Elaboracao, Rio de Janeiro, 2002. 24.p.

__ NBR 10520 - lnforrnacao e documentacao
- Citac;6es em documentos - Apresentacao, Rio de
Janeiro, 2002. 7 p.

__ NBR 14724 - lnforrnacao e documentacao 
Trabalhos Academicos - Apresentacao. Rio de Janeiro,
2002.7.p.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, Joao
Batista. Manual de Direito Previdencidrio. 11. ed. rev. e
atual., Hortanopolis: Conceito Editorial,2009. 902 p.

IBRAHiM, Fabio Zambitte. A retenp'io na fonte como
obttqacao instrumental - aplicacoes no custeio
previdenciario, Rio de Janeiro: Impetus,2008.166 p.

__ Curse de direito previdencidrio. 14. ed. rev. e
atual.Rio de Janeiro: Impetus,2009. 922 p.

PIERDONA, Zelia Luiza. A execuc;iia de oficio das
contriouicoes previdencidrias pela Iustica do Trabalho e a
beneficiodapensiio pormorte.ln: IJORNADA DE DIREITO
PREVIDENCIARIO DA ESCOLA DA MAGiSTRATURA
FEDERAL DAl' REGiAO - ESMAF, 27a 29de outubro de
2009, Belo Horizonte. Nao paginado.

6 CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, Joao Batista. Manualde
direito previdencidrio. 11.ed. rev. e atual.Florian6polis: Concerto
Editorial, 2009.p.699.



dlreito previdenciario e 0 princlpio da do retrocesso social
Juiz Federal Substituto Lincoln Pinheiro Costa

Quando liz meu curso de qraduacao em direi

to, na segunda metade da decade de 80 do seculo

passado, 0 direito prevldenciario nao era muito

popular entre os alunos.

Nao sendo disciplina do curriculo obrigat6

rio, era vista apenas por aqueles que escolhiam

a especializacao em direito do trabalho no quin

to ana da faculdade.

Com a lrnplantacao dos Juizados Especiais

Federais no inicio deste seculo, 0 direito previ

denciarlo se popularizou em razao da facilltacao

do acesso ao Judlciario a inumeros segurados que

nao tin ham a quem recorrer.

Muitos Iivros foram escritos, cursos de pos

qraduacao foram abertos e surgiram diversos es

pecialistas na materia.

Como em toda disciplina, correntes de pensa

mento antaqonlcas se formaram.

Reagindo a jurisprudencia que deu concre

tude aos direitos sociais, em materia previdenci

aria, apareceram ideoloqos pregando a retirada

de dlreitos, sob a justificativa de que a conces

sao de beneficios prevldenciarios poderia que

brar a previdencia social e ate repetindo velho

bordao de economistas ortodoxos segundo 0

qual "nao ha almoc;:o gratis".

Com efeito, a Justic;:a Federal tem permitido

a inurneros segurados da previdencia social ob

terem beneficios tais como aposentadoria, pen

sao, auxlllo-dcenca, e outros, que antes eram

negados pelo INSS porque os servidores da au

tarquia previdenciarla costumavam fazer inter

pretacoes equivocadas do direito.

Ocorre que os direitos sociais ja assegura

dos por lei nao podem ser suprimidos porque

a Constltuicao Federal albergou 0 principio da

vedacao do retrocesso social.

Ao estatuir em seu artigo 7°, caput, que "sao

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alern

de outros que visem a melhoria de sua condlcao

social" e elencar em seus trinta e quatro incisos

diversos direitos sociais, entre os quais a aposen

tadoria, a Constituicao fixou um patamar minimo

que nao pode ser suprimido, mas ampliado.

Ora, se a lei garante a aposentadoria por

tempo de contribuicao: aposentadoria por idade

a trabalhador rural independentemente da com

provacao de contrlbulcao: aposentadoria especial

para aqueles que exercem atividades que prejudi

quem a saude ou a integridade fisica e, tarnbern,

aposentadoria a mulher em idade inferior a do

homem, seria inconstitucional a lei que revogasse

tais direitos, por ofensa ao principio constitucio

nal da vedacao do retrocesso social.

Canotilho' assim explica 0 principio da veda

cao do retrocesso social:

o principia da democracia economica e
social aponta para aproibipjo deretrocessosocial.

Com lsso quer dizer~se que as direitos

sociais e economlcos (ex.: direitos dos traba
Ihadores, direito a asslstencia, direito a edu
cacao), uma vez obtido urn determinado grau

de reelfzaceo, passam a constituir, simultanea
mente, uma garantia institucional e urn direito
subjetivo. A "proibicao de retrocesso social"

nada pode fazer contra as recess6es econ6mi
cas (reversibilidade factlca),mas 0 prlnclplo em
analise Iimita a reversibilidade dos direitos ad
quiridos, em clara violacao do principio da pro
tet;iio da confiant;a e da segurant;a dos cidadaos

noambitoeconomtco, sociale cultural, e do nu
cleo essencial da exlstencia minima inerente
ao respeito pela dignidadeda pessoa humana.

A vlolacao do nucleo essenciaI efetivado
justificara a sancao de inconstitucionalidade
relativamente a normas manifestamente ani
quiladoras da chamada "justlca social". Assirn,
por exemplo,sera inconstitucional uma leique
extinga0 direitoa subsfdio de desemprego ou

1 J.J. Gomes Canotilho

Pg 338 a 345: " DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA
CONSTlTUIC;Ao", 7' EDlc;:Ao, ALMEDINA.

pretenda alargar desproporcionadamente 0

tempo de service necesser!o para a aqulskao
do direitoareforma.

o princfpio da prolbicao de retrocesso
social pode formular-se assim: 0 nucleo essen
cial dosdireitos sociais jil realizado e efetivado
atraves de medidas legislativas (...) deve consi
derar-se constitucionalmente garantido, sendo
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais
que, sem acriacao de outros esquemas alterna
tivos ou cornpensatorlos, setraduzam, na pratl
ca,numa "anulacao", "revoqacao" ou "aniquila
~ao puraa simples desse nucleo social".

Portanto, aqueles ideoloqos que pregam a

retirada de direitos sociais pretendem, na verda

de, 0 desmanche do Estado Democratlco e Social

de Direito, fundamentando tal desejo em teorias
econornicas ortodoxas.

Cabeao Judiciario repelir tais pretensoes e as

segurar 0 cumprimento dos direitos sociais,com 0

que estara cumprindo 0 programa constitucional

que objetiva erradicar a pobreza e a marginaliza

c;:ao e reduzir asdesigualdades sociais e regionais.

Por tabela estara promovendo 0 desenvolvi

mento nacional (art. 3°, II,CFl, pois, como estamos

testemunhando na atual quadra hist6rica, qracas

as politicas sociais vigentes no Brasil, nosso pais

esta se saindo melhor na crise linanceira interna

cional que aqueles paises que enveredaram pelo
caminho do neoliberalismo.

Jornada de DireitoPrevidenclarlo



Apontamentos sobre a desaposentacao
Juiz Federal Lincoln Rodrigues de Faria

1 lntroducao

Segundo 0 Anuario Estatistico da Previdencla

Social 2008,0 valor medic dos beneficios previden

dartos no pais equivale a R$ 658,83,ou seja, nao ul

trapassa 0 montante de dois salariesminimos (1).

Justamente por conta dos baixos valores

dos beneficios prevldenciarios, notadamente

as aposentadorias, e que boa parte das pessoas

jubiladas precisam continuar trabalhando para

manutencao de sua sobrevivencia e de sua fa

milia, segundo um padrao de vida ja acostuma

do enquanto trabalhadores ativos, pois, via de

regra, a aposentadoria representa um decresci

mo na renda do trabalhador.

Entretanto, 0 aposentado que continua tra

balhando no regime celetista segue contribuin

do para 0 INSS (Lei 8.213/91, art. 11,§ 3°), sem

que tal contribuicao possa ser revertida em me

Ihoria da renda mensal do seu beneficia de apo

sentadoria, diante da previsao estanque 0 § 2°

do art. 18 da Lei de Beneficios:

Art. 18 - 0 Regime Geral de Previdencla So

cial compreende as seguintes prestacoes,
devidas inclusive em razao de eventos de

correntes de acidente do trabalho, expressas

em beneffcios e services:

(...J

§ 2° - 0 aposentado pelo Regime Geral

de Previdencia 5ocial-RGPS que permanecer

em atividade sujeita a este Regime, au a ele
retornar, nao fara jus a prestacao alguma da

Previdencia Social em decorrencla do exercfcio
dessa atividade, excetoaosalarlo-farnilia eare
abllltacao profissional, quando empregado.

Extrai-se da Iiteralidade do dispositivo

transcrito que, enquanto no gozo de aposen

tadoria, ainda que persista vertendo contribui

coes para 0 RGPS na condicao de trabalhador

ativo, 0 segurado somente podera usufruir de

salario-famllia e de reabilitacao profissional,

sem a possibilidade de qualquer reflexo em re

lacao ao seu beneficio de aposentadoria, quer

para obter novo ou para melhorar a renda da

quele que esta percebendo.

Diante de tal contexto normative e que

vem crescendo 0 numero de pedidos judiciais

que visam a renuncla da aposentadoria e ao

aproveitamento do tempo de servlco/contrl

buicao que Ihe deu amparo para que, somado

ao novo tempo de contribuicao verificado apes

o ate de jubilamento, seja no RGPS ou em re

gime estatutar!o, possa obter um incremento

no valor do beneficio mediante a obtencao de

nova aposentadoria.

2 Em busca do conceito de desaposentacao

Avulta em lrnportancia, desse modo, para

aqueles que militam na searado Direito Previden

ciario a chamada desaposentacao, que nada mais

e que a pr6pria renuncla ao beneficia da aposen

tadoria anterior com a finalidade de se auferir

nova, em bases economlcas mais favoravels, No

dizer de CASTRO e LAZZARI, "e ate de desfazimen

to da aposentadoria por vontade do titular, para

fins de aproveitamento do tempo de fillacao em

contagem para nova aposentadoria, no mesmo

ou em outro regime previdenciarlo" (2).

Embora,a primeira vista, possa parecer apenas

mais um neologismo juridico, 0 termo encontra-se

bastante difundido e apresenta significado quase

que univoco. No esc6lio de FabioZambitte Ibrahim,

"a desaposentacaoseriaa reversao do ate que trans

mudou 0 segurado em inativo, encerrando, por

consequencla,a aposentadoria. Aqui tal conceito e
utilizado em sentido estrito, como normalmente e
tratado pela doutrina e jurisprudencia, significando

tao-soments 0 retrocesso do ate concessivede be

neficio almejando prestacao maior" (3).

3 A fundarnentacao necessaria

Como vimos anteriormente, a desaposenta

,ao consiste no ate de renuncla aaposentadoria,

por isso e necessarto deixar claro que no nosso

ordenamento juridico a renuncia e tida como um

instituto de natureza de direito privado, portanto,

de carater pessoal e disponfvel.

De Placido e Silva assevera que a renuncla

"importa sempre num abandono ou numa desis

tencia voluntaria, pela qual 0 titular de um direito

deixa de usa-to ou anuncia que nao 0 quer" (4).Se

assim e, e nao havendo qualquer 6bice legal ao

seu exercfcio, a rnanifestacao da vontade do se

gurado havera de prevalecer na hip6tese, pois a

autarquia previdenciaria nao pode valida mente

secontrapor arenuncia para compelir 0 segurado

a continuar aposentado.

Aqueles que defendem tese contraria a pos

sibilidade da desaposentacao sustentam seu po

sicionamento no alegado carater indisponfvel

e irreversivel da aposentadoria, de acordo com

o disposto no art. 181-B do Decreto nO 3.048/99,

abaixo reproduzido;

Art. 181-B - As aposentadorias por ldade, tem

po de contribuicao e especial concedidas pela
prevldenda social, na formadesteRegulamen
to, sao irreversfveis e irrenunciaveis,

Ocorre, contudo, que 0 transcrito dispositivo

normative nao encontra equivalencla nas disposi

coesda Lei nO 8.213/91, 0 que implica dizer que 0

citado Decreto nO 3.048/99, no ponte, extrapolou

sua funcao regulamentadora, veiculando norma

autonorna e inedita, em completa afronta ao prin

cipio da legalidade e, por isso mesmo, incapaz de

produzir qualquer efeito juridico.

Firmado 0 substrato jurfdico para a desapo

sentacao,resta apreciar outra questao tormentosa

quando 0 tema e posto sob discussao,consistente

na necessidade ou nao de reversao aos cofres da

Previdencia Social dos valores recebidos pelo se

gurado a tftulo de aposentadoria durante 0 perle

do em que permaneceu como beneficia rio.

Apesar de alguma diverqencia na jurispru
dencia dos nossos Tribunais Regionais Federais, 0

certo eque 0 Superior Tribunal de Justlca, Corte

I Jornada de DireitoPrevidenclarlo

que possui a funcao de unificar a interpretacao
das normas infraconstitucionais, ja solidificou 0

entendimento de nao ser necessariatal devolucao

de valores, consoante se infere da mostrajurispru

dencial tratada no pr6ximo item.

Na mesma linha do colendo STJ, Marcelo

Leonardo Tavares, defensor da possibilidade da

desaposentacao, sustenta a desnecessidade de

devolucao de valores percebidos a titulo de apo

sentadoria, aduzindo que "sendo prestacao ali

mentar, nao ha que se falar em devolucao" (5).

4 0 posicionamento jurisprudencial 50

bre 0 tema

A questao tratada neste texto ja se tornou

recorrente em nossos Tribunais, tamanha a inci

dencla de acoes que buscam a denominada de

saposentacao, sempre na perspectiva de melhoria

financeira para osegurado.

Pelo cotejo das recentes decis6es de nos

sas Cortes Federais, podemos identificar que ha

pouco dissenso sobre a possibilidade juridica da

desaposentacao, sendo a negativa restrita a posi

cionamento individual de algum julgador, diante

da iterativa manifestacao do colendo Superior

Tribunal de Justlca em sentido positivo. Contudo,

no que toca ao ressarcimento do INSS em relacao

aos valores recebidos da aposentadoria anterior,

embora a desnecessidade seja a tonica no STJ, 0

consenso ainda nao se estabeleceu entre os Tri

bunais Regionais Federais.

Eis oportuna mostra jurisprudencial (6):

1- SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTI~A:

PROCESSUAL CIVIL EPREVIDENCIARIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISAo
MONOCRATICA DO RELATOR COM ARRIMO NO
ART. S57 DO CPC. MATERIA NOVA. DISCUssiiO.
NAo-CABIMENTO. PRECLusAo. RENONCIA A
APOSENTADORIA. DEVOLU~AO DOS VALORES
RECEBIDOS. NAO-OBRIGATORIEDADE.

1.Epermitido aorelator dorecurso especial valer
sedoart. 557doC6digo deProcesso Civil,quando
oentendimento adotado nadecisao rnonocratica
encontra-se em consonancla coma jurlspruden

cia dominante desta Corte Superior deJustka.

2. Fica superada eventual ofensa ao art.557 do
C6digode Processo Civil pelojulgamento cole-
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giadodo agravo regimental interposto contra a

decisaosingular do Relator. Precedentes.

3. Emsede de regimental, nao e posslvel ino
var na arqumentacao. no sentido de trazer a
tona quest6es que sequer foram objeto das
raz6es do recurso especial, em face da ocor

rencia da preclusao.

4. A renunda a aposentadoria, para fins de
concessao de novo beneflclo, seja no mesmo
regime ou em regime diverse, nao implicaem
devolucao dos valores percebidos, pois, en

quanto esteve aposentado, 0 segurado fez jus
aos seus proventos. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ AGRESP 200802805154, rei. Min. LAURITA

VAZ,pub. DJE de 25/05/2009)

II - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEI

RA REGIAo:

PREVIDENCIARIO. RENUNCIA A AP05EN

TADORIA. OBTEN<;Ao DE BENEFlclO EM

REGIME DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIREI-

TO PATRIMONIAL DISPONIVEL. PRECE-

DENTES. AGRAVO INTERNO REJEITADO.

1. Consoante s6lida jurisprudencia desta Cor
te e do STJ, 0 segurado do INSS pode renun

ciaraaposentadoria que titulariza, com vistas
aobtencao de beneffcio identico em regime
previdenciario diverse, sendo desnecessaria a
devclucao dosvalores que percebeu enquanto
vigorante a aposentadoria renunciada.

2. A intencao do INSS em impedir a consuma
<;03.0 da renuncia consubstancia reprovavel ten
tativa de se esquivar do onus compensat6rio
previsto no art. 94 da Lei nc8.213/91.

3. Agravo internorejeitado.

(TRF-1 AGAMS 2002.38.00.047765-7/MG, reI.

DESEMB. FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA

SILVA, pub. 28/09/2009 e-DJF1 p.223)

11I-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUN

DA REGIAo:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIARIO. DIREITO

DE RENUNCIA A APOSENTADORIA. CANCELA

MENTO DEBENEFlcIO. Inexiste lei que obste a

renuncia aaposentadoria.Instrucao Norrnatlva

nao pode regulamentar 0 que nao seencontra
previsto emlei.- Nocaso, a materiareferenteao
cancelamento daaposentadaria do impetrante
devesepautarpelo principio da razoabilidade.
- Verifica-se a lnexistencia de leique vede a de
saposentacao e a inocorrencia de prejufzo para
o Estado ou para 0 particular, com a renuncla

ao beneficio, bem como a presence de fortes
motivos pessoais para 0 reconhecimento do
pedidode cancelamento da aposentadoria, eis
que 0 INSS a concedeu de forma provisoria, 0

que lmpllcara fortes prejuizos ao segurado, se

nao for confirmada a final.

(TRF-2 AMS 200251015076400, rei. DESEMB.

FEDERAL FERNANDO MARQUES, pub. DJU

04/08/2003 - p. 192)

IV - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TER

CEIRA REGIAo:

PREVIDENCIARIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO

DO ARTIGO 557, § 1', DO cpc. RECURSO CA

BIVEL. FUNGIBILIDADE. DESAP05ENTA<;Ao.
RENUNCIA AO BENEFICIO DEAPOSENTADORIA

POR TEMPO DECONTRIBUI<;Ao OBJETIVANDO

A CONCEssAo DE OUTRA MAI5 VANTAJOSA.
ABSTEN<;Ao DA5 PRESTA<;OES PREVIDENCIA

RIAS JA RECEBIDAS.

1-0 agravo regimental interposto, deveser rece
bidocomo agravo previsto no art. 557, § 1°, do
C6digo deProcesso Civil, considerando atempes
tividade e 0 principio dafungibilidade recursal.

II - Emsetratando de materia exclusivamente
de direlto, pode a lide serjulgada antecipada
mente,inclusive nostermosdoartigo285-Ado
Codiqo de Processo Civil, nao sendo necessaria
a transcrlcao da sentence proferida no proces
so analoqo, cabendo somente a reproducao

do teor da mesma.

III - Epacifico 0 entendimento esposado por
nossos Tribunais nosentidode que 0 direitoao
beneflcio de aposentadoria possui nitidanatu
reza patrimonial e, por conseguinte, pode ser
objeto de renuncia,

IV- Admitindo-se 0 direito de renunda aaposen

tadorla anteriormente concedida aparteautora,
ascontribulcoes vertidas ate a data do requeri
mento de tal benesse somente poderiam ser
aproveitadas no calculo do novo beneffcio de
aposentadoria por tempo de contrlbulcao me
diante a restltukao de forma imediata dos pro
ventos de aposentadoria ja percebidos, posto
que tal provldencia e necessaria paraseiguatar
asltuacao do segurado que decidiu continuar
a trabalhar sem seaposentar, com vista a obter
ummelhorcoeficiente deaposentadoria.

V -Inapllcavel,na hip6tese vertente,0 disposto
no art. 115, II,da Lei n. 8.213/91, dado que nao
esta se tratando de pagamento de benefkio
alern do devido,mesmoporque0 beneflcio de
aposentadoria por tempo de service anterior
foi concedido de acordocom os ditamesda lei,

mas sim de retorno ao status quo, no sentido
de colocar 0 ora autor na mesmacondkeo do

segurado que nao pleiteou a aposentadoria,
visto que,do contrario,ester-se-ta autorizando
importantevantagemfinanceira sem respaldo
na lei.VI - Agravo interposto pela parte autora
na formado artigo557, § 1°,do C6digode Pro
cesso Civil improvido.

(TRF-3 AC200861830126387, re!.JUIZ SERGIO NAS

CIMENTO, pub. DJF3 01 de 27101/2010, p. 1249)

V - TRIBUNALREGIONAL FEDERAL DA QUAR
TA REGIAo:

PREVIDENCIARIO. DESAPOSENTA<;Ao PARA

RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA.

AUSENCIA DE NORMA IMPEDITIVA. DIREITO

DISPONIVEL. DEVOLU<;Ao NECESsARIA DOS

MONTANTES RECEBIDOS EM FUN<;Ao DO BE

NEFICIO ANTERIOR, ACRESCIDOS DE JUROS E

CORRE<;Ao MONETARIA.

1. Eperfeitamente valida a renuncla a apo

sentadoria, visto que se trata de um direito
patrimonial de carater disponfvel, inexistindo

qualquer lei que vede 0 ate praticado pelo ti
tular do direito.

2.A instituicao previdenclarla nao podesecontra

pararerumcla para compelir 0 segurado a conti
nuar aposentado, visto quecarece de interesse.

3. Se 0 segurado pretende renunciar aaposen

tadoria portempode serviceparapostular novo
jubilamento, coma contagem do tempo de ser
vicoemqueesteve exercendo atividade vincula
da ao RGPS e concomitantemente apercepcao

dos proventos de aposentadoria, os valores re
cebidos da Autarquia Prevldenciaria a tftulo de

amparo deveraoserintegralmente restitufdos.

4. Peloprinciple da simetria, devidos jurospelo
INSS quando do pagamento de prestacoes
previdenciarlas em atraso, tarnbern os valo

res a serem restitufdos pelo autor deverao ser
acrescidos de juros compensatortos, alern de
correcao moneta ria.

(TRF-4AC 200872050004699,reI.Luis ALBERTO

D'AZEVEDO AURVALLE, pub. D.E. 03111/2009)

VI- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA

REGIAO:

PREVIDENCIARIO. TEMPO DE SERVI<;O POSTE

RIOR A APOSENTADORIA. UTILlZA<;AO PARA

REVISAo DO BENEFICIO. IMPOSSIBILIDADE.

DESAPOSENTA<;Ao, NECESSIDADE DE DEVO

LU<;Ao DE VALORES RECEBID05 A TITULO DE

PROVENTOS. AUSENCIA DEPEDIDO INICIAL.

I Jornada de DireitoPrevidenclario

1. 0 apelante e beneficlario de aposentadoria
proporcional, desde 13 de novembrode 1995,
contandoaepoca com 31 anos, 02 meses e 01
dia contagem de contribulcao. fl. 16.

2. Alega que apes a aposentadoria continuou
com vfnculo empregaticio, somando 3 anos e
5 meses de contrtbutceo ap6s a sua aposenta
doria. Pede a conjuqacao do tempo de service

anterior e posterior ao beneffcio objetivando a
rnajoracaodo percentual de seu beneffcio.

3. Para utlllzacac do tempo de service e res
pectivas contribuicoes levadas a efeito ap6s a
aposentadoria ortqlnaria, imp6e-se a desapo

sentacao do segurado em relacao a esta, e a de
volucao de todos os valores percebidos, pena
de manifesto prejufzo aosistema previdenciario

e demais segurados (equilfbrio atuarial), para,
s6 entao, serconcedido novo beneficio com a
totalidade do tempo de contrtbulcao (anterior
e posterior ao ate de aposentacao original).

4. Logo, nao tendo a parte autora felto reque

rimento nesse sentido em sua inicial, nao ha
como seracolhida a pretensao inicial de revi

sao de sua aposentadoria com 0 acresctmo do
tempo de contrlbuicao a ela posterior.

5. Apelacao do particular improvida.

(TRF-5 AC 200684000033927, reI. Desemb.

Federal Roqerio Fialho Moreira, pub. DJE

10109/2009 - p.190)

5 Conclusao

A busca Incessante do homem por melhores

condicoes de vida sempre foi a tonica da hist6ria

da humanidade. Destarte, resulta natural que 0

aposentado tambern busque melhor renda para

si e sua familia, mantendo-se na condicao de tra

balhador ativo mesmo ap6s sejubilar.

A condicao, aparentemente ambigua de apo
sentadoe,ao mesmo tempo, trabalhadorativonao

pode resultar em ausencla de reflexo na sltuacao

juridica do segurado. Senao ha qualquer vedacao

normativa e novas contribuicoes saovertidas para

o sistema previdenciario, quer 0 geral ou estatu

tario, 0 pleito de desaposentacao com aproveita

mento do tempo de servico/contrlbuicao utiliza

do na aposentadoria renunciada para um novo

beneficio deve ser permitido.

Cuida-se de instituto relativamente novo e

que vem merecendo a atencao cada vez maior da
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doutrina e da [urisprudencia, a despeito de uma

completa inerda do legisiador, que muito pede

ria contribuir para firmar regras a respeito, 0 que

tenderia a extirpar de vez aiguns dissensos sobre

o tema, notadamente no que toca a reversao aos

cofres previdenciarlos dos vaiores recebidos a ti

tulo de aposentadoria.

Contudo, tal como descrito acima, esse e 0

plexo normativo que temos esobre 0 qual o ope

rador do Direito deve se debrucar no equaciona

mento das duvidas levantadas sobre 0 tema, sem

nunca se descurar de que na aplicacao da lei, a juiz

atendera aos fins sociais a que eta se dirige e as exi

qencias do bem comum (L1CC art. 5°).
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Tem-se em vista nesta aproximacao, exam i

nar. de forma breve, a aplicacao das disposicoes

do art. 15 da Lei n. 8.213/91, que cuida do que se

convencionou denominar de manutancao extra

ordinaria da qualidade de segurado, ou periodo

de gra<;a, em relacao aos segurados especiais, a

partir das modlficacces implementadas ao art.

11 dessa mesma lei, com a inclusao do seu §10,

pela Lei n. 11.718/2008 que preve, de modo ex

presso, a apllcacao daquele dispositivo a essa

categoria de segurados.

Os debates acerca da definicao,assim tambern
da aplicacao dos institutos e conceitos previdenci

ariosem face da categoria dos segurados especiais,

recrudesceram na medida em que, como decorren

cia do movimento de facilitacao do acesso ao judi

ciario promovido pelos Juizados Especiais Federais,

as pessoas que a integram passaram a questionar

em juizo, de forma crescente, as decis6es toma

das pelo INSS nos procedimentos administrativos,

o que deixou as c1aras a imensa dlstancia entre 0

entendimento jurisprudencial e 0 administrativo,

na interpretacao e apllcacao da Lei n. 8.213/91, do

ressalta a importancia deste ensaio.

A prevlsao da existencla da categoria segu

rados especiais encontra sede na Constltuicao

Federal que a preve no §8° do artigo 195" esta
belecendo, como em geral ocorre em materia

previdenclarta. a necessidade de inteqracao in

fraconstitucional, que foi levada a efeito pela Lei

n. 8.213/91. Esta norma, na redacao anterior a

Lei 11.718/98, dispunha de modo sucinto acer
ca da definicao dessa categoria, praticamente

llrnitando-se a repetir 0 texto constitucional, no

seu art. 11, inc. VII, sem trazer regras sobre a aqui-

, § 8° 0 produtor, 0 parcelro, 0 meeiro e 0 arrendatarlo rurais e 0
pescador artesanal, bem como os respectlvos c6njuges, que
exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, contribuirao para a seguridade social
mediante a apucacao de uma aliquota sobre 0 resultado da
ccmercializacao daproducaoe feraejusaos beneficios nos termos
dalei. (Redacao dada pela Emenda Constttuclcnal nO 20,de 1998)

,." ". 1 "nana ua quaucace
ij n r ~ • "lOJe sequraco pero sequraco especrat

Juiz Federal Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo

srcao, manutencao e perda de tal qualidade, 0

que catalisava disparidades interpretativas. A Lei

n. 11.71812008, buscando, certamente, arrefecer

diverqencias tratou de modo mais largo sobre a

categoria dos segurados especiais, inclusive sobre

hip6teses e momento da perda da qualidade de

segurado, bem como sua rnanutencao extraordi

naria do que passamos a tratar.

A qualidade de segurado' do Regime Geral

de Prevldencla Social decorre do que se costuma

denominar de filiacao, A filiacao nao se confunde

com a inscricao, que se constitui ate formal de ca

dastro' junto a autarquia responsavel pela qestao

do sistema prevldenclario. A filia~ao e a relacao

juridica que se forma entre 0 segurado e 0 Regi

me Geral de Previdencia Social' personificado na

autarquia previdenciaria, 0 INSS, isto e, 0 "vinculo

que se estabelece entre pessoas que contribuem

para a previdencia social e esta, do qual decorrem

direitos e obriqacoes "(art. 20 do Dec. 3048/99).

Quanto aos chamados segurados obrigat6

rios do RGPS a filiacao se opera de imediato veri

ficada determinada hip6tese prevista em lei, quer

dizer, "0 simples ingresso em atividade abrangida

pelo Regime Geral de Prevldencla Social, determi

na a filiacao automatics a esse regime'" '. Diversa-

"Sequndo Sergio Pinto Martins "A ldela de segurado vem do
contrato de segura do Dtrelto Civil, em que 0 segurado faz um
contrato de seguro coma seguradora paraficar coberto contra
certo risco". (MARTINS, Sergio Pinto. Dlreito da seguridade social.
Sao Paulo: Atlas, 23 ed.,p.79, 2006)

30 art.18do Dec. 3048/99especifica a tnscrtcao como"0 ate peto
qual 0 segurado e cadastrado no Regime Geral de Previdencla
Social, mediante comprovacao dos dad os pessoais e de outros
elementos necessaries e uteisa sua caracterizacao, observado 0

disposto no artigo330 e seu paraqrafo unlco".

4TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdencidrio. Niter6i:
Impetus, 11ed.,p.88, 2009.

5 MARTINS, Sergio Pinto. Op.cit.p. 114.

"Corne esclarece Fabio Zambitte Ibrahim "Apesar de a filiaceo
ser vinculo jurfdlco, pode ser esta multiple. Caso 0 segurado
venha exercer mais de umaatividade remunerada vinculante ao
RGP, sera estetrabalhador filiado em retacao a cada uma delas"
(IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenclarlo.
Nltercl: Impetus, 13ed.,p.156, 2008).
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mente, no que tange a categoria dos segurados

facultativos, para os quais a filiacao e ate volitivo,

ela somente se opera a partir da inscricao e do pri

meiro recolhimento de contribuicao.

Assim, os segurados especiais, como segu

rados obriqatorios do RGPS, adquirem essa qua

Iidade a partir do momenta em que exercem as

atividades descritas no inciso VII da Lei 8.213/91,

independentemente de inscricao.

Desde esse ponte, a regra geral e que 0 segu

rado obriqatorio, entre eles os segurados especiais,

mantera essa qualidade enquanto exercer a res

pectiva atividade prevista em lei,' ou seja,"rnantern

os segurados obriqatorlos a qualidade de filiados,

ordinariamente, com a continuidade do trabalho"'.

A perda da qualidade de segurado, que deve

ria ocorrer com a cessacao dessa atividade e nas

demais hlpoteses previstas em lei, como supedita

o art. 102 da Lei n. 8.213/91, faz caducar os direi

tos a ela inerentes, ou seja, aos beneficios e servi

cos previdenciarlos, Todavia, entre 0 evento que

determina a perda da condicao de segurado e a

perda efetiva desta, a lei faz mediar certo lapse de

tempo no qual estao conservados todos os direi

tos perante a Previdencia Social, mantida a quali

dade de segurado, e 0 que se chama periodo de

qraca, tratado no artigo 15 da Lei 8.213/91 (art. 13

do RPS). Em suma, ao lange do periodo de qraca

o segurado mantem extraordinariamente a quali

dade, isto e, mesmo nao exercendo atividade pre

vista em lei que enseje a vlnculacao ao RGPS9 ou

vertendo contribuicoes para 0 sistema, mantern a

sua filiacao ao regime.

o referido art. 15 da Lei n.8.213/91 estabelece

seis duracoes distintas para 0 periodo de qraca,

nas hipoteses que enumera, da seguinte maneira:

7 Os segurados facultativos mantem ordinariamente essa
qualidade enquanto contrtbulrem regularmente.

8TAVARES, Marcelo Leonardo. Op.Clt., p. 92.

"Consoante Fabio Zambitte Ibrahim: "", em razao da natureza
protetiva do sistema prevldenciarlo, e pelo fato de, na maioria
das vezes, 0 segurado encontrar-se sem atividade por forca
das drcunstancias (desemprego etc), nao deve permanecer
desamparado em talmomento. Portsso,a leipreve determinado
lapse temporal, no qual 0 segurado mantem essa condrcao.
com cobertura plena, mesmo ap6s a interrup~ao da atividade
remunerada e mesmo semcontribui<;ao, dafjustificando 0 nome
perfodo degra~a". (Op.Cit.P.521)

a) sem limite de prazo

para quem esta em gozo de beneficio;

b) ate 36 meses:

apos a cessacao do beneficio por incapaci

dade10, ou apes a cessacao das contribui

coes, para 0 segurado desempregado que

comprovar essa situacao por registro no

orgao proprio do Ministerio do Trabalho e

Emprego, e tenha pago maisde 120contri

bulcoes sem lnterrupcao que tenha impli

cado na perda da qualidade de segurado;

c) 24 meses:

apos a cessacaode beneficio por incapa

cidade ou apos a cessacao das contribui

coes, 0 segurado que deixar de exercer

atividade remunerada abrangida pela

previdencia social ou estiver suspenso

ou Iicenciado sem rernuneracao e tenha

pago mais de 120 contribukoes sem in

terrupcao que tenha implicado na perda

da qualidade de segurado;

apos a cessacao do beneficio por incapa

cldade", ou apos a cessacao das contri

buicoes, para 0 segurado desempregado

que comprovar essasltuacao por registro

no orqao proprio do Mlnisterio do Traba

Iho e Emprego;

d) 12 meses:

apos a cessacaode beneficio por incapa

cidade ou apes a cessacao das contribui

coes, 0 segurado que deixar de exercer

atividade remunerada abrangida pela

previdencia social ou estiver suspenso ou

Iicenciado sem rernuneracao:

apos cessar a seqreqacao, 0 segurado

acometido de doenca de seqreqacao

compulsoria:

10 A referenda aos segurados contemplados com beneffclc por
incapacidade naoconsta naLei 8,213/91, massim noRPS, oqual
nao incorre emilegalidade pols cria regra emfavor do sequradc.
Norma denatureza restritiva seria ilegal, extrapolando osllmltes
do poderregulamentar.

11 A referenda aos segurados contemplados com beneffcio par
incapacidade nao consta naLei 8.213/91, mas sim noRPS, o qual
nao incorre emi1egalidade pois cria regra emfavor dosegurado.
Norma denatureza restritiva seria ilegal, extrapolando osIimites
do poderregulamentar.

apes 0 Iivramento, 0 segurado detido ou

recluso;

e) 06 meses:

apes a cessacao das ccntribulcoes, 0 se

gurado facultativo;

f) 03 meses:

apos 0 licenciamento, 0 segurado incor

porado as Forces Armadas para prestar

service militar;

A rigor, apesar dos prazos estipulados, a per

da da qualidade de segurado nao se da imediata

mente apes 0 esgotamento destes, uma vez que

o §4° do artigo examinado, disp6e que a perda

da qualidade de segurado somente ocorrera no

dia seguinte ao do terrnlno do prazo fixado no

Plano de Custeio da Seguridade Social para reco

Ihimento da contrtbulcao referente ao rnes ime

diatamente posterior ao do final dos prazos fixa

dos. Tal prazo ja vem especificado no art. 14 do

RPS, sendo 0 decirno sexto dia do segundo rnes

seguinte ao terrnino dos prazos de qraca: vai al,

no minimo, mais um mes e meio.

Portanto, ate 0 declrno quinto dia do segun

do rnes seguinte ao termlno dos prazos de qraca

o segurado podera regularizar sua sttuacao junto

ao instituto previdenciario evitando a desfiliacao,

seera segurado obrlqatorlo e nao conseguiu novo

ingresso em atividade abrangida pela Previdencla

Social que Ihe de essa qualidade, podera inscre

ver-se e contribuir como segurado facultativo; se

[a contribuia como segurado facultativo, pod era

regularizar 0 pagamento das contrlbuicces: se 0

dia referido no paraqrafo anterior cair em saba

dos, domingos e feriados (inclusive municipal), 0

pagamento das contrlbukoes em atraso podera

ser feita no dia util imediatamente posterior."

Cabe-nos, desde aqui, conforme acenado,

brevemente, examinar a aplicacao dos periodos

especificados em relacao aos segurados especiais,

considerando, nesse percurso, a reqencia do §1 0,

do art. 11 da Lei n. 8.213/91, introduzido pela Lei

n. 11.718/2008, que tem a seguinte redacao:

12 A dlsposlcao se encontra no artigo 15 do RPS, cuja redacao
original estipulava 0 dia uti! imediatamente anterior. A nova
reda~ao veiocom0 Decreto n.3.265 de 19.11.1999.

l Jcrnada de Direito Prevldenclarlo

§ 10. 0 segurado especial fica exclufdo

dessa categoria: lnclufdo pels LEI N° 11.718 

DE20 JUNHODE2008 - DOU DE23/6/2008

I - a contar do primeiro dia do rnes em

que: Incluido pels LEI N° 11.718 - DE20 JUNHO

DE2008 - DOU DE23/6/2008

0) deixar de satisfazeras condlcoes esta
belecidas no inciso VII do caput deste artigo,

sem prejuizo do disposto no art. 15 desta Lei,

ou exceder qualquer dos limites estabelecidos

no inciso I do § 80 deste artigo; Incluido pels

LEI N° 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 - DOU

DE23/6/2008

b) se enquadrar em qualquer outra cate

goria de segurado obrigat6rio do Regime Ge

ral de Previdencia Social,ressalvado0 disposto

nos incisos III. V,VII e VIII do § 90 deste artlgo,

sem prejuizo do disposto no art. 15 desta Lei;

e Incluldo pels LEI N° 11.718- DE20 JUNHODE

2008 - DOU DE23/6/2008

c) tomar-se segurado obrigat6rio de

outro regime previdenclarlo: Inclufdo pels

LEI N° 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 - DOU

DE23/6/2008

Ve-sel logo, que a dispositive, nas alfneas "a"

e "b" ao estabelecer 0 termo para a desfiliacao,

ressalva a aplicacao do art. 15, garantindo aos se

gurados especiais a observancia do periodo de

qraca, 0 que, contudo, nao 0 fez em relacao a hi

potese da alinea "c", significando dizer que a per

da da qualidade de segurado especial nos casos

de exercicio de atividade remunerada da qual se

origine vinculo obriqatorio com outro regime pre

videnciarlo sera imediata.

o momenta inicial da contagem do periodo

de qraca sera 0 marco temporai firmado nos dis

positivos, i.e.,0 primeiro dia do rnes em que forem

verificadas as hipoteses previstas nas alineas "a" e

"b", desse modo, ele nao coincide com a verifica

cao fatlca dessas situacoes, retroagindo ao primei

ro dia do mes em que ocorreram.

No que tange ao momenta final do prazo, e

precise considerar que 0 segurado especial esta

submetido a regime contributivo diferenciado,
contribuindo sobre a receita bruta da comercia

lizacao da producao rural, implicando dizer que

diferentemente "dos demais segurados, a con

tribuicao do segurado especial nao e necessaria

mente, mensaI, pois esta somente existe quando
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ha alguma venda de produta rural" 13, razao par

que nao se pode cogitar da aplicacao do §4° do

art. 15 da LB,encerrando-se a periodo de qraca no

ultimo dia do ultimo mes do prazo fixado.

A aplicacao da hipotese do inciso I do referido

art. 15, a qual estabelece que rnantern a qualida

de de segurado, par prazo indeterminado, quem

esta em gozo de beneficia, nao demonstra dificul

dades interpretativas em relacao ao segurado es

pecial: estando em gozo de beneficia, a segurado

especiai mantern essa qualidade.

Aqui, de outra banda, cabe salientar que a pe

riodo de gozo de beneffeio sera computado como

efetivo perlodo de exercicio de atividade rural para

todos as fins, inclusive para as prazos previstos

no art. 39 da Lei n. 8.213/91. 5em embargo, pela

mesma razao examinada anteriormente, au seja,

a regime especial de contribuicao dos segurados

especiais, temos que, quanta a eles, perde senti

do falar-se em nurnero de contribuicoes (0 que

daria espaco ao debate acerca da consideracao

desse tempo para fins de carencia), contando-se

em tempo de atividade rural as prazos previden

clarios que as tomam par referenda. a exemplo do

que se ve em todo a artigo 39 da Lei n. 8.213/90.

Em seguimento, pelo tear do inciso II, ainda

do mesmo artigo, verificadas uma das hipoteses

das alineas "a" e "b" do §10 do art. 11, au cessado

a gozo de beneficia, a segurado especial mantern
tal qualidade pelo periodo de 12 meses. Esse pra

zo ainda podera ser alargado para 24 meses, nos

termos do §1° do art. 15; para tanto a segurado

especial devera contar com mais de 120 meses de

atividade rural, ainda seguindo-se, aqui, a enten

dimento exposto no paraqrafo anterior de que,

em relacao a essa categoria, contam-se em tempo

de exercicio de atividade rural as periodos fixados

em numeros de contribuicao.

Ja a hipotese de extensao do §2° do art. 15

dirige-se especificamente a uma categoria de segu

rados, as empregados, sendo inaplicavel aos segu

rados especiais.Portanto a prazo maximo de manu

tencao da qualidade de segurado especial sera 24

rneses, observadas ascondlcoes mencionadas.

13 IBRAHIM, Fabio Zambitte. Op. cit.p.213.

Enfim, pelas demais hipoteses tratadas no

artigo analisado, a segurado especial, como as

demais segurados, rnanterao a qualidade par 12

(doze) meses apes a seqreqacao, se acometido

de doenca de seqreqacao cornpulsoria: 12 (doze)

meses apes a Iivramento, se retido au recluso; e,

03 (tres) meses apes a licenciamento, quando in

corporado as forces armadas para prestar service

militar. Pontue-se que a qualidade de segurado

deve ser anterior a essassituacoes.

Esclareca-se, ainda, que a excecao do men cio

nado em relacao a manutencao da qualidade de

segurado durante a periodo de gozo de beneficia,

a periodo de manutencao extraordinaria da qua

Iidade de segurado nao sera computado para fins

previdenciarios, como tempo de contribuicao au

periodo de carencia,

Portanto, ocupado a espaco de uma primeira

e sucinta aproximacao, no fim, reputo imprescin

dlvel reiterar a irnportancia na discussao da aplica

caodos conceitos e categorias de direito previden

ciario em face dos chamados segurados especiais,

sendo pouca a bibliografia especifica do tema,

pretendendo-se, desse modo, colaborar com

aperfeicoarnento das declsoes que envolvam essa

categoria, tanto no ambito administrativo como

judicial, mas, em especial no primeiro, evitando-se

a intensa [urlsdlcionalizacao das questoes previ

denciarias relativas a essa categoria, como obser

vado nos ultimos anos, bern como, que a impossi

bilidade de acesso ao judiciario, comum entre as

seus integrantes, irnpeca a frukao de direitos, haja

vista disparidades interpretativas.
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lntroito

A previdencia social e chancelada pelo Tex

to Constitucional como direito social (art. 6°),

devendo, ainda par ditame constitucional, ser

organizada sob a forma de regime gerai, de ca

rater contributivo e de filiacao obriqatoria, obe

diente a criterlos que preservem a equilibria

financeiro e atuarlal (art. 201).

JOSE AFONSO DA SILVA anuncia as direitos so

ciais como dimensao dos direitos fundamentais do

homem, direitos que se ligam ao direito de igualda

de no ponto em que fazem surgir condlcoes rnais

proplcias a consecucao da igualdade material.'

lnarredavel, portanto, na abordagem da

questao, a manejo de principios herrneneuti

cos constitucionais, eis que, tal a supremacia

da Constituicao, a validade dos atos infracons

titucionais depende de sua compatibilidade

com a Lei Fundamental.

A materia trabalhista, par expressa determi

nacao constitucional, esta alijada do ambito de

atuacao da Justica Federal comum, cuja cornpe
tencla e determinada a partir do criteria ratione

personae; pela natureza da causa, a Constltuicao

atribuiu a processamento e julgamento de acoes

com tal objeto a Justice especializada.

Importante distinguir, no tema em eviden

cia, duas situacoes: a primeira diz com 0 apro

veitamento, para fins prevldenciario. do tem

po reconhecido por sentence trabalhista que

declara a exlstencia de dada relacao empre

gatfeia; a segunda, com a utilizacao de tempo

de service advindo de mera hornoloqacao de

reconhecimento de pedido au de transacao,

efetivada pelo julzo trabalhista.

, Curso de Direito Constitucional Positivo. 11a ed. rev. Sao Paulo:
Malheiros Editores, 1996,p.2??

Esta-se diante do que CANDiDO DINAMARCO

chama de falsas sentences de merito, as quais en

globam 0 reconhecimento do pedido autoral pelo

reu, a renuncia do direito perpetrada pelo autor e

a transacao celebrada entre as partes.

Realmente, como ressalta a processualista,

em casos tais a juiz nao examina a causa para aco

Iher ou afastar a pretensao perante ele deduzida,

sua atuacao restringe-se a perquirir se presentes

os requisitos para disposicao do direito objeto do

neg6cio juridico firmado pelas partes em Iitigio. 0
cerne desses atos, de legitima autocornposlcao, e

a vontade, que necessita ser livre e consciente a

fim de nao macuiar a declaracao que a exterioriza,

nessa quadra, sobrevern a extincao do processo

como efeito processual secundario que a lei agre

ga aos neqocios jurldicos substanciais.'

As sentencas hornoloqatorias de per si nao

tern forca probante suficiente para comprovar

tempo de service no bojo de uma relacao juridico

previdenciaria de beneffeios, encerram apenas 0

involucre do neqocio juridico celebrado, este, 0

seu conteudo substancial, enquanto que a relacao
previdenciaria de beneficios, consoante comando

constitucional previsto no art. 201, caput, in fine,'

e norteada pelo principlo da legalidade estrita, 0

qual nao se compadece com 0 voluntarismo dos

neqocios jurldicos.

Tal 0 contexte, apllcavel se mostra a regra ins

culpida no art. 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91, verbis:

Art.55.[...]

I...]

2 lnstitukbes de Direito Processual Civil. Sao Paulo: Malheiros
Editores, 2001, vol. Ill, p. 265.

3 Art. 201. A prevtdencta social sera organizada sob a forma de
regime geral, de carater contributivo e de filiacao obrigat6ria,
observados criterlos que preservem 0 equilibrio financeiro e
atuarlal. e atendera, nostermos da lei,a:

[...J-g.n.



§ 3° A comprovacao do tempo de servi

co paraosefeitosdestaLei, inclusive mediante

[ustlficacao administrativa ou judicial, confer

me 0 disposto no art. 108, so produzira efeito

quando baseada em lnfclo de prova material,

nao sendo admitida prova exclusivamente

testemunhal, salvo na ocorrencia de motivo

de forca maior au caso fortuito, conformedis

posta no Regulamento.

A sentence em comento, para servir como

inicio de prova materiai e cumprir a exiqencia

do art. 55, §3°, da Lei n. 8.213/91, depende de

outros elementos probantes do exercicio da ati

vidade laborativa. Alias, esse 0 posicionamento

sufragado peio Superior Tribunai de Justice por

meio de sua Terceira Secao, 0 qual se rnantern

vivo ainda na atualidade, em juigados das 5' e 6'

Turmas da Corte Superior'.

Els0 precedente:

PREVIDENCIARIO. EMBARGOS DEDIVERGENCIA

EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA DE TRA

BALHO E PREVIDENCIA SOCIAL. ANOTA~6ES

FEITAS POR ORDEM JUDICIAL. SENTEN~A TRA

BALHISTA NAo FUNDAMENTADA EM PROVAS

DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. INlclO DE

PROVA MATERIAL NAo-CARACTERIZADO.

1. A sentenfa trabalhista sera admitida como

infcio de prova material, apta a comprovar 0

tempo de servko, caso ela tenha sido fundada

em elementos que evidenciem 0 laborexercido

na funcac e 0 perfodo alegadopelotrabalhador

naacao prevldenciarla. Precedentes dasTurmas

que comp6ema Terceira Secao,

2. No caso em apreco, nao houve producao de

qualquer especle de prova nosautos da recla

materia trabalhista, tendo havidoacordoentre

aspartes.

3. Embargos de diverqencia acolhidos.

(STJ, EREsp 616242 I RN, Drgiio Julgador - TER

CEIRA SE~AO, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ,

DJ2411012005, p. 770)

Acresca-se a isso que a transacao tem seu al

cance subjetivo limitado aqueles que nela inter-

4 STJ: AgRgnoR£sp 112888SIPB,6rgaoJulgador-QU1NTATURMA,
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, DJe 30/1 1/2009; AgRgno REsp
10582681RS, 6rgaoJulgador - SEXTA TURMA, Relator(a) Ministro
PAULO GALLOTTI, DJe06/10/2008.

vierarn, nao prejudicando OU aproveitando tercei

ros (C6digo Civil/2002, art. 8445
) .

Hip6tese bem diversa refere-seaotempo reco

nhecido por sentence verdadeiramente de rnerito,

na qual 0 Juizo trabalhista, debrucando-se sobre

as provas produzidas no processo, julga a causa,

sobrevindo, ao firn, coisa julgada material a tomar

irnutavels os efeitos substanciais da sentence.

Sentences trabalhistas que acolhem 0

pedido do autor - coisa julgada

Conquanto a regra legal, insculpida no art. 55,

§ 3°,da Lei n. 8.213/91, a exigir que a comprovacao

do tempo de servlco para efeitos previdenciarios

dependa de inicio de prova materia;' nao se pode

relevar0 conteudo da norma constitucionai que de

termina que a lei nao prejudicara a coisajulgada.

Interpretando, entao, 0 regramento citado

com olhos voltados a Constituicao, tenho por ina

plicavel a exiqencia da prova material diante de

julgado trabalhista dotado de imutabilidade.

Nem se alegue a possibilidade de conluio en

tre as partes com vistas a fraudar 0 sistema previ

denclario. Econsabido que ma-te nao sepresume,

fazendo-se mister a dernonstracao de sua ocor

rencia por meio dos instrumentos processuais vi

gentes em nosso ordenamento.

Ademais, inconcebivel que dado julgado sirva

para fins arrecadat6rios, posta que do reconheci

mento de relacao empregaticia pela Justice do

Trabalho emerge 0 fato gerador das contribuicoes

sociais respectivas, mas nao produza efeitos no

ambito da relacao juridica de beneficios.

Ainda que nao me filie a corrente unitarista,

peia qual 0 fato exercicio do trabalho faz nascer

uma unica e complexa relacao juridica, a reunir
tanto 0 dever de contribuir como 0 direito aspres

tacoes previdenciarias, nao posso descurar que 0

fato gerador euno, quer para a relacao de custeio,

quer para a relacao de beneficios. A mesma hip6

tese fatlca da qual surge a obriqacao tributaria

para empregador e empregado, eleva esseultimo

a condi~ao de segurado obrigat6rio do regime

5 Art. 844. A transa~ao nao aproveita, nem prejudica senao aos
quenela intervierem, ainda quediga respeito acoisa indivisivel.

geral de previdencla social, fazendo-o titular do

dlreito subjetivo as prestacoes previdencianas.

Alias,desde a Emenda Constitucionai n. 20/98,

o Texto Maior passou a prever a competencia da

Iustica do Trabalho para execucao, de oficio, das

contrlbulcces sociais previstas no art. 195, I, a, e II,

decorrentes das sentencas trabalhistas. Entao, ad

mitido, pela pr6pria Constltulcao, que a sentence

prolatada pelo Juizo trabalhista gera efeitos pre

videnciarios, nao cabendo previsao em contrario

por ate normativo de estatura inferior.

Digno de nota, outrossim, que, para 0 em

pregado e 0 trabalhador avulse, 0 sistema patrlo

prescreveu, para fins de carencia, 0 compute das

contribuicoes correlatas ao periodo que se inicia

ra com a filiacao ao Regime Geral de Previdencia

Social-RGPS, 0 que independe do efetivo recolhi

mento das contribuicoes (Lei 8.213/91, art. 27, in

ciso I'); nem poderia ser diferente, eis que recai no

empregador 0 dever de recolher as contribuicoes
previdenciarias (Lei n. 8.212/91, art. 30, inciso I 7).

A fillacao do empregado ao RGPS, enquanto

segurado obrigat6rio que e, nasce com 0 mero

desempenho de atividade laborativa legalmente

prevista, independendo de inscricao e, repise-se,

do recolhimento de contrlbulcoes.

Acerca da filiacao, define-a 0 Decreto 3.048/99:

Art. 20. Hllacao e 0 vfnculo que se estabelece
entre pessoas que contribuem para a prevl

dencia social e esta, do qual decorrem direitos
e obriqacoes.

6 Art. 27.Para c6mputodo perfodode carencia,seraoconslderadas
as ccntribuicoes:

1- referentes aopertodo a partir da data da filtacao ao Regime
Geral dePrevldenda Social, nocaso dos segurados empregados
etrabalhadores avulsos referidos nos incisos I eVI doart. 11;

7 Art. 30. Aarrecadacao e 0 recolhimento das contrlbulcoes aude
autras lmportanclas devidas a Seguridade Social obedecem as
sequlntes normas: (Redat;ao dada pela Lei n"8.620, de5.1.93)

1-aempresa eabrigada a:

a} arrecadar as contrtburcoes dos segurados empregadas
e trabalhadares avulsos a seu servlco, descontendo-es da
respectlvaremuneracao:

b) recolher os valores arrecadados na forma da alfnea a deste
lnclso. a contrtbulcao aquese refere 0 inciso IVdoart. 22desta
Lei, assim como as contribui~6es a seu cargo incidentes sabre as
remunerat;6es pagas, devidas oucreditadas, aqualquertftulo, aos
segurados empregadas, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais aseu servit;o ate0 dia 20(vinte) domes subsequente
aodacompetencia; (Redat;ao dada pela Lei nO 11.933, de 2009).
(Pradut;ao deefeitos).

I Jornadade Direito Previdenciario

Pareqrafo unko. A fillacao aprevidencia

social decorre automaticamente do exercfcio
de atividade remunerada para os segurados
obriqatorlos e da inscrlcao formalizada com
o paqamento da primeira contribuicao para 0

segurado facultativo.

Feitas essas conslderacoes, adentra-se no re

gramento contido no art. 112,§ 3°,da INSTRU<;:Ao

NORMATIVA N. 20 INSS/PRES, de 10.10.2007, com

as alteracoes que se seguiram, 0 qual dispoe:

Art. 112 [...]

[...]
§ 3° Na concessao ou revlsao de aposen

tadoria por tempo de contrlbukao ou qualquer
outrobeneficio do RGPS, sempre que for utiliza
do tempode servko/contrlbukao decorrente de
a~ao trabalhista transitada em julgado, 0 proces
sodeveraserencaminhado para analise da Che
fiade Beneficios da APS, devendo serobservado:

1- a contagemde tempo de servko/con
tribuicao dependera da extstenda de infcio de
provamaterial,istoe, de documentoscontem
poraneos que possibilitem a cornprovacao dos
fatos alegados, juntados ao processo judicial
ou ao requerimento administrativo do bene
ficio (alterado pela lnstrucao Normativa nc27/
INSS/PRES, de 3010412008).

11- 0 compute de salario-de-contrlbulcao

considerara os valores constantes da acao tra
balhista transitada em julgado, ainda que nao

tenha havido 0 recolhimento das contribui

coes devidas a Prevldencia Social, mas desde
que 0 infcio de prova materialreferidono lnci

so 1 contemple as valores referidos, observan

do 0 limite maximoe mfnimode contribuicao:

(alterado pela lnstrucao Normaliva n' 27/INSSI

PRES, de 30/04/200B).

III - em caso de concessao ou revtsao do
beneffcio nos termos dos§§ 3°a5°,senao houve
o recolhimento de contribulcoes corresponden
tes,deveraserencaminhado offcio aunidadelo
cal da Receita Federal do Brasil paraadocao das
providencias cabfveis. (alterado pela lnstrucao

Normaliva n' 27/INSS/PRES, de 30/04/2008).

Ve-se que a regra infralegal transcrita, se

aplicada de forma indiscriminada para toda e

qualquer sentence trabalhista, homologat6ria ou

nao, perpetua flagrante afronta a Constitui<;ao.

Interpreta<;ao compativel com a Lei Fundamental

eaquela que a atrela apenas as senten<;as homo

logat6rias, eis que sobre asverdadeiras senten<;as



Escola de Magistratura Federal da P Regiao

de rnerlto repousa 0 manto da coisa julgada, por

conseguinte, desautorizada a reabertura de dis

cussao, acerca da efetividade do labor, na tristan

cia admlnlstrativo-previdenciaria.
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Se a compatibilidade da leqislacao infra

constitucional com 0 estabelecido na Lei Maior

e tema corrente, sobre 0 qual se debrucarn os

operadores de diversos ramos do direito, na

seara previdenciarla ganha maior relevo diante

da caracteristica de direito fundamental do di

reito social 11 previdencia.

Recai no Judiciario 0 mister de garantir a ple

na eficacla dos direitos fundamentais, cabendo

expurgar atos administrativos, normativos ou nao,

atentat6rios ao Estado Democratico de Direito.
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1 lntroducao

No exercfcio de nossa jurisdicao, a partir de

2005, na Subsecao Judiciaria de Varginha, sui de

Minas Gerais, reqlao not6ria pela grande producao

de cafe (MINASGERAIS, 2006), defrontamo-nos com

uma questao tormentosa, ocasionadora da quase

totalidade das acoesdestinadas ao reconhecimento

de tempo de servic;o rural para tins previdenciarios:

a sttuacao do safrista, contratado para trabalho em

colheita ("panha", no linguajar local) de cafe.

Nesta regiao de Minas Gerais on de exercemos

a jurisdicao, a safra de cafe inicia-se no inicio de

maio e estende-se ate 0 tinal de setembro de cada

ano (Coffee Break, 2010). Para que 0 produto attn

ja sua melhor qualidade, a colheita do cafe tem

que ser feita 0 mais rapidamente possivel a partir

do amadurecimento do fruto (CHALFOUN, 2008),

o que leva os produtores da reqiao 11 contratacao

de um exercito de safristas, principalmente mu

lheres', exercito que a Confederacao Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) estima

em ate 500.000 (quinhentas mil) pessoas por ano

(PEDRO NETO, 2004). Este exercito movimenta-se

sucessivamente de fazenda em fazenda durante a

safra, estabelecendo-se em cada uma por curtos

periodos de tempo (diticilmente mais que dois

meses em cada uma), contratado exclusivamente

para a colheita raplda e intensiva do cafe maduro

e dispensados logo que 0 trabalho acaba.

1 Em seu texto, Mariana Silva Carlos (200B) expllca a preponderancla
do trabalho feminine nas safras de fumo em Santa Catarina,
podendo suas conclus6es serem perfeitamente adaptadas ao
trabalho safristadocafe: peloladepcsltivo, amaiordisponibilidade
dotemponos periodosem quenaohasafra, apermltirmalorespaco
de tempopara cuidado da casa e educacao dostithos; peloJado
negativo, a freqUente reducaodosdtreitostrabalhistas devidos na
hora da contratacao, conseqUente de sua hlpossuficlencla, 0 que
asdestaca na"preferencla" dos empregadores.

2 A posicao do INSS frente osafrista

Quando um desses safristas vem requerer 0

beneficio da aposentadoria por tempo de service,

requerendo sua assimilacao ao trabalhador rural

empregado dasstco- para obtencao do favor legal

contido no artigo 143 da Lei 8.213 (BRASIL, 1991b)

aposentadoria sem comprovacao do recolhimen

to de contribuicoes ou do registro em carteira,

mas pela mera cornprovacao (por inicio de prova

material complementado por prova testemunhal)

do exercfcio da atividade rural nos quinze anos

anteriores ao requerimento - tanto Ihes e nega

do, exiqlndo a autarquia deles a prova do nurne

ro minimo de 180 contribuicoes necessarlas para

preenchimento da carencia do beneficio, confer

me previsto no artigo 25, II da Lei 8.213 (BRASIL,

1991b). Instalam-se, entao, as Iides previdenci

arlos em torno do tema, do que sao exemplo a

Apelacao Cfvel 2004.01.99.046672-4/MG (BRASIL,

2009a), julgada pelo Tribunal Regional Federal da

l' Regiao e a Apelacao CfveI2009.70.99.00231 0-7/

PR (BRASIL, 2009b), julgada pelo Tribunal Regio

nal Federal da 4' Regiao.

Em suas negativas administrativas, geralmen

te impressionam 0 Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) dois fatos: a) a circunstancla de os sa

fristas normalmente residirem nas zonas urbanas

dos municfpios das reqioes em que atuam, 0 que

descaracterizaria sua condicao de trabalhador ru

ral; b) a curta duracao dos vinculos de trabalho

rural alegados, muitos deles sem registro, a su

gerir um trabalho eventual do requerente, 0 que

Ihe retiraria ate mesmo a condicao de empregado

segundo 0 artigo 11, I, "a" da Lei 8.213/91 (BRA

SIL, 1991b), para Ihe atribuir a condicao de contri

buinte individual, regulamentada pelo artigo 11,

I, "g" da mesma Lei, responsavel unico pelo reco-

2 Aquele "nascido e criado" em uma (mica fazenda, como tantas
vezes ja escutamos em nossas audlenclas.



Ihimento das pr6prias contrlbuicoes, caso queira

coma-las como tempo de service, segundo 0 arti
go 21, §3° da Lei 8.212/91 (BRASIL, 1991a).

3 A verdadeira condicao trabalhista e pre

vldenclarla do safrista

Quanto ao primeiro argumento do iNSS, e

precise lembrar, conforme consta da lntrcducao

deste estudo, que 0 trabalho em safra de cafe tem

uma serie de peculiaridades em relacao ao traba
iho rurai "tradicional", sendo a principal delas ser

um trabaiho intensive (com elevado numero de

trabalhadores por area) e de curta curacao, esgo

tando-se completamente para todos os contrata

dos quando se encerra a colheita.

Nessas circunstancias, nao ha como os produ

tores rurais recorrerem a seus empregados residen

tes no im6vel rural, porque estes geralmente sao

muito inferiores ao numero necessario, ja que nao

ha outra atividade durante 0 ano numa fazenda de

cafe que exija tanta mao de obra slmultanea,

Examinando 0 mesmo argumento em seu

sentido inverso agora, nao e economicamente 10
gico manter-se contratada e residindo no im6vel

rural a quantidade de pessoas que sera necessaria

para aquele trabalho especifico de curta duracao,

Recorre-se entao a mao de obra disponlvel

nas cidades pr6ximas afazenda (majoritariamente

mulheres, como visto na lntroducao), contratan

do-a diretamente ou com 0 auxilio de por profis

sionais conhecidos na reqiao como "turmeiros",

Com estes pressupostos fatkos, deve ser relem

brado que otrabalho em propriedade rural a empre

gador rural e 0 crtterlo que 0 doutrinador e Ministro

do Tribunal Superior do Trabalho Mauricio Godinho

Delgado (1995, p. 320-321) considers suficiente para

caracterizacao do trabalho rural, devendo ser des

prezado qualquer outro, como 0 local de moradia do

trabalhador, a que 0 INSS muitas vezes se aferra.

Ja 0 segundo argumento do INSS mostra-se

equlvoco no momenta em que assimila a expres

sao "eventual" contida no artigo 11, I, "a" da Lei

8.213/91 (BRASIL, 1991 b) a vinculo de cura dura

cao, da decorrendo uma pretensa autonomia do

trabalho do safrista.

Invocandoainda adoutrina de Mauricio Godinh

Delgado,o conceito de eventualidade que caracteri

za 0 trabalho autonomo (e descaracteriza a rela~a

de emprego tarnbern para fins previdenciarios) tra

Insitos os seguintes elementos sirnultaneos:

a) descontinuidade da prestacao do
balho, entendida comoa nao permanencla e

uma crqanizacao comanimo definitivo; b) na
fixacac jurfdica a uma fante de trabalho, co

pluralidade venevel detomadores deservkos, C
curta duracao dotrabalho prestado; d) naturez

do trabalho ten de a serconcernente a eventc
certo, determinado e epis6dico no tocante ..~

regular dinamlca do empreendimento tomad
dosservic;:os; e) em consequencla, a natureza d

trabalho prestado tenders a nao correspondef
tambern, aos padroes normais do empreendi
mento.(DELGADO, 1995. p.255)

Embora se possa dizer que 0 trabalho do safris
ta preenche adequadamente os tres primeiros ele]

mentos, nao ha como se dizer, em absoluto, que 0

trabalho de colheita seja epis6dico (unico) em uma

fazenda, ou que nao esteja compreendido nos p

droes normais de um empreendimento cafeeiro.

E sao estes aspectos destacados, somados a
evidente subordinacao do safrista ao ernpreqador

rural que Ihe remunera por salario, que fazem toda

a diferenca entre trabalho aut6nomo eventual e

trabalho empregado de curta duracao.

Muito contribuiu para esta confusao 0 laco

nismo do artigo 14 da Lei 5.889/73 (BRASIL, 1973))

que incluiu 0 safrista entre os trabalhadores rurais

(CORDEIRO, 2008. p. 166), mas relutou em indicae

10 expressamente como empregado rural, multo

provavelmente com 0 fito de reduzir seus direitos

trabalhistas na resclsao aquela indenizacao cons

tante do mesmo dispositivo legal.

Seduvida pudesse haver ainda, foi a mesma de

finitivamente afastada pel a edlcao da Lei 11.718/08

(BRASIL, 2008), que, introduzindo na Lei 5.889/73

o artigo 14-A finalmente esclareceu que 0 safrista

deve ser considerado um empregado contratado

por pequeno prazo- e nunca um autonorno.

3 Categoria distinta de trabalhador temporarto tercelrizado,
regulamentado pela Lei 6.019/74 (BRASIL, 1974), contratado
mediante lnterrnediacao de empresa de trabalho temporarlo,
parafins dlsttntos daqueleprincipal da orqanlzacao contratante.

Assim sendo, a consequencla previdenciaria e

enquadramento evidente no disposto no arti

11, I, "a" da Lei 8.213/91, que trata dos segurados

pregados. E, com base em toda a evidencia dou-

inaria colacionada, precisamos ainda dizer que a

i 11.718/08 nao constituiu uma nova categoria,

simplesmente aclarou e interpretou uma situ

ao jurldica obscura por decades, ante 0 lacon is

o do dispositive legal que a regulamentava.

4 Conclusao

Por estas razoes, nao temos receio de concluir

ue 0 safrista desde sempre foi merecedor do fa

or legal previsto no artigo 143 da Lei 8.213/91 4

(BRASIL, 1991b), combinado com artigo 3°, I da Lei

11.718/08 (BRASIL, 2008), bastando para obtencao
de sua aposentadoria por tempo de service a ser

equerida ate 31/12/2010 a comprovacao de que

articlpou de safras pelos ultirnos quinze anos

anteriores ao pedido. A partir daquela data, sua

sltuacao previdenciarla acompanhara para um re

gime de prova tarifada que se estendera ate 2020,

momenta apes 0 qual sera institulda a necessida

de de comprovacao das contribuicoes tarnbern

para todos os trabalhadores rurais.
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Os feitos eujo objeto se refere a materia previ

denciarta constituem, hoje, parte significativa do

acervo dos juizos de 10 grau da Justlca Federal.

Nasvaras de JEF, com raras excecoes, representam

mais da metade do total de processes em tramita

,ao. Assim ocarre tarnbern, por consequencia, nas

turmas recursais, estruturadas para atender majo

rita riamente feitos desta natureza.

A sensacao dos que se encontram diretamente

envolvidos na trarnltacao, instrucao e julgamento

das acoes de natureza previdenciaria, servidores e

magistrados, e a de que nao ha esforcoe dedkacao,
criatividade na adocao de solucoes novas ou eom

petencla administrativa que se mostrem suficientes

para fazer face ao aumento destas demandas. Em

consequencia, no ambito da Justice Federal, am

plia-se 0 emprego de recursos humanos e materiais

voltados a prestacao jurisdicional cuja origem e 0

indeferimento da concessao, manutencao ou revi

sao de beneficios prevldenciarios.

o fenorneno tem mesmo alterado a felcao

da Justice Federal em todo 0 Pais. Mutiroes de

audiencias e de julgamento de processes, con

versao de varas em JEF's, crlacao de estruturas

fisicas para a realizacao de pericias medicas nas

pr6prias dependencias das Secces e Subsecoes,
celebracao de convenlos com hospitais da rede

publica, criacao de centrais de cumprimento de

decisoes judicia is, mais varas, rnais turmas recur

sais e tantas outras providencias de ordem ad

ministrativa nao teriam sido adotadas nao fosse,

destacadamente, a quantidade crescente de de

mandas judicia is de natureza previdenciarla ajui

zadas todos os dlas, seja por meio de advogados,

seja at raves dos services de atermacao,

Dir-se-a que tudo isso contribui para apro

ximar a Justice Federal dos mais pobres, dos

desvalidos, dos sem lnstrucao formal, "hurna

nizando" a instituicao, supostamente vista pela

sociedade como distante do "cldadao comum"

e de seus problemas do dia-a-dia. Conquanto tal

efeito possa ser desejavel, as causas deste feno

meno - e 0 quanto significa de comprometimen

to da mlssao constitucional da Justice Federal 

nao podem ser ignoradas.

A rnultipllcacao de acoes previdenclarias en

eontra correspondencia na crescente transfsren

cia de atividades propriamente administrativas do

INSS para a Justice Federal, fenorneno percebido

rnultos, objeto de reflexao de alguns' e que enseja

medidas concretas por parte de quase ninquem.

Cada vez que a Autarquia Previdenciaria dei

xa de instaurar 0 procedimento administrativo de

concessao do beneficio (as razoes sao multiples),
deixa de instruir 0 procedimento administrativo

eom a oitiva de testemunhas; nao cumpre sua obri

qacao legal de proceder a justificacao administrati

va; indefere um pedido de concessao de beneficio

sem a devida fundamentacao de fate e de direito;

realiza uma perlcia medica em tempo mlnimo',

deixando de visualizar a condicao de inca paz a luz,

tarnbern, das caracterlsticas pessoais do segurado;

deixa de proceder areadaptacao do segurado par

cialmente incapaz - e tudo isso acontece todos os

dlas, em todo 0 Pais, centenas de vez -, uma nova

acao previdenciaria e ajuizada.

Para instrui-Ia, sera necessarto fazer todo 0

trabalho que a Autarquia nao fez (nao se trata

simplesmente refazer 0 que fol feito indevida

mente). Assim, deixamos de lade a atribulcao
constitucional de examinar, a luz da lei, a valida

de do procedimento administrativo, para cum

prir tarefas que incumbiriam, primariamente,

a Adrnlnistracao, merce da "terceirizacao" das

atividades do INSS, orqao que passa a ser visto,

1Veja~se, a proposito, 0 artigo "Porcos assados, Viktor Navorski
e osJuizados Federals", de JulioSchattschneider, JuizFederal
da 4a Reqlao.

20 valor dos vencimentos dos peritos medicos do INSS alnda
guarda correlacao com 0 mlmero de exames realizados
mensalmente peJo profissional.



pelos pr6prios segurados e pelos advogados que

militam nesta area, como uma mera instancia de

passagem. Nosso trabalho se multiplica expo

nencialmente, os demais jurisdicionados se pre

judicam, par conta da trarnltacao e julgamento

mais vagarosos de seus processos e, principal

mente, as segurados/autores, que poderiam ver

suas pretensoes satisfeitas numa unica instancia

(administrativa), ficam a depender da instrucao,

frequentemente demorada, do processo judicial

em primeiro grau, seu julgamento e, muitas ve

zes ainda, exame dos recursos interpostos.

Sem olvidar as medidas de ordem administra

tiva, a serem adotadas no ambito do INSS (rees

truturacao das aqencias de beneficia, quallficacao
do quadro de servidores, incorporacao de novas

rotinas no exame de processos concess6rios, den

tre outras), a lmposlcao sistematica e generaliza

da, pelo Judiciarlo, do cumprimento de normas

constantes da Lei 9.784/99, que regula a proces

so administrativo no ambito da Justice Federal, ja

induziria, par si so, uma alteracao significativa no

quadro acima brevemente delineado.

Emmuitoscasos, com efeito, pratkas reiteradas

dos agentes da Autarquia, relacionadas ao fen6me

no de que aqui tratarnos, se mostram em oposlcao
direta e explicita aos preceitos da Lei 9.784/99.

Ilustro: a ausencia de rnotlvacao para a in- .

deferimento au a tao corriqueira motivacao in

suficiente e vazada em termos qenericos, a par

de ferir principios constitucionais (notadamen

te a art. 5°, LV, que assegura a contradit6rio e a

ampla defesa no processo administrativo), viola

especificamente a disposto no art. 2°, VII, da Lei

9.784/99, que preve a indicadio dos pressupos
tos de fato e de direito que determinarem a deci
siio e, ainda, a art. 50, § 1°, do mesmo diploma,

que impoe que a motivacao deve ser expticita,
clara e congruente.

A ainda comum pratlca do nao recebimen

to do pedido, com a consequente formallzacao

do procedimento, sob a pretexto de que a re

querimento nao tem qualquer viabilidade au as
documentos nao sao suficientes, ao lad a de re

presentar ofensa ao direito constitucional de pe

tlcao (art. 5°, XXXIV) encontra censura expressa

no art. 6°, paraqrafo unlco, da Lei, nos termos do

qual evedada ciAdministracao a recusa imotiva
da de recebimento de documentos, devendo a ser
vidor orientar a interessado quanto ao suprimento
de eventuais fa/has.

A concessao de beneficia menos favoravs]

ao segurado (beneficia par incapacidade em vez

de aposentadoria par tempo de contribuicao,

auxilio-doenc;:a em vez de aposentadoria par

invalidez; LOAS em vez de beneficia par incapa

cidade), par falha na conducao do processo ad,

ministrativo, afigura-se em flagrante confronto

com as direitos do administrado, especial mente

a de ser tratadocom respeito peias autoridades e
servidores, que deveriio faci/itar 0 exercicio de seus
direitos e 0 cumprimento de suas obriqacoes (art.

3°, I, da Lei 9.784/99), dispositivo que resta macu

lade, tarnbern, sempre que a perito medico dei

xar de ouvir adequadamente as queixas do segu

rado, proceder a exame detido e cotejar as seus

resultados as condicoes pessoais do requerente,

para concluir acerca da incapacidade a partir de

uma visao de conjunto.

A ornlssao da Autarquia em realizar justifi

cacoes administrativas e ouvir testemunhas, ins

truindo adequadamente a procedimento con

cess6rio, a par de descumprimento a pr6pria Lei

8.213/91 (art. 108) representa violacao direta ao

que dispoe a art. 29 da Lei 9.784/99: asatividades
de instrucao destinadas a averiguar e comprovar os
dados necessarios ci tomadade decisiio realizam-se
de oficio ou medianteimpuisiio do orgiio responsa
velpeioptocesso, semprejuizo dodireito dosinteres
sados depropor atuac;:6es probatorias.

Sempre que se admite a ajuizamento de acao

previdenclaria a despeito de previa indeferimento

administrativo, sempre que se supre, em juizo, a

instrucao que nao foi feita na esfera administra

tiva, subvertem-se as normas que emanam do

principia da separacao dos poderes pela atribui

cao, ao Judiclarlo, de atividade administrativa prl

maria, funcao pr6pria dos orqaos do Executivo. Os
juizes federais sao a tanto levados, muitas vezes,

par uma consideracao de ordem pratlca au moral:

anular simplesmente a procedimento administra

tivo que, par instrucao deficiente, violou normas

contidas na Lei 9.784/99 poderia, tomado cada

casoem sua concretude e singularidade, represen

tar atraso na entrega do bem juridico pretendido

pelo segurado hipossuficiente, mal informado e

que tem urqencia em obter a tutela que Ihe asse

gure a sobrevivencia. Opta-se, entao, pela solucao
"de varejo" - receber, processar e julgar cada uma

das acces, ignorando a que se tenha passado no

ambito da Autarquia -, enquanto as problemas

continuam a ser produzidos "no atacado".

Mas e preciso alga mais que boa vontade e

sensibilidade para com a drama dos segurados

da Previdencia Social. A questao envolve a impo

sic;:ao, pela Judiciario, do cumprimento de normas

constitucionais e legais e a agir concreto na dire

c;:ao da correcao de desvios institucionais.

E louvavel a esforc;:o da AGU de transformar

em enunciados de surnulas entendimentos ju

risprudenciais sedimentados, de modo a evitar a

lnterposicao de recursos meramente protelat6

rios pelos procuradores federais. Util, tarnbem,

as acordos celebrados pelo INSS no ambito dos

tribunais regionais para par fim a centenas de

recursos em materia repetitiva. Mas tais iniciati

vas continuarao representando muito pouco en

quanta a Autarquia Prevldenclaria nao assumir as

tarefas que constitucionalmente Ihe competem e

enquanto a Poder Judlciario tiver a pretensao de,

indo alern do que Ihe cabe, exercer tipica ativida

de administrativa.
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Pensao mensaI vitallcta para serinqueiro e seus dependentes
Juiz FederalMarcelo Eduardo Rossitto Bassetto

lntroducao

o beneffcio de pensao mensaI vitalicia para

seringueiro (soldado da bo rracha) e seus depen

dentes, criado por deterrninacao constitucional e

disciplinado por norma infraconstitucional, apre

senta lastro historico e peculiaridades normativas

que merecem analise cuidadosa.

No contexte historlco e normative desta

carn-se: a) a ausenc!a de um regramento dense;

b) a dificuldade de producao de prova relativa

a atividade desenvolvida ha mais de 65 anos; c)

a deterrnlnacao legal acerca da necessidade de

infcio de prova material.

A imensa maioria dos pretensos beneficia

rios reside na Amazonia, com especial destaque

para 0 Estado do Acre, para onde se dirigiram,

nos anos 1940, milhares de brasileiros, quase

todos nordestinos, apes curiosos recrutamento

e apelo governamentais.

Necessarlo, pols, apreciar 0 contexte histo

rico do fluxo de brasileiros para a Amazonia, vi

sando a extracao de latex, bem como a norma

tizacao e 0 atual estado jurisprudencial atinente

ao beneflcio em analise.

1 Hist6rico

Por forca do Tratado de Ayacucho, de 1867,

Brasil e Bolivia acordaram acerca de um territorio

que a ambos e ao Peru era frontelrico. Fixou-se,

em principio, que era boliviano 0 territorio que

hoje conhecemos como Estado do Acre.

As duvidas qeoqraficas do tratado e a ocupa

cao do tertitorio por brasileiros gerariam uma di

fkll questao de fronteiras, que somente seria re

solvida definitivamente 40 anos depois, quando

o Brasil celebrou 0 Tratado do Rio de Janeiro com

o Peru (08.09.1909), apos 0 Tratado de Petropo-

lis ter solucionado a pendencia com a Bolivia seis

anos antes (17.11.1903).

Do Tratado de Ayacucho ate 0 Tratado do Rio

de Janeiro, 0 desenrolar dos fatos moldaria nao

somente 0 destine do territorio, em grande parte

atualmente brasileiro, mas tarnbern daria os con

tornos a alma acreana e a sua forma de conviver

com seu passadoe com a floresta.

Os rios que cortam 0 Acre, todos basicamen

te no sentido sui/norte ou sudoeste/nordeste,

foram as rotas por onde seguiram muitos ex

ploradores, visando, especialmente, a extracao

de latex. Partindo do Rio Amazonas, seguindo 0

Rio Solimoes e, depois, os RiosJurua e Purus, os

exploradores chegavam ao Acre, uma reqiao ri

quissima em hevea brasiliensis, arvore da qual se

extrai a materia-prima da borracha.

No final do seculo XIX, com a utllizacao da

borracha para producao de pneumaticos para

bicicletas e, depois, tarnbern para autom6veis, a

necessidade de latex era ingente e a producao da

Amazonia, com destaque para 0 Acre, representa

va a imensa maioria da producao mundial.

Em tal cenario, motivados por grandes secas,

especialmente em 1877, milhares de nordestinos

deixaram sua terra natal, principal mente 0 Ceara,

para explorar latex na Amazonia.

A grande demanda por borracha e 0 virtual

monop6lio da producao amazonlca produziram

grandes fortunas, principalmente em Manaus e

Belern. Os seringueiros, porern, permaneciam em

sltuacao rniseravel, lutando contra as mazelashu

manas e a hostilidade do ambiente.

Existiam no Acre milhares de brasileiros pro

duzindo latex, 0 que representava um importan

te interesse economko. 0 intento boliviano de

efetiva ocupacao e de adrnlnistracao do territorio

redundou na declaracao do Estado Independente

do Acre, em 14.07.1899,sob a lideranca do espa

nhol Luiz Galvez Rodriguez de Arias.

Sem 0 apoio do governo brasileiro do presi

dente Campos Sales, caiu 0 Estado Independente

do Acre,que serendeu asforcas brasileiras,apesar

de lutar e vencer forcas bolivianas.

Posteriormente, em 06.08.1902, data come

morada por todo acreano, iniciou-se, em Xapuril

AC, a Revolucao Acreana, que culminou com a

rendicao das tropas bolivianas em Puerto Alonso,

atual Porto Acre/AC.

Com Rodrigues Alves na Presidencia e Rio

Branco no Ministerio das Relacoes Exteriores, 0

Brasil adotou politica diversa da seguida pela ges

tao anterior e adquiriu 0 territorio em litigio, me

diante entrega de pequena parte de territorio em

Mato Grosso, alem de indenizacao e compromisso

de construcao da Ferrovia Medeira-Mamore, que

se revelaria outra grande e sangrenta aventura

arnazonica, entre 1907 e 1912. Nascia, entao, 0

Territorio Federal do Acre.

Em1910,paraseter a dlrnensaoda importancla

econornlca, a borracharepresentava 39%dasexpor

tacoesbrasileiras. No mesmo ano, 0 cafe,nossoprin

cipal produto, representava 42% dasexportacoes'.

Desde 1876, porern, estava em qestacao a

traqedia economlca da reqiao. Nesse ano, Henry

Wickham' levou sementes de hevea brasiliensis

para a Inglaterra, que dariam origem as planta

coes e extracao de latex no oriente.

Em 1905, as plantacoes do oriente represen

tavam apenas 145 toneladas exportadas e 0 Brasil

exportavacercade 35.000 toneladas.Apenas8 anos

depols,a exportacao brasileira era de 39.370 tonela

das, enquanto 0 oriente produzia 47.618toneladas'.

Os precos desabaram, a ferrovia Madeira-Ma

more, inaugurada em 1912, rnostrou-se economi

camente inviavel, a economia regional naufragou

e milhares de brasileiros ficaram no meio da selva

sem alternativa econornka.

Trinta anos se passariam ate 0 infcio de um

novo capitulo da exploracao amazonlca de latex.

1ManoelRodrigues Ferreira, A Ferrovia do Diabo, paqlna 318.

'_.A Ferrovia do Dlabo,paqlna 187.

'_. A Ferrovia do Diabo, paqina 318.
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Com 0 inicio da Segunda Guerra Mundial,

o Japao avancou sobre a Asia e atacou os Esta

dos Unidos em Pearl Harbor, em 07.12.1941. Em

1942, 0 Japao tinha se apoderado de aproxima

damente 97% das zonas produtoras de borracha,

localizadas no oriente'.

A sltuacao dos aliados (Estados Unidos, In

glaterra, URSS e outros) era dramatica em relacao

a borracha, produto fundamental no esforco de

guerra, ao lade do aco e do petroleo, Enquanto aco

e petroleo podiam ser supridos, nao havia solucao

paraa questao da borracha, especialmente porque

a borracha sintetica nao era de boa qualidade e

nao era produzlda em quantidade suficiente.

A reatlvacao da producao arnazcnlca, que na

ocasiao somente produzia para 0 mercado brasi

leiro, representava a alternativa mais importante

para evitar 0 colapso do esforco de guerra por au

sencia de borracha.

Mesmo considerado 0 entao superestimado

potencial de producao amazonka, havia necessi

dade de pessoas para producao da borracha, es

pecialmente na extracao do latex.

Assim,o governo brasileiro celebrou acordos

com os EUA, visando a producao de latex na Ama

zonia, mediante recrutamento de pessoas para 0

trabalho nos seringais.

Dezenas de milhares de brasileiros, nova

mente do nordeste e especialmente do Ceara,

dirigiram-se para a Amazonia, principalmente

para 0 Acre, com 0 intento de produzir borra

chao Ao contra rio da onda miqratoria dos anos

1870/1900, a rniqracao da decade de 1940 sedeu

por impulso do governo brasileiro e da Rubber

Development Corporation, aqencla oficial do go

verno dos Estados Unidos.

A conflaqracao mundial representou um bre

ve renascimento da economia fundada na borra

cha, que nao se sustentou apes 0 final da guerra,

em 1945.Assim,mil haresde brasileiros, recrutados

e encaminhados oficialmente para a Amazonia ou

que voluntariamente se dirigiram para a reqiao,

4 Luiz de Miranda Correa. A borracha da Amazonia e a II Guerra
Mundial, paqtna23.
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todos visando extracao de latex, permaneceram

no meio da selva sem alternativa economlca.

lrnpoe-se registrar que 0 numero de brasilei

ros mortos na extracao de latex durante a Segunda

Guerra Mundial e muito superior ao nurnero dos

bravos brasileiros da FEB mortos em operacoes de

guerra na ltalla (457 mortos').

Em 1988, a Constituicao Federal estabeleceu

uma pen sao mensa I vitallcia em favor dos recru

tados e daqueles que atenderam a apelo do go

verno e contribuiram para 0 esforco de guerra na

producao de borracha na Amazonia.

2 Do regramento constitucional e infra

constitucional

o artigo 54 do Ato das Dlsposicces Consti

tucionais Transitorias da Constitulcao Federal de

1988 (ADUICF 1988) estabeleceu que:

Artigo 54. Os seringueiros recrutados nos

termos do Dec.-lei 5.813, de 14 de setembro

de 1943, e amparados pelo Dec.-lei 9.882, de

16 de setembro de 1946, recebereo, quando

carentes, pensao mensalvitalfcia no valor de

dais salaries mfnimos.

o Decreto-Iei 5.813/43, em seus 6 artigos,

simplesmente "aprova 0 acordo relativo ao recru

tamento, encaminhamento e colocacao de traba

Ihadores para a Amazonia".

o acordo, mencionado pelo decreto, versou

sobre 0 compromisso da Rubber Development

Corporation em efetuardeposlto de US2.400.000,00,

os quais deveriam ser utillzados pelo governo brasi

leiro para recrutar e encaminhar a Amazonia apro

ximadamente 16.000 trabalhadores, alern de auxi

liar as familias dos recrutados tanto anteriormente

como depois do acordo.

Por sua vez, 0 Decreto-Iei 9.882/46, em quatro

artlqos, "autoriza a elaboracao de um plano para

assistencia aos trabalhadores da borracha".

Assim, os Decretos-Ieis pouco auxiliam na de

lirnitacao dos beneficiaries da pensao estabeleci

da constitucionalmente.

5 Disponivel em: htpp//www.militar.com.br/modules.php?name
=FEB&page=museufeb.htm. Acesso em 20/011201 0,as 11h20min.

Os paraqrafos 1° e 2° do artigo 54 ADUICF

1988 ampllaram a abranqenda subjetiva da pen

sao ao determinar que:

Arti9054...

§ , 0. 0 beneficia eestendido aos serinquei

ros que,atendendo aapelo doGoverno brasileiro,

contribufram para 0 esforco de guerra, trabalhan

donaproducac de borracha, naRegiao Amaz6ni

ca,durante aSegunda Guerra Mundial.

§ 2°. Os beneflclos estabelecidos neste

artigo sao transferiveis aos dependentes reco

nhecidamente carentes.

Assim, alem dos recrutados e encaminha

dos para a Amazonia, tarnbern os que volunta

riamente se dirigiram a reqiao para producao de

borracha e, por consequencla, contribuiram para

o esforco de guerra, sao beneficiarios da pen sao

mensa I vitalicia em analise.

Embora 0 beneficio em tela seja nitidamente

assistencial, instituiu-se a possibilidade de pensao

por morte decorrente do oblto de titular da pen

sao mensal vitalicia, ante a clausula constitucional

que preve a "transferencia" do beneficio aos de

pendentes reconhecidamente carentes.

o § 3° do artigo 54 ADCT/CF 1988 determinou

que 0 regramento infraconstitucional do benefl

cio fosse promovido mediante lei de iniciativa do

Poder Executivo, no prazo de 150 dias, contados

da prornulqacao da Constituicao Federal.

A materia foi disciplinada pela lei 7.986/89,

cujas disposicoes pouco esclarecem acerca de va

rias questoes que a pratica e a peculiaridade do

beneficio criaram.

Os dois primeiros artigos da lei somente re

produzem as disposlcces constitucionais.

o artigo 3°, em sua redacao original, determi

nava que a cornprovacao da atividade, perante a

Previdencia, dar-se-ta mediante qualquer meio de

prova admitido em direito, inclusive justlficacao

administrativa ou judicial. Tarnbern determinava

que, na ausencia de documento cornprobatorlo

da atividade seringueira durante a guerra, a jus

tificacao judicial seria promovida pelo Ministerlo

Publco, a pedido do interessado.

o artigo 4° determinou que a cornprovacao

da carencia econornlca do beneflciario ou do

dependente se daria mediante atestado forne

cido por orqao oficial.

Os demais dispositivos tratavam de quest6es

de cunho administrativo, especial mente quanta

asprovidencias destinadas ao reconhecimento do

direito e pagamento dos beneficios.

A disciplina foi radicalmente modificada com

a alteracao do artigo 3° da lei 7986/89, promovida

pela Medida Provisoria 1663-10/98, ulteriormente

convertida na lei 9711/98, que estabeleceu a ne

cessidade de inicio de prova material para con

cessao do beneficio, nao mais admitindo a prova

exclusivamente testemunhal.

3 Dos requisitos para concessao do beneflcio

Em razao da disciplina constitucional e legal,

dois saoos requisitos para concessaodo beneficio: a)

exercicio de atividade seringueira na Amazonia du

rante a 2' GuerraMundial; b) carencla econ6mica.

4 Exercicio de atividade seringueira

A atividade de extracao de latex durante a Se

gunda Guerra Mundial tem contornos cronoloql

cos e subjetivos que demandam reflexao,

A Segunda Guerra Mundial cornecou com a

invasao promovida pela Alemanha na Polonia, em

01.09.1939, e a consequente declaracao de guerra

francesa e britanlca em relacao a Alemanha.

o periodo compreendido entre 01.09.1939,

inicio da guerra, e 22.08.1942, quando 0 Brasil de

c1arou guerra a Alemanha e a ltalla, nao testemu

nhou grandes movlmentacces na reqiao amaz6

nica, mas a questao de dellmltacao temporal nao

e tao simples quanta parece.

Somente apos a invasao japonesa em Pearl

Harbor, a ocupacao nlponica na reqiao produtora

de borracha na Asia e 0 ingresso estadunidense na

guerra, e que houve uma preocupacao em adotar

medidas praticas para evitar 0 colapso do esforco

de guerra aliado por faIta de borracha.

Conforme menciona 0 Decreto-Iei 5.813, de

14.09.1943, oito dias antes da edicao do Decreto

lei, 0 Brasil acordou com a Ruber Development

Corporation 0 recrutamento, 0 encaminhamento

e a colocacao de cerca de 16.000 trabalhadores na

Amazonia, os quais deveriam ser disponibilizados

nos seringais a tempo de iniciar a extracao de la

tex na safra de 1944.

Uma leitura apressada no disposto no caput

do artigo 54, ADCT/CF 1988, poderia conduzir a

lnterpretacao de que somente se admitiria a exis

tencia de esforco de guerra, para efeito de conces

sao do beneficio, em relacao a quem tivesse exer

cido a extracao de latex apes 14.09.1943, quando

aprovados, por Decreto-Iei, "recrutamento, enca

minhamento e colocacao" dos trabalhadores nos

seringais da Amaz6nia.

Referida apressada interpretacao seria re

forcada com a mencao, pelo mesmo dispositivo

constitucional, acerca dos seringueiros ampara

dos pelo Decreto-Iei 9.882, de 16.09.946, que se

refere, em seu artigo 1°, "aos trabalhadores enca

minhados para 0 Vale Amazonlco, durante 0 pe

riodo de lntensificacao da producao de borracha

para 0 esforco de guerra".

Porern, 0 texto do acordo, mencionado pelo

Decreto-lei 5.813/43, curiosamente comp6e 0

proprio Decreto-Iei e menciona expressamente na

sua introducao que a Comissao de Controle dos

Acordos de Washington, a Coordenadoria da Mo

bllizacao Econornica e a Rubber Development Cor

poration tinham "obriqacoes assumidas para com

as familias de trabalhadores ja encaminhados por

forca de acordos anteriormente firmados entre

a Rubber Development Corporation e 0 Service

Especial de Mobillzacao de Trabalhadores para

Amazonia (SEMTA) e a Superintendencia de Abas

tecimento do Vale Amazonlco (SAVAr.

o § 1° do artigo 54 ADCTICF 1988 estendeu 0

beneficio aos seringueiros que nao foram recruta

dos, mas que voluntariamente aderiram a explo

racao de latex durante a guerra.

Deve-se apurar a partir de qual momento ha

um efetivo esforco de guerra, para definlcao do

periodo no qual 0 exercicio de atividade seringuei

ra autoriza a concessao do beneficio em analise



6 Inicio de prova material

A redacao oriqinarla do artigo 3° da lei

7986/89 nao exigia inicio de prova material para

deferimento do beneficio em analise. A compro

vacao da atividade seringueira podia ser efetuada

mediante qualquer meio de prova admitido em

direito, inclusive justificacao administrativa ou ju

dicial. Estabelecia, ainda, a possibilidade de justifi

cacao judicial promovida pelo Minlsterio Publico,

a pedido do interessado.

Substancial alteracao foi promovida pela Me

dida Provlsoria 1663-10, de 28.05.1998, ulterior

mente convertida na lei 9.711/98, que estabele

ceu a necessidade de inicio de prova material para

concessao do beneficio, nao mais admitindo a

prova exclusivamente testemunhal.

A materia foi objeto da ADI 2.555, na qual

o STF admitiu a constitucionalidade da exigen

cia de inicio de prova material. Em tal contexte,

nos termos do artigo 28, paraqrafo unlco, da

lei 9.868/99, ficou inviabilizada a aprecia~ao de

constitucionalidade pelos demais orgaos do Po

der Judiciario, via controle difuso.

ja que 0 referido criterio tem como base 0 grupo

familiar (artigo 20 da lei 8.742/93 c/c artigo 16 da

lei 8.213/91). 0 artigo 54 do ADCT menciona se

ringueiros carentes e nao grupo familiar de serin

gueiro carente.

Na pratica, 0 fenomeno mais comum e do

seringueiro que apos a guerra continuou a ex

trair latex - "cortar seringa" - e, posteriormente,

tornou-se agricultor, vindo a aposentar-se como

trabalhador rural. Tambern comum e a pessoa que

e titular de beneficio de prestacao continuada e

que busca, em juizo, a concessao da pensao men

sal vitalicia para seringueiro.

Como 0 beneficio tem natureza assistencial

e nao pode ser cumulado com outros beneficios

pagos pela Previdencia Social, razoavel adrnitlr-se

que sao carentes aqueles que percebem ate dois

salaries minimos. Tal e tarnbern a poslcao adotada

administrativamente pelo INSS, conforme artigo

617, inciso I,da lnstrucao Normativa INSS/PRES nO

20, de 10.10.2007 (IN 20).

A Constituicao Federal e a lei 7.986/89 deter

minam que deve ser preenchido 0 requisito eco

nornico para deferimento do beneficio, ou seja,

somente "quando carentes" tern 0 seringueiros e

seus dependentes direito ao beneficio.

A definlcao de carencla economica nao e es

tabelecida pela ADCT ou pela lei 7.986/89. Tam

pouco se pode utilizar do criterio definido pela lei

8.742/93 (LOAS), que versa sobre 0 beneficio de

prestacao continuada.

Embora os dois beneficios ten ham cunho as

sistencial, suas destinacoes sao absolutamente

distintas e seus valores divergentes.

Soma-se 0 fato de que nao se pode utilizar

o parametro de renda per capita de \4 do salario

minimo, para defini~ao da carencia economica do

beneflcio para seringueiros e seus dependentes,

5 Carencia econornlca

Manaus e selem. Nenhuma dessas pessoas era "se

ringueiro", como reclama a norma constitucional.

Tarnbem relevante e a definicao da idade mi

nima para que se possa admitir que tenha havido

alguma colaboracao para 0 esforco de guerra.

o INSS, administrativamente, nao concede

beneficio para pessoas nascidas apos 31.12.1933,

conforme contestacoes apresentadas pela autar
quia no Juizado Especial Federal.

A Turma Recursal do Juizado Especial Federal

do Acre (JEF/AC) admite a concessao de benefi

cio as pessoas que nasceram ate 31.12.1937, uma

vez que, mesmo as criancas de 7 anos de idade,

na regiao arnazonica, podem ter contribuido para

algum esforco de guerra.

o trabalho infantil ainda e um grande drama.

Nas regi6es rurals, especial mente nas mais po

bres, e muito comum filhos pequenos auxiliarem

seus pais em atividades econornkas, quando nao

as exercem sozinhos.

Os relatos de testemunhas que presencia ram

a exploracao de latex durante a Segunda Guerra

Mundial informam que criancas de aproximada

mente 7 anos de idade ja auxiliavam na colheita

ou na reuniao de gravetos para defumar 0 latex.

A guerra se encerrou oficialmente

02.09.1945, com a assinatura da rendicao nnon,-lU

cional japonesa na Baia de Toqulo,

Assim, 0 exercicio de atividade PY"r;,t;"ii<t"V

atinente ao esforco de guerra na Segunda Guerr

Mundial, para efeito de concessao do beneficio de

pensao mensa I vitalicia para seringueiro e depenS

dentes, tem seus termos inicial e final, respectiva

mente, em 03.03.1942 e 02.09.1945.

Ao contrarto do limite de tempo, 0 limite es

pacial nao comporta maiores dificuldades, pois a
reqiao amazonlca de producao de borracha na

apresenta qualquer duvida de localizacao ou tran

si~ao para outro bioma.

Ouestao que teoricamente poderia ensejar dls

cussao seria a atinente a eventual pleito de benefldo

formulado por pessoaquetenha, durante 0 perfodo

acima indicado, explorado latex em paises vizinhos

(especialmente Bolivia e Peru), mas comercializado

sua producao atraves do governo brasileiro.

Tais pessoas nao estariam compreendidas en'

tre os recrutados, mas certamente poderiam com'

por 0 grupo dos que voluntariamente atenderam

a apelo do governo brasileiro. Nao e incomum a

exlstencla de brasileiros que exploraram latex em

territorio boliviano ou peruano.

Nao ha, portanto, em prlncfplo, vedacao a

concessao da pen sao mensa I vitalicia em favor de

pessoa que tenha, durante a guerra, promovido a

extracao de latex em pais vizinho, mas comercia

Iizado a producao at raves do governo brasileiro,

contribuindo, assim, para 0 esforco de guerra.

Outro aspecto interessante e 0 atinente a Ii

mitacao da atividade seringueira para 0 fim de

apurar-se 0 cabimento do beneficio.

Certamente nao esta incluido entre os beneficl

aries 0 seringalista, que era 0 proprletario do serine

gal. Tarnbern estao excluidos os empregados que

administravam 0 seringal ou que trabalhavam no

barracao do seringal comercializando mantimen

tos, equipamentos, armas etc.lgualmente, estao ex

c1uidos os transportadores de borracha e produtos

necessarios a explora~ao, destinados aos (ou oriun'

dos dos) centros de comercializa~ao, especialmente

Assim, tanto para os recrutados e encaminha

dos para a Amazonia quanto para os que volunta

riamente aderiram a extracao de latex, e 0 esforco

de guerra que conta como elemento definidor do

periodo no qual a producao de borracha autoriza

a concessao do beneflcio em comento.

aos seringueiros que, recrutados ou atendendo a

apelo do governo brasileiro, trabalharam na pro

ducao de borracha, na regiao arnazonlca, durante

a 2" Guerra Mundial.

Em tal contexte, houve esforco de guerra no

ambito da producao de borracha na Amazonia

pelo menos a partir de 03.03.1942, ja que, a partir

dai,o Brasil restringiu seu uso interne de borracha

e passou a vender toda a producao para os EUA,

ate 0 final da conflagra~ao mundial.

Antes mesmo do Decreto-Iei 5.813/43, como

admite 0 proprio diploma legal, houve esforco

de guerra no Brasil.

Estando 0 Brasil oficialmente em guerra a par

tir de 22.08.1942, nao ha duvlda de que, a partir de

tal momento, houve esforco de guerra na produ

~ao de borracha no Brasil.

Um aspecto historico, porern, deve ser con

siderado. Como salienta Luiz de Miranda Correa',

em 03.03.1942, 0 governo brasileiro e a Rubber

Reserve Company celebraram acordo para venda

aos Estados Unidos de toda a producao brasileira

de borracha ate 31.12.1946. Tarnbem acordaram

acerca da restrlcao ao uso de borracha no Brasil,

que se Iimitaria ao essencial.

A Rubber Reserve Company cuidava de proje

tos do governo americana atinentes a producao,

pesquisa e utllizacao de borracha natural e slnte

tica. Em fevereiro de 1943, 0 governo americana

desmembrou a dlvisao de borracha natural e criou

a Rubber Development Corporation', que e, portan

to, sucessora do acordo assinado em 03.03.1942.

Foi a mesma Rubber Development Corporation que

assinou 0 acordo de 06.09.1943, incorporado ao

Decreto-Iei 5813/43.

'_0 A borracha daAmazonia e a II Guerra Mundial, paginas 83.

'_.A borracha daAmazoniae a II Guerra Mundial, paginas 25



Uma pequena janela, porern, restou aberta.

Ha a sltuacao das pessoas que efetuaram pedidos

administrativos ou [ustificacces judicia is antes de

28.05.1998, em relacao as quais nao se aplica a

exiqencia de inicio de prova material. No mesmo

senti do decidiu 0 TRF ]a Regiao, na Apelacao em

Mandado de Sequranca 199801000954196, Rela

tor Desembargador Federal Carlos Moreira Alves.

Alguns julgados afirmam que a[ustlficacao ju

dicial substitui 0 inicio de prova material. Tecnica

mente, afasta-se a necessidade de inicio de prova

material, nao se operando substituicao.

Em razaoda autorlzacao legal, muitas justifica
coes judiciais foram ajuizadas pelos Ministerios PU

blicos, Federal e Estaduais, da reqlao amazonica, 0

que permite 0 afastamento, nessas sltuacoes, quan

to a exiqencia legal de inlcio de prova material.

Cumpre registrar a extrema dificuldade dos

autores em demonstrar sua atividade seringueira

desenvolvida ha mais de 65 anos. A documen

tacao da epoca muitas vezes se resumia ao Iivro

conta-corrente, em cujas folhas eram anotadas as

dividas e os creditos dos seringueiros.

Os trabalhadores - os "soldados da borracha"

- eram, na sua imensa maioria,analfabetos e nao ti

nham qualquer cultura de guarda de documentos.

o INSS admite como prova plena, em sede

administrativa, a exlstencla de documento emiti

do por orqaos publicos existentes na epoca da 2"

Guerra Mundial e que atuaram no recrutamento

e encaminhamento de trabalhadores para a Ama

zonia, alem de contrato de trabalho e caderneta

de seringueiro, tudo nos termos do artigo 620 da

IN 20. Tarnbem admite [ustificacao administrativa

ou judicial fundada em inicio de prova material.

As provas admitidas pelo INSS raramente

existem. Provas normalmente utilizadas em juizo

para comprovacao da atividade seringueira sao

as certid6es de nascimento e de batismo, quan

do indicam que 0 autor nasceu em algum se

ringal. Tarnbem sao admitidas, quando indicam

seringais, as certid6es que informam casamento

do pretenso beneficia rio ou nascimentos de seus

filhos, quando ocorridos em data pr6xima aos Ii
mites do esforco de guerra.

Assim, em um esforco de reconstrucao da

alidade, e razoavel adrnitir-se que, nascendo

um seringal na decade de 1930 (ate 1937) e

traindo matrimonio em um seringal, na decada
1950, possivelmente teria a pessoa vivido e trab

Ihado em algum seringal em mead os da deca
de 1940. Importante registrar que a extracao
latex era praticamente a unlca atividade a que a

guem se dedicaria no interior da Amazonia, esps
cialmente no Acre, na decade de 1940.

Note-se que nao devem ser admitas com

inicio de prova material as certidoes, cujo asse

tos ten ham sido objeto de retlficacao por orde

judicial, ap6s 1988, visando indicar 0 local d

nascimento ou casamento em seringais. Em ta

sltuacao, admitindo 0 documento como inicio d

prova material, estar-se-ia criando inlcio de prov

material fundada unicamente em prova testemU

nhal, violando a finalidade da norma.

Evidentemente, ha necessidade de prova ora

para corroborar 0 inicio de prova material. A prov

oral tambern esta se tornando diflcil, em razao d

idade avancada das pessoas que presenciaram

esforco de guerra em comento.

7 Dependentes

Conforme dispoe 0 artigo 54, § 2°, ADCT/CF

1988,0 beneficio e "transferivel" aos dependentes

reconhecidamente carentes.

o criterio de carencla pertinente aos titula

res do beneflcio, antes mencionado, e aplicave

aos dependentes.

A Constituicao e a lei 7.986/89 nao especificam

quais sao os dependentes. Assim, por analogia, e

aplicavel 0 disposto no artigo 16 da lei 8.213/91)

que versa sobre os dependentes previdenclarios.

Registre-se a peculiaridade de tratar-se d

um beneficio de cunho assistencial, mas qu

gera pensao por morte.

Morrendo 0 titular do beneficio, 0 conjuqe

companheiro(a) e os filhos menores ou incapazes

tern direito a pensao por morte.

No que tange ao ccnjuqe e aos filhos meno

res, basta a cornprovacao do casamento sem

~ara,ao e a filiacao, respectivamente, para deferi

mento do beneficio.

Quanto ao companheiro, ha necessidade de

emonstra,ao da uniao estavel, Registre-se que,

'c:onforme precedentes do STJ, nao havendo pre

isao legal, nao ha necessidade de inlcio de prova

material acerca da existencla de uniao estavel,

rambem aplicavel por analogia 0 disposto

no artigo 74 da lei 8.213/91, no que tange ao mo

mente a partir do qual e devida a pensao, Ede

se notar 0 plausivel entendimento de que nao se

aplica 0 inciso II do artigo 74 quando os depen

dentes sao absolutamente incapazes, situacao

na qual 0 beneficio e devido sempre a partir da

data do 6bito, independentemente da data do

requerimento administrativo.

Ouestao interessante e a atinente ao direi

to a pensao por morte nas situacoes em que 0

seringueiro instituidor da perisao faleceu antes

de 05.10.1988.

Como a Constituicao menciona que os be

neflcios sao "transferiveis" aos dependentes,

entendem alguns que somente poderia haver

transferencla nos casos em que 0 titular percebeu

o beneficio ou, pelos men os, tinha 0 direito de re

cebe-lo, Como 0 beneficio foi criado pela CF 1988,

somente teria sentido, argumentam, admitir-se 0

beneficio para dependentes de pessoas falecidas

ap6s a prornulqacao da Constltulcao Federal.

Prevalece, porern, 0 entendimento de que

nao se exige que 0 6bito do instituidor da pensao

tenha ocorrido ap6s 05.10.1988 para que 0 bene

flcio possa ser deferido aos dependentes.

Nas situacoes em que 0 instituidor da pen

sao nunca percebeu 0 beneffcio, deve 0 de pen

dente comprovar a condicao de seringueiro do

instituidor da pen sao, durante a guerra, bem

como a dependencia.

No caso do beneflcio por incapacidade, deve

ser promovida a realizacao de pericia para apu

racao das condlcces de saude do autor/depen

dente. Deve a dependencia existir por ocasiao

do 6bito do instituidor da pensao, bem como

manter-se ulteriormente.

8 Curnulacao de beneficios

A pensao mensa I vitalicia para seringueiro

gera pensao por morte. Por 6bvio, a pensao por

morte nao gera outra pensao por morte. A pen sao

mensa I vitalicia e a pensao por morte para depen

dente de seringueiro sao beneflcios assistenciais e

ambos tern como requisito a carencia economlca.

Em tal contexte. nao se pode admitir a curnu

lacao da pensao mensa I vitalicia para seringueiro,

ou da pensao por morte dela decorrente, com

qualquer outro beneficio pago pelo INSS. Ea posi

,ao adotada administrativamente pelo INSS, con

forme artigo 619 da IN 20. Registre-se que ha en

tendimento jurisprudencial minoritario contrario.

Quando deferida a pensao mensal vitalicia,

ou a pensao por morte dela decorrente, deve 0

INSS, no momento da irnplementacao, promover

o cancelamento sirnultaneo de eventual beneficio

prevldenciario ou assistencial ate entao percebido

pelo seringueiro, ressalvada a opcao pelo beneflcio

mais vantajoso ou expressa previsao legal em con

trarlo quanta ao beneficio que seria cancelado.

Sempre deve ser determinada a compensa

cao dos valores percebidos a titulo de outro be

neflcio assistencial ou previdenciario, no perlodo

compreendido entre 0 pedido e 0 deferimento

da pensao mensal vitalicia para seringueiro ou

dependente, tendo em vista a impossibilidade

de cumulacao com outros beneflcios previden

ciarios au assistenciais.

9 Valor do beneficio

Foi fixado constitucionalmente 0 valor da

pen sao mensal vitalicia para seringueiro e seus

dependentes. Sao dois salarlos minimos e nao

ha qratificacao natalina.

Conclusoes

Do exposto, pode-se concluir que:

a) a ocupacao e a incorporacao do Acre ao

territ6rio brasileiro se devem aos homens e rnu

Iheres que corajosamente desafiaram um meio



extra mente severo e as pesslmas condlcces de

trabalho para produzir borracha na Amazonia;

b) a subtracao de sementes de hevea brasl

iiensis (1876) e 0 ulterior plantio de arvores e ex

ploracao de latex no oriente aniquilaram, no ini

cio da segunda decade do seculo XX, a economia

amazonlca fundada na exploracao da borracha;

c) a ocupacao japonesa dos seringais do orien

te, durante a 2" Guerra Mundial, e 0 ataquejapones

a Pearl Harbor tornaram a exploracao de latex em

outros locais, especialmente na Amazonia, crucial

para evitar 0 colapso do esforco de guerra aiiado;

d) foram celebrados acordos entre Brasil e

EUA, visando ao "recrutamento, encaminhamento

e colocacao" de trabalhadores na Amazonia, 0 que

se deu quase totalmente com nordestinos, que la

boraram em condicoes extremamente hostis;

e) a exploracao de latex durante a 2" Guerra

Mundial representou um breve renascimento da

economla arnazonica na decada de 1940, mas

custou a vida de muitos brasileiros e, no final do

conflito, milhares de nordestinos permaneceram

na Amazonia sem uma alternativa economica:

f) 0 artigo 54, ADa/CF 1988, criou um bene

ficio assistencial, na forma de pensao mensaI vita

/icia, em favor das pessoas que contribuiram para

o esforco de guerra, trabalhando na producao de

borracha, na Regiao Arnazonlca;

g) 0 beneficio se destina aos recrutados e as

pessoas que atenderam a apelo do governo bra

sileiro e trabalharam como seringueiros na produ

cao de borracha durante a conflaqracao mundial;

h) considerando 0 contexto historlco, deve ser

reconhecido 0 perfodo de esforco de guerra como

o compreendido entre 03.03.1942 e 02.09.1945;

i) a lei 7.986/89 discipiinou a materia, na esfera

infraconstitucional, mas muitas quest6es pratlcas

nao foram esclarecidas pela CF e pela citada lei;

j) a concessao do beneficia depende da corn

provacao de exerdcio de atividade seringueira

durante a guerra e carencia econornica:

k) a Turma Recursal do JEF/AC admite a exis

tenere de esforco de guerra promovido por pes

soas nascidas ate 31.12.1937, embora 0 IN55, ad-

ministrativamente, somente conceda 0 beneficio

para pessoas nascidas ate 31.12.1933;

I) para efeito do beneflcio de pensao mensal

vita/icia, ha carencia econornka quando 0 autor

percebe ate 2 salarios-minlmos mensais;

m) a redacao original do artigo 3°da iei 7.986/89

nao exigia inicio de prova material paradeferlmento

do benefkio, mas a MP 1663-10,de 28.05.1998, ulte

riormente convertida na lei 9.711/98,passoua exigir

o inicio de prova material, 0 que foi julgado constitu

cional pelo 5TF, na ADI 2555, inibindo apreclacaodo

controle de constitucionaiidade na via difusa;

n) nao se apiica a exiqencia de inicio de prova

material nos casos ern que houve requerimento

administrativo ou pedido de [ustificacao judicial

antes de 28.05.1998;

0) as provas plenas ou mesmo 0 inicio de pro

va material admitido pelo IN55 raramente existe;

p) como inicio de prova material, acerca da

condicao de "soldado da borracha", sao admi

tidas as certidoes de nascimento, batismo, ca

samento e nascimento de filhos, que indiquem

que 0 requerente nasceu e viveu em seringais

durante a 2" Guerra Mundial;

q) nao sao admitidos como lnicio de prova

material os documentos que, apos 1988, te

nham sido objeto de retlflcacao do local de

nascimento ou casamento;

r) 0 beneficio tem cunho assistencial, mas e

"transferivel" aos dependentes, sendo analogica

mente apiicados os artigos 16 e 74 da lei 8.213/91;

s) pode ser deferido beneflcio em favor de

dependente, ainda que 0 obito tenha ocorrido

antes de 05.10.1988, mas a dependencia deve

existir na data do abita do instituidor da pen

sao e persistir ulteriormente;

t) 0 valordo beneflcio, de do issalariesminimos,

sem gratifica~ao natal ina, foi fixado pelo ADa 54/

CF 1988 e nao pode ser cumulado com qualquer

outro beneflcio previdenciarlo ou assistencial;

u) deferido 0 beneflcio de pensao mensa I

vita/icia ou a pensao por morte dele decorrente,

deve ser cancelado qualquer outro beneflcio per

cebido pela mesma pessoa.
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A Lei n. 8.213/91 apenas dispoe que 0 auxilio
doenca, desde que preenchidos os requisitos cor

respondentes, e devido ao segurado "enquanto

ele permanecer incapaz" (art. 60).

Entretanto, seu regulamento (aprovado pelo

Decreto n. 3.048/99) estabelece que:

o segurado em gozo de auxflio-doenca

esta obrigado, independentemente de

sua idade e sob pena de suspensao do

beneficio, a submeter-se a exame medico

a cargo da previdencia social (art. 77);

o INSS podera estabelecer, mediante ava

llacao medico-pericial, 0 prazo que en

tender suficiente para a recuperacao da

capacidade para 0 trabalho do segurado,

dispensada nessa hip6tese a reallzacao

de nova pericia" (art. 78, § 1°, incluido

pelo Decreto n. 5.844/2006);

caso 0 prazo concedido para a recupe

racao se revele insuficiente, 0 segurado

podera soiicitar a reallzacao de nova pe

rkia medica, na forma estabelecida pelo

Ministerio da Previdencia Social (art. 78, §

1°, incluido pelo Decreto n. 5.844/2006).

Eis ai a reqularnentacao da alta programada.

Resta saber seesse sistema seafigura compatl

vel com 0 art. 5°, II, da Constitulcao Federal, segun

do 0 qual "nlnquern seraobrigado a fazer ou deixar

de fazer alguma coisa senao em virtude de lei".

Conquanto a Lei n. 8.213/91 nao preveja ex

plicitamente 0 sistema da alta programada, ela

estabelece a cessacao do auxilio-doenca quando

deixar de existir a incapacidade laboral do segura

do (art. 60, parte final).

3.1 Requlamentacao e legitimidade

IJornada de Direito Prevldenclarlo

Assim, cabe ao regulamento explicitar, com

razoabilidade, a forma como deve ocorrer a aferl

~ao da cessacao dessa incapacidade.

E 6bvlo que tal aferlcao pode ser feita me

diante novo exame medico.

3 Sistema da alta programadaSe, ap6s a consolidacao das lesoes decorren

es de acidente de qualquer natureza, resultarem

equelas que impliquem reducao da capacidade

para 0 trabalho que 0 segurado habitualmente

exercia, 0 auxllio-doenca devers ser transformado

mauxilio-acidente (art. 86).

Sendo impossivel a recuperacao do segurado

para sua atividade habitual, deve eie se submeter

aprocesso de reabilitacoo profissional para 0 exer

cicio de outra atividade (art. 62).

Vindo ele a ser considerado nao-recupera

vel para atividade remunerada, deve 0 auxilio

doenca ser convertido em aposentadoria por

invalidez (art. 62).

Nesse sentido, 0 Decreto n. 3.048/99 precei-

tua que 0 auxlllo-doenca cessa (art. 78):

peia recuperacao da capacidade para

o trabalho;

pela transforrnacao em aposentadoria

por invalidez ou auxflio-acidente de

qualquer natureza, neste caso se resul

tar sequela que implique reducao da

capacidade para 0 trabalho que habi

tualmente exercia.

Assim, cessando a incapacidade, deve cessar

o auxitio-doenca.

Consoante ensinamento de IVAN KERTZ

MAN (2009, P. 395), "a verificacao da incapaci

dade e feita mediante exame medico-pericial a

cargo do INSS".

Da mesma forma, 0 restabelecimento da ca

pacidade laboral do segurado normal mente deve

ser aferido mediante avaliacao medica.

Dai porque FABIO ZAMBITE IBRAHIM leclo

na que "0 auxilio-doenca e beneficia tempera

rio, pois perdura enquanto houver conviccao

da possibilidade de retorno a atividade remu

nerada" (2008, P. 612).

Eindiscutive!, portanto, que a concessao e

a subsistencla do auxlllo-doenca pressupoern,

entre outros requisitos, a incapacidade para 0

trabalho e a possibilidade de retorno do segurado

aatividade remunerada.

Essa cessacao subsiste desde 0 advento

do limite medico, mesmo que se com

prove posteriormente que a incapaci

dade nunca cessou?

Como se ve, sao questionamentos que me

recem ser respondidos, notadamente porque se

apiicam a sltuacoes submetidas diariamente a

apreclacao do Poder Judiciario.

Este pequeno texto se destina a abordar 0

tema de forma objetiva, tracando algumas ii

nhas acerca das respostas as indaqacoes acima

apresentadas.

2 Brevesconsideracoes sobre 0 auxillo-doenca

Sobrevindo a data limite da incapacidad

prevista por medico do INSS, sem que 0 se

gurado requeira novo exame,cessa definiti

vamente 0 beneficio?

Conforme se extrai da Lei n. 8.213/91 (art.

59), 0 auxlllo-doenca se trata de beneficio previ

dencidrio devido a segurado que, havendo cum

prido, quando for 0 caso, 0 periodo de carencia

previsto em lei, ficar incapacitado para 0 seu tra

balho ou para sua atividade habitual por mais

de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em regra geral, 0 auxllio-doenca nao e

devido a segurado que se fiiie ao Regime Ge

ral de Previdencia Social - RGPS ja portador

da doenca ou da lesao invocada como causa

para 0 beneficio, salvo quando a incapaci

dade sobrevier por motivo de progressiio ou

agravamento dessa doenca ou lesao (art. 59,

paraqrafo unico).

Sendo possivel a recuperacao do segurado

para sua atividade habitual, 0 auxttio-doenca

sera devido enquanto ele permanecer incapaz

(art. 60).

Surnarlo: 1- lntroducao: 2- Breves consideracoes sabre 0

auxfllo-doence: 3- Sistemada alta programada; 3.1- Regu
Iarnentacao e Jegitimidade; 3.2- Efeitos;4~ Conclusao,

1 lntroducao

Aalta proqramada na cessacao do auxilio-doenr, ,
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albern

o ordenamento juridico patrio preve a conces
saode alguns beneficios por incapacidade a sequra
dos do Regime Geral de Previdencia Social- RGPS.

Quando se trata de beneficio concedido

com base em incapacidade temporaria, a regra

e a de sua cessacao quando 0 segurado resta

belece sua capacidade.

A afericao do restabelecimento da capacida
de laboral exige, ao menos em tese, avallacao por

profissional da area medica.

Afinal, nem 0 segurado nem os atendentes do

INSS normalmente detem conhecimentos espe

ciaiizados para afirmar se a incapacldade cessou e

se aquele pode retornar ao trabalho sem risco de

comprometimento da sua saude,

Todavia, multas vezes 0 medico perito do INSS

pode, ao avaiiar 0 estado de saude do segurado,

estimar uma data provavel de cessacao da sua in

capacidade conslderando a evolucao normal da

dcenca ou da lesao,

Nessas ctrcunstanclas e que se apresenta a

figura da alta proqramada', como instrumento

de atribulcao de maior etictencia aos services

prestados pelo INSS.

Ocorre que, nao obstante a razoabilidade do

sistema da alta programada, algumas questoes se

apresentam. Por exemplo:

Ha base legal para a apllcacao do siste

ma da alta programada?

Esse sistema e legitimo?

1 Nome comumente atribuido ao sistema introduzido pete
Programa de Cobertura Prevldenciarta Estimada (COPES).



Entretanto, ha doencas e lesoes cuja evolucao

regular tem um periodo medlo de tempo ate a ces

sacao da incapacidade ja conhecido pela medicina.

Nesses cases, atendendo ao principio da efici
encia administrativa (art. 37, CF/88), e razoavel que

o medico perito do iNSS, ao fazer aavaliacao inicial

do segurado, ateste a exlstencla da incapacidade

e a data provavel da sua cessacao, servindo esta,

ao menos a prlncfpio, como estimativa do terma
final do beneflclo.

Consequentemente, pode-se afirmar que, em

tese, 0 sistema doaltaprogramada nao atenta con

tra 0 art. 5°, II, da Constituicao Federal, porquanto

se baseia na aplkacao do art. 60, parte final, da Lei

n. 8.213/91 em conjunto com 0 principio da eficl

encla administrativa (art. 37, CF/88).

No entanto, e possivel que, em certas situa

~oes, nao sejustifique a apllcacao de tal sistema.

Isso ocorre quando se esta diante de quadro

incapacitante cujo tempo rnedio de duracao nao

possa ser estimado objetivamente pela medicina.

A aplkacao do sistema da alta programada em

casosdessetipo setrata de artiffcio para possibilitar

a cessacao antecipada de beneflcio previdenciarlo

sem qualquer base cientifica ldonea, revelando ar

bitrariedade incompativel com 0 devida processo
legal noaspecto substantivo (art. 5°, LlV,CF/88).

Sobre 0 assunto, Marcelo Leonardo Tavares

(2009,p.126-127)transcrevepartedevoto-vistapor

ele proferido no processo n. 2006.51.01.518385-3:

... 0 mecanismo da "alta programada"

nao e lnvalldo, em tese.Existem patologias em
relacao as quais a medicina tern relative (on
sensa em determinar 0 perlodo provavel de

cura. Para esses casas, e somente para esses,
o mecanismo da "alta programada" deve ser

utilizado como metoda de economia e efici

encla administrativa. Par exemplo, a Iiteratura
medica pode indicar prazo razoavel para a cura
de uma torcac de tornozeloau de umafratura,

desdeque as lesces sejam devidamente trata
dase nao ha invalidade no estabelecimento do

referido prazo como expectativa de cessacao
do beneffclo de auxilio-doenca. Se, em determi
nado caso concreto, a recuperar;ao nao ocorrer

como previsto, diante dessa excer;ao, cabe ao
segurado solicitar a realizar;ao de novapericia.

Tal entendimento nao afasta a faculdade
de 0 INSS estabelecer, mediante avaltacaome

dico-pericial, 0 prazo que entender suficiente

para recuperacao da capacidade para a traba
Iho do segurado, nostermosdo § 1°,do art.78

do Regulamento da Previdencia Social (Decre

ta n° 3.048/1999), masa autarquiadeve ter em

conta que em nem todos os casos e posslvel
utilizaresse procedimento.

Contudo, ha procedimentos em que a

"alta programada" nao pode seraplicada, pais

nao ha consenso medico a respeito do tempo

de tratamento e recuperacao do paciente....

Na mesma linha, leciona Fabio Zambitte

Ibrahim (2008, P. 612):

Efato que muitasincapacidades comuns
pod em ter seu prazode duraceo razoavelmen

te previsto pelo profissional competente, mas

cadacaso e um caso....

A sistematica da alta programada so
mente pode ser admitida se limitada a inca

pacidades de menor gravidade e, adlcional
mente,aquelas sttuacces nasquaisa medicina,

com razoavelcerteza, possa apontar a durecao
media da incapacidade.

A esse respeito, confira-se precedente do Tri-

bunal Regional Federal da Quarta Regiao:

PREVIDENCIARIO. MANDADO DESEGURAN<;A.

RESTABELECIMENTO DE BENEFiCiO. AuxILlO

DOEN<;A. ALTA PROGRAMADA. AUSENCIA DE

PERICIA MEDICA.ILEGALIDADE.

1. 0 Programa de Cobertura Previdenciilria

Estimada (COPES), fol instituido pelas Ordens

de Service 12S e 130/2005 objetivando acele

rar 0 agendamento de pericias rnedlcas pela

autarqula e diminuir 0 prazo de atendimento

nas agencias prevldenclarias. Pelo COPES,

tebeleceu-se uma forma diferentede realizar

exame pericial: a medico devera, ohservandc

ascaracteristicas de cadacaso, prever a data
cessacao do beneficio, mediante proqnostico.

2. Havendoevidente conflitode interesses ju

dicamenterelevantes - a da Adrninistracao,

racionalizar 0 service, paraque a economia

advinda venha a beneficia-lo como um
e 0 do segurado, em garantir a receblmentc

do auxilio pecunia rio enquanto perdurar

incapacidade laboral -, faz-se necessario

contrar um ponto de equillbrio que venha

satisfazer a ambasas partes.

3. Seporum lade 0 COPES se revelo adequado
e satisiaz os cases de incapacidade advindos
de enfermidades menos complicadas, 0 mes
mo parece mio ocorrer nos casos de doencas

mais complexas, cuja evolu~do pode tomar
rumos nem tao previsiveis, necessitando da
reatizacao efetiva de perlcia para seu eventual
cancelamento2 .

(TRF - 4' Regiao. 6' Turma. REOMS

2005.70.00.034635-4. Relator: JOAO BATISTA

PINTO SILVEIRA. D.E. de 22/06/2007.)

Enfim, 0 sistema da alta programada e, em

tese, legitimo. Todavia, sua aplicacao pode se re

velar ilegitima quando a data da cessacao da inca

pacidade for estimada pelo medico perito do INSS

sem base cientifica id6nea.

3.2 Efeitos

Como afirmado, a Lei n. 8.213/91 estabelece

a manutencao do auxilio-doenca enquantosubsis
tir a incapacidade do segurado parasua atividade
habitual, desde que nao ocorra a reabilitacao pro

fissional e nao seja caso de conversao em outro

beneficio por incapacidade (aposentadoria por
invalidez ou auxilio-acidente).

Ou seja, 0 meroadvento de limite medico niio

se qualifica lega/mente como causa extintiva do
ouxiiio-doenca.

De outra parte, 0 proqnostico apresentado

pelo perito do iNSS na avallacao realizada por

ocasiao do deferimento do beneficio gera simples

presuncao re/ativa decessa,iiodoincapacidade por

ocaslao do advento do limite medicofixado.

Afinal, e possivel que 0 proqnostico nao se

confirme por resultar de avaliacao incorreta do

perito ou mesmo por alguma circunstancta poste

rior que altere a evolucao regular da doenca ou da
lesao incapacitante.

Assim, quando 0 INSS estabelece, median

te avallacao medico-pericial, prazo que entende

suficiente para a recuperacao da capacidade de

trabalho do segurado (art. 78, § 1°, Decreto n.

3.048/99, incluido pelo Decreto n. 5.844/2006), 0

mero advento desse limite medico, sem que haja

2Sublinhei.

solicltacao de nova pericia pelo segurado, nao

basta para a extinciio do beneficio.

Ora, a fixacao de limite medico equivale a

uma convocacao antecipada do segurado para,

caso entenda subsistir sua incapacidade ao final

do prazo concedido para recuperacao, se subrne

ter a nova pericia mediante solldtacao ao INSS

(art. 78, § 1°,do Decreto n. 3.048/99, incluido pelo

Decreto n. 5.844/2006).

Portanto, 0 advento do limite medico no

sistema da alta programada deve apenas ense

jar a suspensiio do auxillo-doenca ' ate que nova

pericia (administrativa ou judicial) confirme ou

afaste 0 progn6stico realizado inicialmente

pelo medico do INSS.

No caso de conftrrnacao de tal progn6sti

co, a suspensao do beneficio a partir do limi

te medico inicialmente fixado se converte em

cessa,iio definitiva.

Eque tal situacao revela a supervenlenda de

causa legal extintiva do auxilio-doenca, mais es

pecificamente a cessacaoda incapacidade (art. 60,

parte final, Lei n. 8.213/91).

No caso de afastamento do aludido prog
tiostico, a suspensao do auxilio-dcenca a partir

do advento do limite medico deixa de subsis

tir, devendo ser integral mente paqas, com os

acresclrnos legais, as parcelas cujo pagamento

havia sido suspenso.

Com efeito, nessa hip6tese resta afastada

por prova robusta (pericia) a presuncao relativa
de cessa,iio do incapacidade que resulta do ad

vento do limite medico inicialmente fixado pelo

perito da autarquia.

Ebem verdade que existem precedentes juris

prudenciais afirmando a legitimidade da cessacao

do auxilio-doenca desde 0 advento do limite medi
co ate a apresentacao do laudo da pericia judicial,

quando, no sistemada altaprogramada, 0 segurado

nao solicita a reallzacaode nova pericia ao INSS.

Baseiam-se esses julgados no argumento de

que a negligencia revelada pela inercia do segu-

31nteligencia do art. 101 da Lei n.8.213/91.
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rado constitui causa suficiente para a extincao do

beneficio em tallapso temporal.

Nesse diapasao:

PREVIDENCIARIO. AUxIUO-DOENl;:A. INCAPA
CIDADETOTAL ETEMPORARIA. TERMO INICIAL.
CESSAl;:Ao. ALTA PROGRAMADA. RECURSOS
IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 101 da Lei n." 8.213/91,
o segurado em gozo de auxlllo-doenca, apo

sentadoria par invalideze 0 pensionista lnva

lido estao obrigados, sob pena de suspensao
do beneffcia, a subrneter-se a examemedicoa
cargoda Prevldencia Social.

2. 0 segurado com alta programada deve re

querer a prorroqacao do beneficia, sob pena

de cancelamento.

3. A parte autora nao requereu a prorroqecao

do periodoprevlsto na alta programada.

4. 0 restabelecimento do beneficia sera devi

do a partir da juntada aos autosdo laude me
dicojudicial.

5. Semonussucumbenciais.

(Turma RecursaJ dos Julzados Especiais Fe

derals do Tocantins. Recurso Inominado n.

2008.43.00.901713-7. Relator: ADELMAR PI
MENTA. e-DJF1 de 6.3.2009.)

Todavia, as coisas nao sao bem assim.

Como bem adverte Fabio Zambitte Ibrahim

(2008, P. 618), "0 segurado, muitas vezes assinto

matico, considera-se apto novamente para a tra

balho, mas ainda nao esta verdadeiramente habi

litado, trazendo consequencias funestas em razao

do retorno lndevido",

Ademais, nao e razoavel exigir do segurado

leigo uma postura de contestacao ao progn6sti

co apresentado pelo medico do INSS por ocasiao

da pericia administrativa.

Em regra geral, se a subsistencia da incapaci

dade nao for manifesta, a tendencia do segurado

leigo e acreditar na previsao feita pelo perito da au

tarquia, voltando ou tentando voltar ao trabalho.

Mesmo que a subststencia da incapacidade

seja indiscutivel, nao e raro a pessoa humilde acre

ditar que nao mais fazjus ao beneficio, apenas por

que a medico do INSS teria atestado inicialmente

que a cura ocorreria em determinado momento.

Ou seja, a inercla do segurado em postular

reallzacao de nova pericia administrativa por oca

siao do advento do limite medico pode nao reve

lar neqliqencia, mas mere desconhecimento do

seu estado de saude, Iqnorancia da leqislacao ou

crenca inarredavel no progn6stico inicial.

Sobre 0 tema, afigura-se bastante esclarece

dor 0 seguinte precedente do Tribunal Regional

Federal da 3' Reqiao:

MANDADO DE SEGURANC;:A. PREVIDENCIA
SOCIAL. AGRAVO RETIDO NAo CONHECIDO.
REMESSA OFICIAL. AUXIUO-DOENl;:A. NECES
SIDADE DE REAUZAl;:AO DE PERICIA MEDICA
PARA CANCELAMENTO ou SUSPENSAO DE BE
NEFICIO POR INCAPACIDADE.

- Agravo retido nao conhecido, nos termos do

artigo523, § 1°, do C6digode Processo Civil.

- A Lei nO 8.213/91, Lei de Beneffcios da Pre~

videncia Social, garante 0 auxflio-doenca aos

segurados que forem considerados tempera

riamente incapazes para 0 exercfcio de ativl

dade que Ihes garantaa subslstencia, par meio

de perfcia medica, observada a carencia legal:

menteestipulada (arts. 25,26 lei cit.).

- Apesorde0 sistema COPES permitiraDsegurado,

casoentenda quepermanece incapacitado, apreM

sentarperante a autarquia pedido de reconside
raplD do altaprogramado, reputo quetalanalise,
isto e, persistencia au nao de incapacidade, nao
pode ser atstbuida oo cidadao comum, leigo no
que tange a attenos tecntco-cientliicos relativos
ao profissional afetoQ medicina.

- A transietencia de responsabilidade quanto
a alta medicaeinviavet, sendo que a inerdado
segurado em efetuarpedido de prorroqaciio ou
reconsideraf;oo noopode seraiterlo parase pre
sumir a cura de qua/quer motestia. mormente,
quandose trata da populaou» humilde, despro
vidade instrucao.

- Destatte, necessaria e a reataacao da
medicaparase legitimar a suspensiio ou
lamentode beneficio porincapacidade.'

- Agravo retido nao conhecido e remessa

cialimprovida.

(TRF - 3a Reqiao. sa Turma.

2005.61.19.006335-9. Relatora: Vera JU':OVSKy.

DJF3 de 12.8.2008.)

"Subfinhei.

Nao bastasse isso, eventual neqtiqencia do

segurado manifestada pela ndo iormulacao de

pedido de nova pericia nao se trata de causa legal

de extin~ao do auxilio-doenca, podendo, no ma

ximo, autorizar sua suspensao, a luz do art. 101

da Lei n. 8.213/91.

Como se ve, 0 advento do limite medico,

sem que 0 segurado requeira a reallzacao de

nova pericia, apenas autoriza a suspensao do

auxilio-doen~aate efetiva cornprovacao da ces

sacao da inca pac ida de.

Assim, caso se com prove por nova pericia

administrativa ou judicial que a incapacidade

nunca cessou, 0 beneficio deve ser restabele

cido a partir da suspensao motivada pelo mero

advento de limite medico.

4 Conclusao

Do exposto, conclui-se que 0 sistema de

nominado alta programada e, em tese, legltimo,

porquanto se baseia na apllcacao do art. 60, parte

final, da Lei n. 8.213/91 em conjunto com 0 princl

pio da eficlencla administrativa (art. 37, CF/88).

Todavia, sua apllcacao pode se revelar i1egl

tima quando a data da cessacao da incapacida

de for estimada pel a medico perito do INSS sem

base cientifica idbnea.

Infere-se, ainda, que 0 mere advento do limite

medico nao enseja a extincao do auxilio-doenca,

autorizando apenas a suspensiio do beneficio com

base no art. 101 da Lei n. 8.213/91.

Somente quando ha a conflrrnacao do

progn6stico inicial, a suspensao do beneficio se

converte em cessa~ao definitlva (art. 60, parte

final, Lei n. 8.213/91).

Por derradeiro, no caso de afastamento do

aludido proqnostico, a suspensao do auxilio-doen

ca a partir do advento do limite medico deixa de

subslstlr, devendo ser integralmente paqas, com

os acrescimos legais, as parcelas cujo pagamento

havia sido suspenso.

.rornaoa de DireitoPrevidenclario
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te provavel 0 nascimento de uma nova demanda;

ii) a sentence, construida no bojo de um processo

dialetico -, com contraditorio, ampia defesa, pro

ducao de provas, pronunciamento de assistente

tecnlco do INSS (veja-se que na maioria dos pro

cessos previdenciarios, dada a realidade econo

mica dos segurados, os autores nao contam com

assistentes tecnlcos e, muitas vezes, nem sequel'

com advogado no ambito dos Juizados Especiais

Federals), - passaria a valer menos que um ate ad

minlstrativo unilateral. em que inexiste a figura

de um terceiro imparcial e muito menos de ampla

defesa e contraditorlo: iii) a possibilidade, a qual

quer tempo, de cessacao do beneficio por parte

do iNSSbanalizaria a sentence e 0 duplo grau de

jurisdicao, tendo em vista, infelizmente, a demora

da entrega da prestacao jurisdicional; Iv) 0 meca

nismo jurisdicional e alta mente dispendioso, em

face da rernuneracao dos serventuarlos da Jus

tica, dos custos das pericias judicia is, dos custos

dos honoranos advocaticios, da demora inerente

a prestacao jurisdicional, dentre outros aspectos

que encarecem a estrutura judiciaria. Ora, a de

cisao de rnerlto emitida em um processo judicial

de alto custo merece um minimo de estabilidade,

mesmo em se cuidando de beneficios tempera

rios; v) as pericias medkas do INSS ostentam cri

terios plena mente diferenciados das pericias me

dicas judiciais e das decisoes dos magistrados em

geral. Em regra, os medicos peritos do INSS nao le

vam em conslderacao os aspectos sociais em que

estao inseridos rnilhoes de segurados de nosso

desigual Pais, tais como 0 baixo grau de lnstrucao,

a idade avancada do segurado e a sua impossibili

dade real de reinsercao em um mercado de traba

iho cada vez mais exigente e qualificado.

Por outro lado, a situacao ideal. eis que har

moniza a autonomia do INSS e os postulados do

duplo grau de jurisdlcao e da independencla dos

magistrados, e 0 arbitramento de um lapse de

tempo razoavel para a eficacla da sentence que

versa sobre beneficios previdenciarios tempora

rios, principaimente em se tratando de auxilio

doen<;a, eis que a aposentadoria por invalidez,

em que pese seu carater reversivel, requer uma

maior e adequada estabilidade, eis que se funda

menta em incapacidade permanente. A estipula-

para driblar 0 Poder Judiciario. Alquem se anima

ria, nestes cases, a sustentar tal possibilidade de

altera<;ao unilateral de uma sentence sem a com

petente acao revisional nos termos do art. 471, I,

do CPC? E0 INSS, publica e notoriamente, tarnbem

nao adota, em alguns casos concretos, por capri

cho ou por mero espirito de ernulacao, manobras

no sentido de prevalecer 0 seu entendimento em

face do que ja fora julgado?

A proposlto desta questao, e relativamente

comurn, no dla-a-dia forense, constatar a insisten

cia do INSS em denegar um beneficio de forma su

perveniente ao julgado, pelo mesmo motivo que

ja foi analisado pela sentence da qual nao logrou

sucesso, sem trazer qualquer elemento novo que

justifique a sua recalcitrancia, A natureza estatal

de uma parte, por si so, nao inviabiliza a apllcacao

do art. 471, I,do CPC, pois, do contra rio, configura

ria mais um privlleqio do Poder Publico sem previ

sao expressa em lei, Eo muito conhecido 0 vetusto

brocardo de herrneneutlca segundo 0 qual um

prlvileqlo nao se presume, pois deve decorrer de

previsao expressa em texto legal.

o Art. 471 e seu inc. I, do CPC estao vazados

nos seguintes termos: "Nenhum juiz decidira no

vamente asquestoes ja decididas, relativas ames

ma Iide, salvo: i) se, tratando-se de relacao juridica

continuativa, sobreveio rnodlficacao no estado de

fato ou de direito, caso em que a parte podera pe

dir revisao do que foi estatuido na sentence",

Ora, nao existe motivo juridico consistente

para a nao-aplkacao de tal enunciado normativo

em sede de beneficios por incapacidade outorga

dos judicialmente. Entendimento contrario, con

duziria a diversos inconvenientes, tais como: i) po

deria acontecer de 0 INSS, ao cabo de poucos dias

ou semanas depois da prolacao de uma sentence

da qual se irresignou, convocar 0 segurado para

uma nova avallacao pericial e cessar 0 beneficio

segundo os criterios de sua pericia medica (via de

regra meramente tecnicos), a qual nao concordou

com os criterios estabeiecidos pelo perito judicial

no contexto da instru<;ao processual ou pelo ma

gistrado na sua senten<;a definitiva. Tal situa<;ao, a

meu sentiI', colabora, ainda mais, para a sobrecar

ga de processos do Poder Judiciario e para 0 seu

desprestigio, visto que em tal situa<;ao e aitamen-

gal administrative, sob as luzes da Lei 9.784/99

(processo administrativo federal).

o Estado nem sempre atende aos interesses

da coletividade em suas rnanifestacoes. Celso An

tonio Bandeira de Mello adverte que, ao lado do

interesse publico primario do Estado, 0 qual se

confunde com 0 interesse da coletividade, exls

te tarnbern 0 interesse publico secundarlo". Em

nome do interesse publico secundarlo ou do pro

prio Estado enquanto pessoa juridica, 0 Poder PU

blico deixa de pagar dividas legitimas, descumpre

ordens judicia is por mere capricho, eterniza as

demandas judiciais mediante a utlllzacao abusiva

de expedientes processuais diversos e abarrota e

inviabiliza 0 funcionamento eficaz do Poder Ju

dlciario, dentre outras condutas reprovaveis tao

comuns diante de uma Administracao Publica

ainda patrimonialista e que ostenta veementes

resquicios do lange tempo ditatorial vivenciado

historicamente pelo nosso Pais.

Autorizar 0 INSS, sem ordem judicial previa, a

cessar 0 pagamento de um beneficio previdenci

arlo outorgado em processo judicial dlaletlco, sob

o pretexto de sua inerente temporariedade, e 0

mesmo que autorizar 0 devedor de uma determi

nada prestacao alimenticia estabelecida judicial

mente, por ato unilateral e sem autorlzacao do

Poder Judiciario, a deixar de fornecertal prestacao

ao alimentante sob 0 pretexto de superveniente

sltuacao de desemprego ou, ainda, diminuir pro

porcionalmente 0 valor da pensao diante de mu

danca superveniente de emprego com menor

rernuneracao ou da superveniencia de um filho

oriundo de outra relacao conjugal. Nlnquern du

vida que em tais casos seria muito interessante

ouvir a parte prejudicada diante dos manifestos

expedientes e manobras trabalhistas de que se

valem alguns devedores de presta<;ao alimenticia

3 MeJlo,(elsa Antonio Bandeira de.Curse deDireitoAdministrativo.
Sao Paulo: Malheiros, 13<1 edil;ao,200', p. 63.

Um tema polemico e que merece maiores re

flexoes diz respeito apossibilidade, ou nao, de alte

racao de uma declsao judicial, que versa sobre uma

sltuacao fatka passivel de alteracao ao tonga do

tempo, por ate administrativo unilateral do Estado.

Em materia previdendarla, a presente temati

ca ganha uma singular dlmensao, tendo em vista
as centenas de milhares de acoesjudicia is ajuizadas

perante 0 Poder Judiciarlo cujo objeto sao benefi

cios previdenclarios ou assistenciais temporaries, tais

como 0 auxilio-doenca, a aposentadoria por invali

dez,0 amparo ao idoso e 0 amparo ao deficiente.

A jurlsprudencia ainda nao se consolidou so

bre a questao, mas a tese que logrou a primazia

nos julgados dos Tribunals e a de que e dado ao

INSS, "caso verificada a cessacao da incapacidade,

canceler 0 auxflio-doenca administrativamente,

sem a necessidade de declsao judlclal'".

Por outro lado, ha julgados que sustentam a

tese contra ria, no sentido de que "0 Poder Publi

co, sujeito tanto quanta 0 particular a forca obri

qatorla da sentence, tarnbern esta jungido aacao

revisional, unlca via a possibilitar-Ihe furtar-se a
continuidade dos efeitos do provimento [urisdi

cional, so podendo canceler 0 beneficio, ainda

tipicamente temporarlo, mediante nova ordem

judicial, obtida a final ou antecipadamente.'"

Em primeiro lugar, nao se pode confundir

a temporariedade de aspectos fatico-juridicos

inerentes a uma relacao juridica subjacente a
Iide (relacao juridica continuativa) com a possl

bilidade irrestrita e unilateral de sua desconsti

tulcao pela propria parte interessada que parti

cipou da formacao da senten<;a judicial, ainda

que ostente indole estatal e adote tal proce

dimento sobre 0 verniz do devido processo le-

lTRF4: AC 200204010177951, Rei. Desembargador Federal Luiz
Antonio Bonat, D.E.06/10/1998.

2TRF4: AG 9604208179, ReI. Desembargadora Federal Virginia
Amaral da Cunha Scheibe. DJU 30/10/1996, p.83.085.



~ao de tallapso de eficacia temporal da sentence

tambern pode ser fruto da resposta a um quesito

especffico, em que 0 medico perito, verificando a

incapacidade ternporaria, pode fixar, em termos

de razoabilidade, um prazo de viqencia do bene

flcio de auxllio-doenca diante das peculiaridades

do caso concreto.

A autorizacao judicial. no particular, nao pre

cisa necessariamente se revestir das formalidades

de uma acao revisional, mesmo porque poderia

subverter 0 sistema e os princfpios norteadores

dos Juizados Especiais Federais, pois 0 seu julga

mento seria transferido para as Varas comuns, eis

que 0 INSS nao ostenta legitimidade ativa para in

gressarcom acoes perantetal microssistemajuris

dicional. Por tais razoes, em vislumbrando 0 INSS,

mediante regular procedimento administrativo,

a csssacao dos pressupostos que autorizaram a

outorga judicial do beneflcio por incapacidade, a

sua Procuradoria poderia simplesmente comuni

car tal declsao ao exame do juiz da causa. Muitas

sttuacoes nao demandariam sequer nova perlcia,

tais como 0 retorno do segurado ao mercado de

trabalho e a completa e lnsofisrnavel ausencta su

perveniente dos pressupostos que autorizaram a

concessao do beneflcio.

Nem se alegue que tal procedimento e in

compativel com 0 art. 71 e seu paraqrafo unico da

Lei 8.212/91, verbis:

Art. 71. 0 Instltuto Nacional do Segura Social
INSS devera rever as beneflclos, inclusive os
concedidos par acidente do trabalho, ainda

que concedidos judicialmente, para avaliar a
persistencia, atenuacao ou agravamento da

incapacidade para 0 trabalho alegada como
causapara a suaconcessao.

Pardgrafo unico. Sera cabfvel a concessao
de liminar nas ac;6es resclsortas e revlslcnal,

para suspender a execucao do julgado rescin

dendoourevisando, em caso de fraudeouerro
materialcomprovado.

Entendemos, ao contra rio do que decidiu a

l' Turma Recursal de Mato Grosso, no Processo

200736007030035, Relator Juiz Federal Jose Pires

da Cunha, DJMT 06/07/2007, que 0 procedimen

to de autorizacao judicial previa ao cancelamento

administrativo do beneflcio previdenciario outor-

gada pela Justice e perfeitamente conclliavel com

o art. 71 da Lei 8.212/91.

a supracitado dispositivo legal irnpoe 0 dever

a autarquia previdenciaria de rever todos os be

neficios por incapacidade, cujos pressupostos sao

variaveis do ponto de vista fatko. ainda que

cedidos judicialmente.

Realmente, seria inconcebivel uma decisao ju

dicial criar obstaculos a legitima atuacao de oficio

inerente aAdrninistracao Publica, principalmente

no que diz respeito aaveriquacao da oersistencia

dos pressupostos que autorizaram a concessao

dos beneficios por incapacidade, ainda que outor

gados judicialmente.

Por outro lado, em nenhum memento, 0 art. 71

da Lei 8.212/91 autoriza 0 cancelamento unilateral

do beneficio por incapacidade sem previa autoriza

~ao judicial. Edizer, uma vez constatada, mediante

regular procedimento administrativo, a ausencla

dos pressupostos que autorizaram a concessao

judicial do beneficio, a respectiva Procuradoria Fe

deral Especializadajunto ao INSS ingressaria com 0

devido pedido de seu cancelamento ou suspensao

perante 0 Poder Judiclario, 0 qual examinaria a re

gularidade do mencionado procedimento e passa

ria a adotar a decisao cabivel na especie.

As vantagens de tal procedimento seriam

manifestas: i) a independencia do Poder Judiciario

e a autonomia administrativa do INSS seriam res

peitados, na medida em que uma declsao judicial

nao criaria obstaculos a revlsao administrativa de

beneficios previdenciarlos outorgados judicial

mente; ii) 0 Poder Publico, asua vez, em respeito

aindependencia do Poder Judlciario, comunicaria

a nova situacao fattca do segurado ao magistrado

responsavel, para 0 exame da regularidade de tal

procedimento; iii) evitaria a eternlzacao judicial de

uma situacao fatlca temporaria.

E que, infelizmente, tem ocorrido com certa

frequencia na praxis administrativa a tnslstencla

do INSS em cancelar 0 beneflcio outorgado ju

diciaimente sem a prova inconteste de fatos su

pervenientes e, muitas vezes, os mesmos motivos

que levaram ao indeferimento original que deu

azo aacao judicial sao renovados, 0 que configura

desrespeito ao julgado emitido em processo dia

letico no qual 0 INSS participou regularmente.

Diante de tais perspectivas juridicas e de

elementos extraidos da experlencia da reali

dade administrativa e forense, sustentamos a

impossibilidade de cessacao administrativa de

beneflcio previdenciario ou assistencial tem

porario outorgado em processo dialetico sem

previa autortzacao judicial.
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A Constituicao de 1988 introduziu 0 coneeito

de seguridade social na ordem juridica nacional,

incluindo na sua estrutura as politicas de saude,

asststencia e previdencia social, e atribuiu-Ihe um

or~amento espedlico, 0 da seguridade social, dis-

3 Previdencia Social na Constituicao de

1988 e emendas

A extensao dos beneficios da previdencla a

todos os trabalhadores, inclusive aqueles sem

comprovacao formal de relacao empregaticia ou

de inscrlcao no quadro de segurados, se da com a

Constituicao de 1988, que passou a garantir renda

mensal vitalicia a idosos e portadores de deficien

cia, desde que comprovada a baixa renda e que

ten ham a qualidade de segurado.

Em 1990, 0 INPS passou a ser chamado de

INSS -Instituto Nacional do Seguro Social.

Conforme exposto, 0 beneficio da aposen

tadoria especial foi instituido pela LOPS, Lei nO.

3.807/60, que exigia limite de idade, cinquenta

anos ou mais, alern da atividade considerada pe

nosa ou insalubre. A Lei nO. 5.440-A/68 suprimiu a

exiqencia etaria.

Por outro lade a Lei nO. 8.213, de 24 de julho

de 1991, nao trouxe grandes rnudancas. Com 0

advento da Lei nO. 9.032, de 28 de abril de 1995,

houve alteracao nas condlcoes para aquisicao do

beneficio, que passou a ser concedido median

te criterios mais tecnlcos, uma vez que antes do

advento do referido diploma legal nao se exigia a

efetiva exposlcao aos agentes nocivos.

a atual regramento legal deste beneficio

foi basicamente delineado pela Lei nO. 9.032/95,

que excluiu 0 direito baseado apenas no fato de

o trabalhador pertencer a determinada categoria

prolissional. De acordo com 0 que preve a atual

leqislacao, 0 obreiro, para ter direito a aposen

tadoria especial, devera comprovar 0 tempo de

contribuicao a previdencia e a efetiva exposlcao

aos agentes fisicos, biol6gicos ou a associacao de

agentes prejudiciais pelo periodo exiqido para a

concessao do beneficio. Para tanto, devera, con

forme a atividade exercida, trabalhar por 15, 20 ou

25 anos, independentemente do genero.

o fato considerado como ponto de partida

da Previdencia Social propriamente dita no Pais,

contudo, e a Lei EI6i Chaves (Decreto n° 4.682) de

1923. Ela criou a Caixa de Aposentadoria e Pen

soes para empregados de empresas ferrovlartas,

estabelecendo asslstencia medica, aposentadoria

e pensoes, validos inclusive para seus familiares.

Em tres anos, a lei seria estendida para trabalha

dores de empresas portuarias e maritimas.

Na decade de 30, atraves da promulqacao de

diversas normas, os beneficios sociais foram sen

do implementados para a maioria das categorias

de trabalhadores, dos setores publico e privado.

Foram criados, tarnbern, seis institutos de previ

dencia, responsavels pela qestao e execucao da

seguridade social brasileira.

Em 1960, foi criada a Lei Orqanica de Previ

dencia Social, unilicando a leqislacao referente

aos institutos de aposentadorias e pensoes, A esta

altura, a Prevldencla Social ja beneliciava todos os

trabalhadores urbanos. as trabalhadores rurais

passariam a ser contemplados em 1963.

Esob essa norma que nasce a Aposentadoria

Especial, atraves do artigo 31 da LOPS (Lei Or

ganica da Prevldencta Social), que mais tarde foi

regulamentado pelos artigos 65 e 66 do Decreto

no 48.959AI 60 (RGPS). Dizia: Artigo 31: "A Apo

sentadoria especial sera concedida ao segurado

que, contando no minimo 50 (cinquenta) anos de

idade e 15 (quinze) anos de contribuicoes, tenha

trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25

(vinte e cinco) anos pelo men os, conforme a ati

vidade prolissional, em services que, para esse

efeito, forem considerados penosos, insalubres ou

perigosos por decreto do Poder Executivo".

Em 1966, com a alteracao de dispositivos da

Lei Orqanica da Previdencia Social, foram institui

dos 0 "Fundo de Garantia por Tempo de Service"

- FGTS - e 0 "lnstituto Nacional de Previdencia So

cial" -INPS - que reuniu seis lnstitutos de aposen

tadorias e pensoes existentes.

Em 1974, foi criado 0 Mlnisterio da Prevlden

cia e Assistencla Social. Ate entao, 0 tema licava

sob 0 comando do Ministerio do Trabalho e Em

prego (na epoca chamado Ministerio do Trabalho

e Previdencia Social).

2 Breve hist6rico da Previdencla Social
da aposentadora especial'

A Previdencla Social no Brasil possui mais d

100 anos de hist6ria. A primeira leqislacao per

tinente ao tema e datada de 1888, quando foi

regulamentado 0 direito a aposentadoria para

empregados dos Correios.

Segundo a doutrina, a aposentadoria especial

e um beneficio que garante ao trabalhador uma

contra partida diferenciada para compensar os des

gastes ocorridos durante 0 tempo que laborou so

condlcoes prejudiciais a sua saude ou integridade

fisica, seja efetivamente (atividades penosas/insa

lubres) ou provavelmente (atividades periqosas).

Etema que abrange tanto 0 regime geral d

previdencla como aquele espedlico dos servi

dores publlcos, porern, existe na atualidade um

ornlssao legislativa no que toea aos regimes pr6

prios dos servidores, ao contra rio do regime geral,

pela ausencla de reqularnentacao espedlica do

art. 40, §4°, da CR/8B.

a fato de haver omissao nao implica lacuna tee

nica, no sentido kelseniano. Cabe ao interprete da

cumprimento a norma lancando mao dos prind

pios herrneneuticos disponiveis, entre os quais est'

o principio domaxima efetividade doConstituicao.

a que se tentara demonstrar e que ta/omis
sao ndo pode obstara coneretiza~ao dessedireito
const/tuciona/mente assegurado aos servidores,
uma vez que existe entre n6s principio consti

tucional especifico para a hip6tese: 0 principio
do subsidiariedade do regime gera/ em relaciio
aos regimes proprios, inserto no art. 40, § 12, da

CR/88, pela EC nO 20198.

1 VELOSO, Luciane Curty Romero. A aposentadoria especial do
servidores e a moralegislativa. 2009.41f.Monografia (conclusa
do curse) Institute de Estudos Jurfdicos Avancados, Programa de
P6s-Graduac;ao em Direito Previdenci.3rio do, Bela Horizonte
pp. 7MB, com algumas alterac;6es.

o princlpio da subsidiariedade do regime qeral da previdencla
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a Direito Previdenciarto, mais do que qualquer

outra especialidade, e ramo jurfdico que esta dire

tamente voltado aatingir 0 lim predpuo do Estado

Modemo: efetivar a dignidade da pessoa humana,

principio fundamental de nossa Republica.

A Constituicao de 1988 em seu Capitulo II, do

titulo VIII, trata especilicamente da Ordem Social

e destina um capitulo para a Seguridade Social.

Essa e genero da qual sao especies 0 conjunto

de politicas voltadas para a saude, a assistencia

sodaI e a previdencia.

A aposentadoria especial e um dos subtemas

da Previdencia Social, destinando-se a densilicar

conjuntamente os prindpios da dignidade da

pessoa humana e da isonomia, tratando desigual

mente os segurados em condicoes desiguais, per

mitindo a retirada antecipada do mercado de tra

balho, e em condlcoes dignas, do trabalhador cuja

atividade produtiva foi sobrecarregada de fatores

insalubres e/ou perigosos, colocando em risco sua

saude, sua integridade fisica e sua vida.

Ter direito aaposentadoria nao e equivalen

te a inaptidao para 0 labor. Signilica tao somente

que, ao cumprir as exlqencias a ele impostas pela

atividade laboral realizada ao longo de sua vida,

o trabalhador adquiriu 0 direito de desvincular-se

do mundo produtivo auferindo proventos advin

dos da reserva linanceira solldarla contabilizada

durante 0 periodo em que laborou.



§ 1°-Lei complementar poderaestabeJecer
excecoes aodisposto noinciseIll, "a" e"c", nocaso
de exerdcio de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas.

§ 4° Evedada a ado~ao de requisitos e
criterios diferenciados para a concessao de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, noster-

§ 4° - Evedada a adocao de requlsltos
e criterlos diferenciados para a concessao de

aposentadoria aosabrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados os casos de

atividades exercidas exdusivamente sob con
di~6es espedaisque prejudiquem a saude ou

a integridade ffsica, definidos em lei comple
mentar.(Reda~ao dada pela Emenda Constitu
cional nO 20, de 15/12/98)

servidores publlcos alterando diversos disposi

tivos da Emenda Constitucional nO. 20, de 15 de

dezembro de 1998, retirando direitos como a in

tegralidade e paridade das aposentadorias e pen

s6es dos servidores publlcos, permitindo a fixacao
por lei da renda mensal inicial, e estabelecendo

a contribuicao social do servidor inativo, regula

mentada pela Lei nO. 10.887, de 18 de junho de

2004, introduzindo a nocao de "solidariedade" ao

lado da "contributividade" da prevldencta social

dos servidores ocupantes de cargos publlcos,

A Emenda Constitucional nO. 47, de 5 de ju

nho de 2005, tarnbern chamada de Paralela, por

tramitar paralelamente a Emenda Constitucional

nO. 41/2003, trouxe a regra transltorla para a rna

nutencao da integralldade da base de calculo da

aposentadoria para quem era servidor publico em

16/12/1998 (data da EC nO.20) e estendeu a pari

dade integral para quem se aposentar na forma

do artigo 6° da EC41/03.

No que diz respeito a aposentadoria especial,
havia regras especificas ja na redacao original da

CR/88, para os servidores publicos, como disci pi l

nava 0 §1° do art. 40 da CR/88:

Esse paraqrafo foi renumerado pela EC20/98

com a seguinte redacao:

Por sua vez, a EC 47/2005 alterou mais uma

vez a reda~ao, permitindo a aposentadoria espe

cial tambem aos portadores de deficiencia:

Por meio da Emenda Constitucional nO 20 fi

cou modificado todo 0 sistema de previdencia
social vigente no pafs, advindo novas normas

buscando 0 equilibrio do sistema prevldenciario,

visando constitucionalizar a forma capitalizada

de custeio dos beneficios previdenciarlos tanto

no service publico como na esfera privada e de

cristalizar a previdencla complementar (aberta e

fechada), permitindo a criacao de fundos especi

ficos (art. 249) para a previdencia dos servidores

focados no equillbrio atuarial e financeiro.

A Emenda Constitucional nO 41, de 19 de de

zembro de 2003, reformulou a previdencia dos

no cargo em que sedara a aposentadoria. Ja, paraosservidores
queingressaram noservicepublico ate 16 de dezembro de 1998,
e requerido apenas 0 exerclclo da atividade durantecinco anos
no cargo efetivo em que sedara a aposentadoria, dispensada a
carencia de dezanos no servicepublico;

h) protbtcao de acumulacao de cargos publlcos com
aposentadorias: e proibido ao servldor publico e ao miJitar
acumular proventos de aposentadoria pagos porregime proprio
de previdencla social com a remuneracao de cargo, emprego
ou funcao publica, ressalvados as cargos eletivcs, oscargos em
comissao declarados em lei de livre nomeacao e exoneracao e
as cargos acumulavels na forma da Constituicao: dols cargos
de professor, daiscargos privativos de medico ou um cargo de
professor com outro, tecnlco ou clentffico. Esta vedecao nao
seaplica, no entanto, aquele lnativo au membrode poderque
ate 16 de dezembro de 1998 tenha ingressado novamente no
servicepublico porconcurso em razaododlreito adquirido;

i) prolbtcao de acumulacao de aposentadorias no ambito
do regime proprio de previdencia social: a prolbkao vale
inclusive paraaqueles que ingressaram novamente no service
publico ate 16 de dezembro de 1998, nos termos do item
(b). A unica excecao e para os cargos acumulaveis na forma
da Constituicao nos termos do item (b), au daqueles que ja
tinham mats de uma aposentadoria em 16 de dezembro de
1998 par respeito ao direito adquirido;

j)vedacao dacontagem de tempofictfclo: eprotblda acontagem
de todo a tempo considerado em lei como tempo de servtco
publico para fins de concesseo de aposentadoria sem que haja
de fate a prestacao de servko por parte do servidor com 0

recolhimento da respective contribuicao:

k) limite de valor para os proventos: as proventos de
aposentadoria e as pens6es nao podem exceder, par ocasiao
de sua concessao, a remunera~ao referente ao cargo efetivoem
que sedeu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a
concessao da pensao;

I) veda~ao de inclusao para fins de calcuJo e concessao de
beneflciodeparcelas remuneratoriasespedficas:adicionaJmente,
a leino 9.717/98 veda a inclusao de parcela remuneratoria paga
em decorrencia de fun~ao de confian~a, de cargo em comissao
au do local de trabalha de exerdcio da atividade no calculo e na
Concessaa do beneficio previdenciario;

m) utiliza~ao dos recursos provenientes das contribui~6es

sociais do regime proprio de previdencia para pagamento
eXciusivo de beneffcios;

nJ criou um teto maximo para pagamento de beneffcios peJo
RGPS, evitando com isso a concessao de novos beneflcios que
pudessem gerardesequilibrio no sistema.

"Corne seexernpllfica (extrefdo de VELOSO (2009)):

a) criou a contribuicao obrigat6ria e 0 equilibria atuariaF~

financeiro, explicitando que 0 custeio ocorrera mediant~

contrtburcoes de todos as servidores ativos e que 0 cillculg
dessas contribulcoes deve resguardar 0 equilibria financeiro
atuarial do regime;

b)extinguiu aaposentadoria proporcional portempode servtc
Com a nova regra, 0 tempo de servtco de 35 e 30 anos par
homens e mufheres, respectlvarnente, e definldo como llrnlt
minima para a aposentadorla, estimulando 0 prolongamento~.

vidaativadestrabalhadores;

c) restringiu as aposentadorias espectets, nao podendo ha
crttertos diferenclados para a concessao de aposentador
exceto as casas de atlvldades exercldas exclusivamente 5

condlcoes espedals que prejudiquem a saude e a integralida
terce. Somente a professor que comprovar exclusivament
tempo de efetivo exercklo do maqlsterto na educacao infan~

e no ensino fundamental e media tera direito aaposentadorla
partirde 30 anos de contrtbulcao, sehomem, e 25,semuther;

d) mudou no texto constitucional de "tempo de servi~o" pa
"tempodecontribu i~ao" acriteria decancessao deaposentadori
par tempo.0 recebimento do beneficia fica vinculado aotemp
de contribui~ao;

e) limitou a minima de idade para a aposentadoria par te
de servi~o dosservidores publicos em 60 anos e 55 anos
homense mulheres, respectivamente;

f) mudouasregras de calculo do valordosbeneFicios no R
A antiga regra previa a valor dos beneficios como a meg
aritmetica do salario de contribui~ao dos ultimos 36 meses.
nova regra, quepassou aserdefinida par lei,alemdeaument~r
perfodo dabasedecalculo, tambemaplica ofator previdenciar
gerando possibilidade de redu~ao do deficit de longoprazo;

g) carencia: a servidor de cargo efetivo que ingressar
administra~ao publica a partir de 17 de dezembro de 1998
tera direito a aposentadoria apos ter cumprido um peri~

minimade dezanos noservi~o publico e,pelomenos, cinco a~

A Emenda Constitucional nO 20 estabeleceu

criterios e limltacoes para a orqanizacao de regime

proprio de previdencia social para os servidores

publicos. Uma primeira restricao e que so podera

filiar-se a regime proprio 0 servidor que seja titular

de cargo efetivo. 0 servidor ocupante excluslva;

mente de cargo em comissao declarado em lei de

livre norneacao e exoneracao, bem como de outre

cargo ternporario ou de emprego publico, sera fi

liado obriqatorio do Regime Geral de Previdend

Social - RGPS, administrado pelo INSS.

o servidor publico titular de cargo

mantem 0 vinculo com 0 regime proprio de preS

vldencia social de origem, mesmo quando cedldo

ou em exercicio de mandato eletivo.

Alern de restringir 0 regime proprio de previ

denclasocial apenas ao servidortitularde cargo efe

tivo, a EC nO 20 estabeleceu e alterou diversas outra

regras e restrlcoes dos regimes previdenciarlos, ern

conjunto com a leqlslacao que Ihe sobreveio'.

tinto do orcamento fiscal. Nao se pode dizer que 0

conceito seja novo, pois ja a LOPS estabelecia po

Iiticas no campo da saude e da assistencia social,

alern da prevldencia, seu foco principal, mas e em

1988 que 0 conceito se constitucionaliza.

Quanto as fontes de custeio, alern de voltar

a incluir as contribuicoes sociais no ambito dos

trlbutos, estabeleceu disciplina propria para sua

cnacao e estendeu seus fatos geradores.

Dentre as lnovacoes, podemos citar: a crlacao

de regras de aposentadoria, constitucionalizando

as aposentadorias por idade e por tempo de servl

co,definkao de um piso de um salario minimo para

todos os beneficios, extensao da aposentadoria

proporcional as mulheres, unificacao dos sistemas

urbano e rural, reducao de cinco anos de idade para

concessao de aposentadoria por velhice aos traba

Ihadores rurais,garantia da preservacao do valor real

dos beneficios e da correcao monetarla dos salaries

de contribuicao utilizados no cakulo da renda men

sal inicial, alemde outras alteracoes.

Posteriormente a prornulqacao da Constitui

~ao de 1988, a maior parte dos empregados publi

cos celetistas foi convertida em estatutarios com

a instltuicao dos Regimes Jurfdicos Onicos, que

previam tambern a possibilidade da exlstencta

de regimes proprios de previdencia no ambito da

Uniao, Estados e Municipios, regulamentando 0

art. 40 da Constituicao.

No ana de 1998 foi dado 0 primeiro passo

para a reorqanlzacao do sistema previdenciario

brasileiro, principalmente no que respeita a previ

dencia dos servidores.

As publica~6es da Emenda Constitucional nO

20 e da Lei Geral de Previdencia do Setor Publico

(lei nO 9 717, de 1998) introduziram mudan~ases

truturais na previdencia dos servidores da Uniao,

Estados, Distrito Federal e Municipios.

A primeira consolidou 0 novo modelo previ

denciario com enfase no carater contributivo e na

necessidade de equilibrio financeiro e atuarial; a

segunda estabeleceu normas gerais para a orga

niza~ao e 0 funcionamento dos regimes proprios

de previdencia no setor publico.



Posteriormente 0 laudo foi substituido pelo

Perfil Profissioqrafico Prevldenciario, documento

hist6rico-laboral do segurado - segundo modele

instituido pelo INSS - que deve conter registros

ambientais, resultados de rnonitoracao biol6gica,

uso de equipamentos de protecao e dados admi

nistrativos, alern de outras informacoes (art. 68,

paraqrafo 8.°, do RPS).

o PPP substituiu 0 'Forrnulario de Informa

coes sobre Atividades com Exposicao a Agentes

Agressivos", chamado de DIRBEN 8030 (antigo SB

40, DISES BE 5235, DSS 8030), sendo exigido a par

tir de 2004. A empresa devera elaborar e manter

atualizado 0 perfil profissioqrafico previdenciario

abrangendo as atividades desenvolvidas pelo tra

balhador, fomecendo a este c6pia por ocaslao da

rescisao contratual.

o Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais do

Trabalho (LTCAT) e um documento com carater

pericial, de iniciativa da ernpresa, com finalidade

de propiciar elementos ao INSS para caracterizar

ou nao a presence dos agentes nocivos a saude

ou a integridade fisica relacionados no Anexo IV

do Decreto n.O 3.04B/99.

o LTCAT devers ser assinado por engenheiro

de sequranca do trabalho ou por medico do tra

balho. A partir de 1.° de janeiro de 2004, foi dis

pensada a apresentacao do LTCAT ao INSS, mas

o documento devera permanecer na empresa a

disposkao do INSS. Se houver duvida quanta as

inforrnacoes contidas no Laudo Tecnko ou quan

to aos documentos que fundamentaram sua ela

boracao, 0 INSS podera efetuar diliqencia para

conferencla dos dados.

Para a concessao da aposentadoria especial

e necessario 0 cumprimento de um lapse tem

poral varlavel de acordo com os riscos a saude e

a integridade fisica. 0 tempo minima de exerci

cio da atividade geradora do direito a aposenta

doria especial foi estipulado em 15 (quinze), 20

(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo artigo 31

da LOPS, que instituiu 0 beneficio, sendo manti

dos pelas leqlslacoes subseqOentes (hoje, artigo

57 da Lei n.s 8.213/91).

A classlficacao dos agentes nocivos quimicos,

fisicos, biol6gicos ou assoclacao de agentes preju-

Conforme conceito constante do Regulamen

to da Previdenda Social, a aposentadoria especial,

uma vez cumprida a carencla exiqida, sera devida

ao segurado empregado, trabalhador avulso e con

tribuinte individual (se cooperado filiado a coope

rativa detrabalho ou de producao) quetenha traba

Ihado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos,

conforme 0 case,sujeito a condicoes especiais que

prejudiquem a saude ou a integridade fisica.

A redacao original do artigo 57 da Lei n.O

8.213/91 (que seguia os conceitos da LOPS) ad

mitia duas formas de se considerar 0 tempo de

service como especial: a) enquadramento por

categoria profissional, pols, conforme a ativida

de desempenhada pelo segurado, presumia a

lei a sujelcao a condicoes insalubres, penosas ou

perigosas; b) enquadramento por agente noci

vo, quando, independentemente da atividade ou

profissao exercida, 0 carater especial do trabalho

decorria da exposicao a agentes insalubres arrola

dos na leqislacao de reqencia,

A Lei n.O 9.032/95 retirou 0 enquadramento

por categoria profissional e imp6s a necessidade

de cornprovacao, pelo segurado, da efetiva ex

poslcao aos agentes agressivos, exiqindo ainda

que essa exposicao fosse habitual e permanente,

mediante docurnentacao, na forma estabelecida

pelo Mlnisterio da Previdencia e Asslstencia So

cial, emitido pela empresa ou seu preposto, com

base nas condicces ambientais do trabalho e as

sinada por medico do trabalho ou engenheiro de

sequranca do trabalho.

Desse laudo deveria constar informacao so

bre equipamentos de protecao coletiva, de me

didas de carater administrativo ou de organiza

cao do trabalho, ou equipamentos de protecao

individual, que eliminem, minimizem ou contro

lem a exposicao aos agentes nocivos, conforme

estabelecido na leqlslacao trabalhista. 0 INSS

podera inspecionar 0 local de trabalho para con

firmar as lnforrnacoes.

4 A aposentadoria especial no Regime Geral'

'Conforme VELOSO (2009), MARTINS (2007) e ROBEIRO (2004),
comalteracoes.

Isto e. a partir da EC nO 20/98, as lacunas e

omiss6es legislativas que porventura seestabelece

rem em relacaoaos regimes pr6prios dos servidores

deverao ser supridas pelasnormas do regime qeral.

De c1areza evidente, pois ainda que inexistis

se poderia ser suprido pela utilizacao da analogia,

esse principio herrneneutico expressamente inS

troduzido no texto constitucional estabelece que

tadas as normas previdencidrias da regime qeral:

que estabelecam critertos e requisitassoo subsidid

riasem reiacao aos regimes pr6prios, de modo que

nem e necessario que a leqislacao se ocupe espe

cificamente de estabelecer regras para os regimes

pr6prios se essas ja existem para 0 regime geral;

naquilo em que nao houver dlstlncoes estabeleci

das na pr6pria Constitulcao.

na distin~oo entrea aposentadoria especiaido servido/:

edo regime geralnostermos da Constituidio, exigindog

se, emqualquercaso, leicomplementarparadisciplinar

a aposentadoria especial.

Essa aproxirnacao entre os regimes pr6prio

e geral de aposentadoria especial se relaciona in

timamente com 0 objetivo das reformas constitu

cionais de reduzir as diferencas entre tais regimes

uma vez que naquela epoca havia evidente des

compasso entre os deficits crescentes dos regime

pr6prios - que atendem pequena parcela da po

pulacao - e a situacao (entao existente, mas qu

se alterou dramaticamente nos ultlmos anos) d

equilibrio verificado no ambito do regime geral.

Visando tambern a essa aproximacao, princi

pic juridico de excepcional importancia foi estabs

lecido pela EC 20/98, vinculando os dois regimes:

o Principio da Subsidiariedade do Regime Gerale
relacaoaosRegimes Pr6priosdosservidores.

Constante do art. 40, §12, da CR/88, na

~ao da EC 20/98, assim disp6e:

§ 12 - Alern do disposto neste artigo,

regime de previdencla dos servidores

tltulares de cargo efetivo observara, no rnre COU"

ber,osrequisitos e criterios fixados para0

me geral de previdencla social. (Inclufdo

EmendaConstitucional n" 20,de 15/12/98)

§ 1° Evedada a adocao de requisitos e
crlterios diferenciados paraa concessao de apo

sentadoria aos beneficiarios do regime geral de
previdencla social, ressalvados os casos de ati
vidades exercidas sob condlcces especiais que

prejudiquem a saude ou a integridade ffsica,
definidos em lei complementar. (Reda<;ao dada
pelaEmenda Ccnstitucional nc 20,de 199B)

§ 1° E vedada a adoceo de requisitos e
criterios diferenciados para a concessao de

aposentadoria aos benefictarlos do regime
geral de previdencla social, ressalvados os
casos de atividades exercidas sob conckoes
especiais que prejudiquem a saude ou a inte

gridadeffsica e quando setratar de segurados
portadores de deficlencia, nos termos defini

dosem lei complementar.(Novaredacao dada
pela EC n" 47, de 06/07/2005)"

mos definidos em leis complementares, os
casos de servidores:

I portadores de defidencle:

II que exen;am atividades de risco;

III cujas atlvldades sejam exercidas sob

condicoes especiais que prejudiquem a sau
de ou a integridadeffsica. (nova redacao dada
pela EC n" 47, de 06/07/2005)

Quanto ao regime geral, a redacao original da

CR/88 nada especificava acerca da aposentadoria

especial, 0 que implica que as normas infracons

titucionais anteriores (da LOPS) foram recepcio

nadas, por nao contrariarem a Constituicao, e as

normas infraconstitucionais supervenientes (lei

8213/91, lei 9032/95, Lei 9528/97, lei 9732/98, etc)

tarnbern se harmonizaram com a Constituicao.

Ja a EC nO 20/98 incluiu dispositivo especifico,

analogo aquele previsto para os regimes pr6prios,

no §l°do art. 201:

E a EC nO 47/2005, tarnbern em analogia com

o regime pr6prio, incluiu os portadores de defici

encta entre os beneficiaries da aposentadoria es

pecial, alterando 0 §1° do art. 201:

Em suma, se entre a promulqacao da CRl88 e

o advento da EC 20/98 havia alguma diferenciacao

constitucional entre aaposentadoria especialdos ser

vidores publicos e do regime geral, pois para aquela

havia deterrninacao de lei complementar para sua

reqularnentacao, ap6sa EC nO20/98praticamentenoo



'.0 servidor publicoterndireitoaernissaopelo
INSS de certidao de service prestado comoce~

letista sob condicoes de insalubridade, peri
culosldade e penosidade, com os acresclrnos
previstos na leqislacao previdenciaria,

2. A autarqula nao tern legitirnidade para

opor reslstencla a emlssao da certidao com
fundamento na alegada irnpossibilidade de

sua utlllzacao estatutarla: requeridaesta,ape
nasa entidade aqual incumbe deferi-la eque
poderiaopor asua concessao. (RE n.O 433305,

,.U Turrna. Relator Min. Sepulveda Pertence,

julg. 14.2.2006).

Tambern diante das inumeras negativas da au

tarquia prevldenciaria quanta ao direito do servidor

publico obter junto ao INSS a certldao de service

prestado como celetista em condicoes especiais, 0

Supremo Tribunal Federal assim se manifesta:

Observa-se que tal jurisprudencia (hoje consa

grada em todos os nlveis) aplica-se a todo 0 tempo

de service publico celetista, inclusive aquele pres

tado apes a Constituicao de 1988, desde que antes

do regime juridico unlco dos servidores publicos.

Como ja explicitado, os trabalhadores da ini

ciativa privada, submetidos a regime celetista e vin

culados ao Regime Geral de Previdencia Social, sao

destlnatarios de normas especlficas que Ihes per

mitem 0 reconhecimento do direito e a contagem

especial do tempo de service prestado sob condi

coes que Ihes prejudiquem a saude ou a integrida

defisica, conforme arts. 57 e 58 da lei 8213/9l.

Ja os servidores publicos, apos a crlacao do

Regime Juridico Unlco - Lei 8112/90, no ambito

federal - , viram ceifados 0 direito a aposentado

ria especial e a conversao do tempo de service

especial em tempo comum, mesmo prestado sob

condkoes que coloquem em risco sua saude ou

integridade fisica. Reconhece-se apenas a conver

sao do tempo de service especial em tempo co

mum durante 0 periodo celetista - mesmo apos a

Constituicao de 1988 - conforme a jurisprudencia

consolidada do E. STF, ja apresentada.

5 Direito a aposentadoria especial para

os servidores estatutarios e a mora legislativa:

a EC nO 20/98

A comprovacao do tempo de atividade sob

condi~oes especiais obedece ao disposto na legis

la,ao em vigor na epoca da prestacao do service,

a tempo de service deve ser disciplinado pela

lei vigente a epoca em que efetivamente presta

do, passando a integrar 0 patrirnonio juridico do

trabalhador, como direito autonorno. A jurispru

dencia fixou que lei nova que venha a estabelecer

restri~ao ao compute do tempo de service nao

pode ser aplicada retroativamente, face a intangi

bilidade do direito adquirido.

Apesar da reslstencla do IN55 e dos demais

orqaos publlcos a contagem como especial do

tempo de service publico celetista, 0 Supremo

Tribunal Federal (STF) ja firmou posicionamento

quanto a necessidade de observancla da lei vigen

te a epoca da prestacao de service na condlcao de

celetista (isto e, no periodo anterior ao regime

jurfdico unko), admitindo a conversao do tempo

especial em tempo comum.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURsO EXTRAOR

DINARIO. CONsTITUCIONAL. ADMINlsTRATIVO
E PREVIDENCIARIO. ATIVIDADE INsALUBRE,

CONTAGEM DOTEMPO DE sERVI<;:O PARA FINS

DE APOsENTADORIA. PERloDO ANTERIOR A
sUPERVENIENCIA DO REGIME JURIDICO UNI

CO. 1. Atividade insalubre, perigosa au peno

sa. Contagem do tempo de service para fins

de aposentadoria. Possibilidade. 0 tempo de
service exercido alternadamente em atividade

que seja au venha a serconsiderada perigosa,

insalubre au penosa e sornado, ap6sa respee
tiva conversao, segundo criterios de equlvalen

cia fixados pelo MPAs,para efeito de qualquer
especie de aposentadoria. l.eqislacao previ

denclaria vigenteaepoca da prestacao Jaboral:
Consolidacao das Leis da Prevldencia Social,

artigo 35, paraqrafo 2.°. 2. Superveniencia do

Regime Jurfdico Onico: novo regime jurfdico
que,apesar de prever a edicao de lei espedfica

pararegulamentar aconcessao de aposentado

riaparaosagentes publicos que exercerem ati

vidade em condic;:6es insalubres, perigosas ou

penosas, naodesconsiderou nem desqualificou
o tempo de service prestado nosmoldes da le~

gisla<;;;o anterior (Lein. 8.112/90, artigo 103.V).

Agravo regimental nao provido. (STF, Ag. Reg.

RE 431.200-0, ReI. Min. Eros Grau, OJ 29.4.2005).

1,67

1,25

PARA 25

1,33

0,80

PARA 20

0,75

0,60

PARA 15
TEMPO A

CONVERTER

TEMPO A
(PARA 30) MULHER (PARA 35) HOMEM

CONVERTER

DE 15 ANOS 2,00 2,33

DE 20 ANOS 1,50 1,75

DE 25 ANOS 1,20 1,40

DE 25 ANOS

DE 20 ANOS

DE 15 ANOS

A Lei 6887/80 definiu que 0 tempo de <"",;r~

exercido alternadamente em atividades comuns

e em atividades perigosas, penosas ou InsaIUIOr<oS

poderia ser convertido, nao so para 0 rl"f"riim,'n_

to de qualquer das tres aposentadorias eSIJe(:IaIS.

mas tarnbern para a obtencao da

comum. Antes dessa lei, somente 0 tempo de

vico exercido em atividades perigosas, penosas

insalubres poderia ser somado, depois de convor

tido, para a concessao da aposentadoria especial.

A Lei n.O 9.032/95 vedou a conversao de

po de service comum em especial, mantendo

conversao de tempo especial em tempo comum.

a beneficia rio que tiver desempenhado

secutivamente duas ou mais atividades em

dicoes prejudiciais a saude ou integridade

sem completar 0 prazo minimo para aoosentadn

ria especial, podera somar os diversos perfodos

conforme a tabela conversora:

5e 0 segurado desempenhou diversas ativida

des sujeitas a condlcoes especiais sem cornntetar

o tempo necessarlo, podera converter 0 tempo

uma para outra, considerada a atividade prepon

derante, isto e, a de maior tempo.

Conforme Decreto n.O 3.048/99, artigo 70,

admite-se a contagem diferenciada do tempo de

service especial na conversao para tempo comum,

de acordo com a seguinte tabela:

Essas regras de conversao de tempo de ativi

dade sob condicoes especiais em tempo de ativi

dade comum constantes acima se aplicam ao tra

balho prestado em qualquer periodo.

diciais a saude, ou a integridade ffsica e 0 tempo

de exposicao considerados para fins de concessao
de aposentadoria especial constam do Anexo IV

do Decreto n.O 3.048/99.

Consideram-se agentes nocivos aqueles que

possam trazer ou ocasionar danos a saude ou a

integridade fisica do trabalhador nos ambientes

de trabalho, em funcao de sua natureza, concen

tracao, intensidade e fator de exposicao, conside

rando-se os ffsicos, como ruidos, vlbracoss, calor,

pressoes anormais, radlacoes ionizantes e outros,
os quimicos, como os manifestados por nevoas,
neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores de subs

tancias nocivas presentes no ambiente de traba

Iho e outros, e os biolcqicos, representados por

microorganismos como bacterias, fungos, parasi

tas, bacilos, virus e outros.

No campo do custeio, a Lei 9732/98 instituiu

aliquotas adicionais de 12%, 9% e 6% conforme

a atividade exercida, incidente somente sobre

as remuneracoes pagas aos segurados sujeitos

as condicoes especiais.

A aposentadoria especial sera devida ao segu

rado empregado a partir da data do desligamento

do emprego (quando requerida ate essa data ou

ate noventa dias depois), ou da data do requeri

mento. Para os demais segurados, sera a data da

entrada do requerimento.

A renda mensal do beneficio sera de 100 %

(cem por cento) do salarlo-de-beneflclo. Nao ha

aposentadoria especial proporcional e nao se Ihe

aplica 0 fator previdenciarlo.

De acordo com 0 paraqrafo 8° do art. 57 da

lei 8213/91, e vedado ao aposentado especial

continuar ou retornar a atividade que esta sujeita

a qualquer agente nocivo listado no anexo IV do

Dec 3048/99, conforme determinado pela Lei n.O

9.732/98. a aposentado especial podera retornar

a atividade iaboral desde que esta seja comum.

A conversao de tempo de service trabalhado

em condicoes especiais para tempo de atividade

comum consiste na transformacao daquele periodo

com determinado acresclmo compensatorio, em fa

vor do segurado, considerando que esteve sujeito a

trabalho prejudicial a saude ou a integridade fisica.



arts. 57 e 58 da lei 8213/91 ate que a lei complemen

tar da aposentadoria especial entre em vigor. Sao

muitas as razoes,

A mesma Constituicao que Iimitou a aposenta

doria especial do servidor aedicao de lei comple

mentar tarnbem estabeleceu 0 principio da isono

mia constitucional de todos os cidadaos (art. 5°, I).

Por meio deste principio limita-se a abusividade e

impede-se a crlacao de tratamento diferenciado a

pessoasque se encontram em sltuacoes semelhan
tes. No dizer de (MORAES, 1999) "a desigualdade na

lei se produz quando a norma distingue de forma

nao razoavel ou arbitrarla um tratamento especffi

co a pessoas diversas....os tratamentos normativos

diferenciados sao compativeis com a Constituicao
Federal quando verificada a exlstencia de uma fina

Iidade razoavelmente proporcional ao fim vlsado".

Tratando-se de trabalhador sujeito a condi

coes especiais em seu labor, que afetem sua saude

ou integridade fisica (ou portador de defidenda,

conforme a atual redacao, ja na EC 47105),indepen

dentemente do regime de previdencia a que vincula

do, a Constituicao garante 0 direito aaposentadoria

especial nos termos de lei complementar, desdea EC

20/98. Se a propria Constituicao (especificamente, 0

art. 75da EC 20/98) estabelece que para um dos re

gimes a leqislacao ordinaria entao vigente (arts. 57

e 58 da lei 8213/91) e recepcionada como lei com

plementar em sentido material, dando efetividade

ao direito aaposentadoria especial, nao vejo como

nao utlliza-la para fixar os requisitos e condicoes

tarnbern para 0 outro regime.

Entender de outra forma seria admitir que

uma emenda constitucional (a EC 20/98 em seu

art. 1S) poderia estabelecer uma distlncao abso

lutamente irrazoavel entre iguais: a lei ordinaria

(existente) vigeria como lei complementar em

sentido material, efetivando certo direito fixado

na Constituicao para uns (regime geral) e nao po

deria ser aplicada aos outros (regimes proprios),

mantendo-os alijados do mesmo direito fixado

na Constituicao. Seria admit·ir que uma emenda

constitucional poderia subverter c1ausula petrea

(art. 5°, I) da Constituic;ao originaria.

Ha ainda uma segunda razao, relacionada

aos fins da propria reforma previdenciaria em pre-

Art.15. Ate que a lei complementar a que se
refere 0 art. 201, § 1°,da Constltuicao Federal,

sejapublicada,permanece em vigor 0 dispos
to nos arts. 57 e 58 da Lei n" 8.213, de 24 de

julho de 1991, na redacao vigente a data da

publicacao desta Emenda.

Isto e, a partir da EC 20/98, a mesma Iimita

C;ao de eficacla vigente desde outubro/1988 para

os servidores estatutarlos passou a viger para os

segurados do regime geral.

A Emenda Constitucional nO. 20/98 prevendo

as dificuldades de reqularnentacao por lei com

plementar determinou no seu art. 15:

Em outras palavras, em face da crlacao da ne

cessidade de lei complementar para regular 0 be

neficio, a propria EC 20/98 tratou de expressamente

recepcionar os arts. 57 e 58 da lei 8213/91 como lei

complementar em sentido material.

Nem era necessarto tanto esmero, pois a ju

risprudencla e a doutrina sao unissonas quanta a
validade do principio da recepcao, principio cons

titucional implicito que permite evitar solucoes

de continuidade normativa pela ausencia da lei

complementar exigida pela Lei Maior ou suas al

teracoes (a semelhanc;a do que ja ocorre com a

lei complementar tributaria - CTN -, a lei comple

mentar orcarnentarla -lei 4320/64 - ou a lei com

plementar do sistema financeiro - lei 4595/64).

Mas foi cuidadoso 0 constituinte derivado

ao explicitar que, na hipotese do art. 201, §1°, da

CR/88, temos lei complementar em sentido mate

rial e esta e a lei 8213/91, arts. 57 e 58. Nao deixou

duvldas de que existem normas de aposentadoria

especial validas, eficazes, ainda que inexistente lei

complementar sobre a materia.

Einevttavel perguntar: e quanta aos servido

res publicos?

Desde a entrada em vigor do regime juridi

co unlco, alijados da efetivacao do direito aapo

sentadoria especial, por forc;a tarnbem de norma

constitucional que determina edicao de lei com

plementar, continuariam sujeitos adiscricionarie

dade e aomissao legislativa?

Entendo que osservidorestambem estao abran

gidos pelo art. 15 da EC 20/98, aplicando-se-Ihes os

Administrativo Servidores Publicos Aposen
tadoria Especial Atividade Insalubre art 49
§1' CR881mpossibilldade Enquanto nao ha I .

complementar SERVIDOR PU8L1CO. APOSEN
TADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALU8RE.

IMPOSSI81L1DADE. § 1', ART. 40, CF/88. AC

199B.01.00.046814-0/MARelator:Desembarga

dor Federal Jose AmilcarMachadoJulqarnento:

24/06/2003 A Primeira Turma, par unanlmida

de, entendeu que nao e possivel a concessao
de aposentadoria especial ao servidor publico
por tempo de servtcoem atividades lnsalubres.
penosas ou perigosas, haja vista que 0 § 1°,do
art. 40, da CF/8B faculta ao Legislativo a edi,ao

de lei complementar, ainda nao editada, para
regulamentar esse tipo espedfico de aposen
tadoria.Asseverou ainda, que e defesoaojuiz,
a titulo de analogia, conceder beneficio prevl

den ciario nao previsto no Estatuto dos Servi

dares Publicos. (8U N. 116 PERloDO: 23/06 a

27106/2003. PRIMEIRA TURMA)

~i\O. MATERIA. LEI COMPLEMENTAR.IMPOSSIB12
L1DADE.Naa obstante 0 pasicionamento min()~

ritario de que os servidores publlcos estatutarios
da area de radiologia tern direito aaposentadonx
especial ao completarem 25 anos de efetivo exer~

cicio, por impossibilidade de se estabelecer, no'
Distrito Federal, tempo superior ao previsto na
Lei Federal nc 7.394/85, entendeu a Egregia TuE.
ma que a existencla dessa leqtslacao nao supr
ascondlcoes impostas pelaCarta Magna, eis qu
nao seaplicam aos servidares publicos,mas si
aos trabalhadares regidos pela CLT, nao send
possfvel 0 emprego de analogia. A Constituir;a
Federal prevea reqularnentacaodessa aposent
doria especial por intermedlo de Lei Complemeri
tar, sendo, portanto, norma de eficacla lirnltada,
de sorte que,enquanto nao foreditada a lei, nao
ha como ser exerdda a prevlsao desta norm
20000150007645APC, ReI. Des. GETULIO MORAE

OLIVEIRA, DatadoJulgamento 09/04/2001. (Infor
mativodeJurisprudenciaTJDFT nO 7 Periodo: 0
abril alB de abril de 20012'TurmaCfvef

do TRF1

Tal posicionamento, surgido ainda na decade

de 1990, nao se coaduna com as alteracoes rea

Iizadas na aposentadoria especial pela Emenda

Constitucional nO. 20/98 nem com seus fins: unH

formidade no tratamento da aposentadoria espe'

cial entre segurados do regime geral e dos regi

mes proprios, vinculando ambos aos termos de

complementar (art. 40, §4°, e art. 201, §10).

Administrativo Servidores Publicos Aposenta
doria Especial Insalubridade lnextstencla Le

gisJar;ao Estatutilria Descabimento Utilizacao
Normas Prevldenclarlas Comuns SERVIDOR
ESTATUTARIO. CONDI~6ES INSALUBRES. As

relacoes entre 0 servidor e a entidade estatala
que esta vinculadosao regidas exclusivamente
par leis, nao cabendo0 deferimentodo benefl

ciade contarde forma privilegiada 0 tempo de
service prestado sobcondicoes insalubres. Ate
o memento, essa norma nao vela ao mundoju
ridico, restando patente il orntssao do legista
dor, nao podendo 0 Judiclarlo, no entanto, sob

a justificativa do imperativo de dar 0 direito,

crla-lo. Nao cabe a utilizacao das normas pre
videnciarlas para suprir a lacuna existente nas
normas administrativas. REsp 266.260-5C, ReI.
Min. Edson Vidigal, julgado em 14/11/2000.
(lnformativo N°: 0078 Perfodo: 13 a 17 de no

vembrode 2000. Quinta Turma)

do TJDFT

Administrativo 5ervidores Publlcos Aposentado
ria Especial Atividade Insalubre Perigosa Norma
Constitucional Eficacia Limitada lnexistencia Re
gulamenta,ao Inaplicabllidade Lei7394/85 APO

SENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR ESTATUTARIO.

RADIOLOGIA. INEXISTENCIA DE REGULAMENTA-

Essa distincao se faz em razao da redacao do

§ 4°(originalmente, §1 0),do art.40, da Constituicao,

fazer remissao anecessidade de lei complementar

para regular os Iimites do exercfcio desse direito.

Entendeu-se que para os servidores publicos

estatutarlos (destinatarios das normas dos arts.

39 e 40 da CR/88) a norma constitucional que

Ihes assegura aposentadoria especial e direitos

correlatos (como 0 direito a conversao do tem

po especial em tempo comum) seria tipicamente

"de eficacla limitada", na conhecida classificacao
de Jose Afonso da Silva (2000), pols, inexistindo a

norma infraconstitucional exigida pelo dispositi

vo constitucional, 0 direito nao seria ainda eficaz,
nao produziria efeitos concretes. nao alicerc;aria

nenhum direito subjetivo individual.

Essa Iinha de interpretacao ainda hoje vigora nas

instandas inferiores, sendo remansosaajurispruden

cia nesse sentido, como seve nos exemplos abalxo":

do STJ:

4VElOSO, Luciane CurtyRomero, idem,pp. 28-29.



Ainda que, mais uma vez; nao explicitado 0

tema do principio da subsidiariedade do regime ge

ral em relacao aos regimes proprios, nao ha duvidas

de que implicitamente ele esta sendo reconheci

do e aplicado, como determina a EC 20/98.

o Excelso Pretorio tambern mudou de posi

~ao especificamente em relacao aaposentadoria

especial nos regimes proprios dos servidores, de

terminando a apllcacao da leqislacao previdencla

ria geral diante da omissao legislativa, mesmo no

periodo posterior ao regime juridico unico, como

se ve no precedente estabelecido quando do jul

gamento do MI721-DF, in verbis:

MI N. 721-DF

RELATOR: MIN. MARCO AURELIO

MANDADO DE INJUN<;:AO - NATUREZA. Con

forme disposto no inciso lXXI do artigo 5° da
Constituicao Federal,conceder-se-a mandado
de injuncao quando necessario ao exercicio
dos direitose liberdadesconstitucionais e das
prerrogativas inerentesanacionalidade, aso
berania e acidadania. Ha ac;ao mandamental
e nao simplesmente declarat6ria de omtssao.
A carga de declaracao nao e objeto da impe
tracao, mas premissa da ordem a ser forma
IIzada. MANDADO DE INJUN<;:AO - DECISAo
- BALlZA5. Tratando-se de processo subjetlvo,

a decisao possui eficacla considerada a relacao
juridica nele revelada. AP05ENTADORIA - TRA

BALHO EM CONDI<;:OES ESPECIAIS - PREJulzo

ASAUDE DO SERVIDOR -INEXISTENCIA DE LEI

COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4°, DA CONS
TITUI<;:AO FEDERAL. Inexlstente a disciplina

espedfica da aposentadoria especial do servl

dar, imp6e-se a adocao, via pronunciamento
judicial,daquela pr6priaaostrabalhadoresem
geral- artlqo 57, § 1°, da Lei nO 8.213/91. Noti

ciado no lnformativo 477 (Informativo STF N°
490. Brasilia, 26 a 30 de novembro de 2007 

DJUde 30 de novembro de 2007)

6 Conclusao

A Emenda Constitucional nO 20/98, visando

aaproxirnacao entre os regimes previdenciarios

do INSS (regime geral) e dos servidores publl

cos ocupantes de cargos (regimes proprios),

igualou os dois sistemas no que diz respeito a
necessidade de lei complementar para fixa~ao

dos requisitos para a aposentadoria especial,

Administrativo Servidores PublicosAposentado
ria Especial Atividade Insalubre 25 Anos Direito
Reconhecido Com Proventos Integrais mesmo
Inexistindo Lei Administrativa Especifica APO
SENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PUBLICO.

ATIVIDADE INSALUBRE. A EgregiaTurma mante

veadeclsao quereconheceu aoservidor publico
o direito aaposentadoria especial aos 25 anos
de servko, com proventos integrais, eis que

exerce atividade considerada insalubre e pas
sui tempo exlqldo par lei, ainda que inexistente
leqislacao especffica posterior aedicao da lei
que 0 transp6s ao regime estatutarlo, Ressalte
se, no entanto, 0 entendimento mlnorttario de
que enquanto a materia nee for regulamenta

da, nao podera a parte receber a concessao do
beneficio.200001 50058635APC, ReI. Des. SERGIO

BITTENCOURT, Datado Julgamento 05/03/2001.

(lnformativo deJurisprudencia TJDFT nO 5 Peno

do: 08 a 20 de marco de 2001.4'Turma Civel)

CLTAPOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PU

BLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. INEXI5TENCIA.

LEGISLA<;:Ao REGULAMENTAR. APLICABILlDA

DE. ClT.laborando 0 servidor em atividade
considerada insalubre, defere-se-lhe 0 direito
a aposentadoria especial, alnda que inexis

tente leqislacao espedfica posterior a edtcao

da lei que 0 transp6s ao regime estatuterto.
A ornlssao do legislador quanta a nao edicao
de normas espedficas sobre a materia nao
pode constituir 6biceatutela da pretensao do
autor, na medida em que 0 direito aaposen
tadoria especial e reconhecido aos tecmcos
de laborat6rio regidos pela ClT, nas mesmas

condlcoes em que trabalham os servidores
estatutar;os.20000150058635EIC, ReI. Des.

JOSE DIVINO DEOLIVEIRA, Data do Julgamento

11/09/2002. (lnformativo de Jurisprudencia do

TJDFTne36 Periodo: 06 a 26de setembro de

2002.2' Camara(ivel)

Tarnbem essa foi a solucao encontrada pelo

STF (aplkacao analoqka dos crlterios vigentes

para os trabalhadores em geral aos servidores

publicos) diante da ausencla de lei que regulasse

a greve no service publico, forte no principio da

maxima efetividade da Constituicao e da razoabi

Iidade, ante a Incrlvel demora na reqularnentacao

(v.g., MI 670/ES, reI. orig. Min. Mauricio Correa, reI.

pi 0 acordao Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007.

(MI-670), MI 708/DF, reI. Min. Gilmar Mendes, j.

25.10.2007. (MI-708) e MI 712/PA, reI. Min. Eros

Grau, j. 25.1 0.2007. (MI-712)).

rendo a lacuna, e necessario que seja suprida

resolver 0 caso concreto e evitar a lesao",

Mas, nesse caso, ve-se que nlio na lacuna

guma. A EC 20/98 a um so tempo:

1. igualou os dois regimes quanta a neces

sidade de lei complementar para fixar os
requisitos da aposentadoria especial;

2. recepcionou a leqislacao ordinaria exis

tente como lei complementar em sentido

material quanto aos requisitos para a apo
sentadoria especial;

3. eliminou qualquer lacuna na leqislacao

dos regimes proprios, desde que a mate

ria tenha reqularnentacao no regime ge

ral, pois esta tarnbern se aplica aqueles,

Nao ha duvida de que essa foi a lntencao da

emenda constitucional.

SVELOSO, Luciane CurtyRomero, idem,pp 30-31.

A lntroducao do principio da subsidiarledade

do regime geral em relacao aos regimes pr6prios

permite suprir toda e qualquer lacuna dos regimes

pr6prios em qualquer nlvel - federal, estaduai, dis

trital ou municipal- e em qualquer materia, desde

que sua disclplina constitucional seja a mesma - 0

que se da no caso da aposentadoria especial, con

forme arts. 40, §4°,e 207, § 10 •

Em apoio a tudo que se disse ha de se lern

brar, tambern, do principio da maxima efetividade

da Constituicao, pelo qual deve-se evitar qualquer

interpretacao da leqislacao infraconstitucional (e

das emendas constitucionais, quando confron

tadas com as clausulas petreas da Constitulcao

oriqinarta) que irnpeca, mitigue ou procrastine

a efetlvacao dos direitos, garantias e obriqacoes

constitucionalmente definidos, seja em relacao ao

cidadao, a toda a coletividade ou ao Estado.

Timldamente, alguns julgados cornecararn

a modificar 0 posicionamento entao dominante,

ainda no inicio do milenlo, numa perspectiva te

leoloqica e analoqica, sem expllcltacao das altere

coes da EC 20/98, como seve dos seguintes prece

dentes obtidos no Tribunal de Justice do Distrito

Federal e Territorios (TJDFDs:

end ida com a EC 20/98 (e aprofundada com a EC

41/03): 0 objetivo dessas reformas foi aproximar

os dois regimes, evitar as brutais disparidades que

entao ja se faziam perceber entre os dois sistemas.

Foi para atingir essafinalidade que a EC 20/98

estendeu a mesma restricao ja existente para ser
vidores publicos (lei complementar para fixar os

requisitos da aposentadoria especial) aos traba

Ihadores do regime geral.

Se foi estendida aos segurados do regime ge

ral a mesma restricaoja vigente para os segurados

dos regimes proprlos ese, simultaneamente, foi

prevista uma norma de translcao que garantiu aos

segurados do regime geral a frulcao do beneficio,

naoestende-la aossegurados dos regimes proprics
significa a manutencao do distanciamento entre

os dois regimes - um evidente desvio de finalidade

do ate legislativo que visava a aproxirna-los.

Mas, a meu ver, 0 ponto fulcral para diri

mir a questao esta, real mente, no principio da

subsidiariedade da regime geral em relacao ao

regime estatutGrio.

Como ja visto, introduzido tarnbern pela

mesma EC 20/98, 0 § 12 do art. 40 da CR/88 de

termina que "Alem do disposto neste artigo, 0

regime de prevldencia dos servidores publicos

titulares de cargo efetivo observara, no que cou

ber, os requisitos e criterios fixados para 0 regi

me geral de previdencla social."

E trivial: assim como e desnecessario 0 art. 15

da EC 20/98 (pelo principio da recepcao), e tarnbern

desnecessarlo estender expressamente sua vigen

cia aos regimes proprlos de previdenda, pois na

ausenaa de aiterios e requisitos especificos para os

servidores puolicos, aplicam-se aquelesda legisla,lio

previdenckuia comum (principio da subsidiariedade

do regime geral em relacao aos regimes proprios),

A propria EC 20/98 solucionou 0 problema da

ornissao legislativa.

A lacuna legislativa e uma fatalidade para AS

CEN<;:Ao (1991), "podendo ocorrer por deficiencia

de tecnica leglslativa, por inten~ao de nao regu

lar a materia e por imprevisibilidade. Entretanto,

qualquer que seja a razao de sua existencia, ocor-
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conforme redacoes dadas ao §4° do art. 40 e ao

§1° do art. 201 da Constitulcao.

Simultaneamente e tarnbern visando aapro

xlrnacao entre os regimes, a ECnO 20/98 introdu

ziu 0 principio da subsidiariedade do regimegeral
em retacao aos regimesproprios de previdencia,
conforme redacao dada ao §12 do art. 40 da

Constltulcao, pelo qual as lacunas das legisla

coes dos regimes proprlos, no que diz respeito a

critertos e requisites, serao supridas pela legisla

cao previdenciaria geral.

Com base no princlpio da subsidiariedade do

regime geral em relacao aos regimes proprios, do

princlpio da isonomia e do princlpio da maxima

efetividade da Constituicao, e tendo em conta a

finalidade da emenda constituclonal supracitada,

que francamente visou a uma maior harmonia e

reducao de diferencas entre os dois regimes, con

c1ui-seque deve ser aplicado aos regimes proprios

de previdencia 0 disposto no art. 15 da mesma EC

nO 20/98, isto e, a recepcao dos arts. 57 e 58 da lei
8273/97 como lei complementar em sentido ma
teriai que estabelece as criterios e requisitos para a
aposentadoria especial e direitos correlatos tambem
do servidor publico.

Nao ha moralegislativa no que diz respeito ao
art. 40, §4°, da Constituicoo: a propria EC nO 20/98
(que renumerou 0 §1° para §4° do art. 40) estabe

leceu, no seu art. 15, a recepcao dos arts. 57 e 58

da lei 8213/91 como lei complementar em senti

do material para 0 regime geral (art. 201, §1°, da

CR/88) e por sua vez determinou que tais criterios

tarnbern se aplicam aos regimes proprios, por for

ca do principio da subsidiariedade do regime geral
(art. 40, §12, da CR/88).
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1 lntroducao

Aplicacao recente que veio a ganhar espaco na

seara previdenciarla, com reflexos nas Iides desta

natureza, atualmente correntes perante 0 Judicia

rio, diz respeito ao instituto que se convencionou

chamar, doutrinariamente, de desaposentacao,

Tal figura previdenclaria, sabe-se, nao e nova,

tendo ha muito lugar nas licoes de Direito Previ

denciario. no ponto que diz respeito ao retorno do

aposentado aatividade, delxando a ccndlcao de

inativo, a exemplo do instituto de Direito Admi

nistrativo denominado de reversao.

Atualmente, uma nova aplicacao, dir-se-ia pou

co mais extensiva do instituto, eis que nao exigiria

o abandono da condicao de inativo seguida do re

torno aatividade, consistiria no ate pelo qual 0 se

gurado, ate entao aposentado e simultaneamente
empregado, manifestaria renuncla ao beneflcio por

si usufruido para, em seguida, formular novo re

querimento de beneficio da inatividade, para cuja

concessao seriam computadas, no periodo basico

de cakulo da nova prestacao, todas as contribui

coes relativas asua vida laboral, sejam elas relativas

a periodo laborativo anterior ao primeiro benefl

cio usufruido, sejam elas referentes ao periodo em

que, aposentado, permaneceu simultaneamente

em atividade remunerada, efetuando recolhimen

tos ao regime previdenclario.

A partir da mencionada opcao, escudada, se

gundo defensores do instituto, na ausencla de

vedacao legal a renuncla ao beneficio seguida do

requerimento de uma nova prestacao mais vanta

josa, desapareceria, para 0 entao titular, 0 beneflcio

anteriormente deferido pelo regime previdenciario,

dando lugarapossibilidade legitima de forrnulacao

de novo requerimento administrativo de beneflcio,

desta feita com 0 compute do periodo acrescido a
vida laboral do contribuinte/segurado, enquanto

este se encontrava aposentado, mas simultanea

mente no exerclcio de atividade remunerada.

Com os contornos qenericos ora explicitados,

vozes ha que se erguem, tanto doutrlnarta quan

to jurisprudenclalmente, na defesa do instituto e

de sua apllcacao em favor dos segurados aposen

tados-trabalhadores, visando, em linhas gerais, a

rnaloracao da prestacao ate entao titulada pelo

renunciante, objeto primaz do desenvolvimento

do instituto. Ha, todavia, posicoes outras que aca

tam a aplicacao da figura, com ressalvas quanta

aos seus efeitos e 0 momenta de sua producao, e,

ainda, que rejeitam a legitimidade de sua aplica

cao, afastando, por completo, a possibilidade de a

renuncla a anterior beneflcio dar azo a novo bene

ficio, de mesma natureza, desta feita, majorado.

A presente diqressao. passara pelos princl

pios vetores do sistema previdenciario constitu

clonal, com destaque para a sua forca normativa

neste ambito, pel as disposicces legais tangentes

a materia e pelo alcance de conceitos juridicos

que interessam aquestao.

2 Seguridade social: princlpios instituti
vos e informativos

A seguridade social, como 0 conjunto de nor

mas proqrarnatlcas organizadas e concretizadas

em sistema integrado de acoes dirigidas agaran

tla e aprornocao da saude, da assistenda social e

da previdencia social, encontra-se allcercada em

arcabouco normative constitucional constituldo

de princlpios, os quais, de seu turno, consistem

direito-garantia fundamental, a teor da exegese

do art. 5°, §2° e art. 6°, caput da CRFB/88.

Como direitos-garantia, dotados sao de for

ca normativa dentro do Estado Democratlco de

Direito, paradigma estatal que veio a superar 0

Estado Liberal, caminhando para a superacao do

Estado Social, este ultimo assinalado pelo exacer-



bado crescimento da estrutura do Estado, posto

em poslcao assistencial, interventiva e quase pa

ternalista em face dos ddadaos, berco no qual se

desenvolveram as regras de seguridade social. E
nesse novo contexte, inaugurado com a CRFB/88,

que ganha relevancia extrema a base constitucio

nal principiol6gica sobre a qual se assentam os

demais sistemas jurfdicos, configurando 0 fator

primordial a legitimar toda a atuacao de adminis

tradores e administrados.

No ponto particular relativo 11 Seguridade

Social e, mais precisamente, 11 Prevldencla So

cial - em cujo seio ganhou enfase 0 instituto

em analise - disp6e a Constitulcao Federal da

Republica, ja em seu prearnbulo, que os repre

sentantes do povo brasileiro, reuniram-se "em

Assernbleia Nacional Constituinte para instituir
um Estado Democratico, destinado a assegurar

o exercfcio dos direitos sociais e individuals, a

liberdade, a sequranca, 0 bern-estar, 0 desen

volvimento, a igualdadee a justice como va/ores
supremosde uma sociedadeiratema, pluralista e

sem preconceitos [...[",

Em tal balizamento, sstatuiu, ainda, que: sao

objetivos fundamentais da Republica, a constru
~ao de uma sociedade livre, justa e soiidaria (art.

3°, I da CRFB/88); todos sao iguais perante a lei,

sem distincao de qua/quer natureza (art. 5°, caput
da CRFB/88); sao direitos sociais, dentre outros, a

saude, a previdencia social e a asslstencia aos de

samparados (art. 6° da CRFB/88);"a seguridade so

cial compreende um conjunto integrado de acoes
de iniciativa dos Poderes Publlcos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos 11 sau
de, 11 previdencla e 11 asslstencla social" (art. 194,

caput da CRFB/88); a seguridade social se assen
ta, dentre outros, nos pilares da universalidade de
cobertura e de atendimento e da seletividade e dis
tributividade na prestar;lio dos beneficios e servi~os

(art. 194, paragrafo unico, I e III da CRFB/88);"a se

guridade social sera finane/ada portoda a.socieda
de, de forma direta e indireta, nos termosdalei" (art.

195, caput da CRFB/88); "a previdencia social sera

organizada sob a forma de regime geral, de cara

ter contributivo e de filia~ao obrigat6ria, observa

dos criterios que preservem 0 equillbrio financeiro

e atuarial" (art. 201, caputda CRFB/88);a previden-

cia social destina-se, dentre outras finalidades, ao

atendimento de eventos de doenca, invalidez,

morte e idade avancada, 11 protecao ao trabalha

dor em sltuacao de desemprego involuntarlo

aos dependentes do segurado recluso e do faleS

cido (art. 201, I, III, IV e V da CRFB/88); e vedada a

adocao de requisitos e criterios diferenciados para

concessao de aposentadoria aos beneficiaries do

RGPS (art. 201, §1° da CRFB/88).

Aludida base normativo-constitucional

serve de vetor para a atuacao Estatal, em suas

variadas funcoes (executiva, legislativa e judici

aria), e nao pode ser olvidada sob pena de in

cursao em inconstitucionalidade e, pols, em cae

rencia de legitimidade no Estado Democratlco

de Direito (art. 1° da CRFB/88).

tancacas as premissas constitucionais, di~

puseram as denominadas Lei de Beneffcios e L

de Custeio - Lei nO 8.213/91 e Lei nO 8.212/9.1,

respectivamente - em identica direcao (vide arts

1°,3° e 10 da Lei nO 8.212/91 e arts. 1°, 2° e god

Lei nO 8.213/91) e, no particular interessante a

tema, ficou disciplinado que:

Art. 1° A previdencia social, mediante contrj

buicao, tern par 'Am assegurar aos seus ben
ficiarios meios indlspensavels de manuten~a9

par motivo de incapacidade, desemprego in
voluntario, idade avancada, tempo de servk
encargos familiares e pnsao au rnorte daquel~

de quem dependiameconomicamente.

Art. 2° A Previdencla Social reqe-se pel 05 5

guintes prindpiose objetivos:

J - universalidade de partlclpacao n9
pianos prevldenciarlos:

[...].

Art. 11, §3°. 0 aposentado pelo Regime Gera

de Previdencia Social - RGPS que estiver eX~I

cendoau que voltara exercer atividadeabran

gida por este Regime e segurado obrigat0[i

em relas:ao a essa atividade, ficando sUjeita~

contribuis:oes de que trata a Lei n. 8.212/91,
24de julho de 1991, para fins de (usteio da

guridade Social.

Art. 18. §2'.0 aposentado pelo Regime

Previdencia Social - RGPS que permanecer

atividade sujeita aeste Regime, ouaeleretorn

nao fara jus a prestac;:ao alguma da Previden
Social em decorrencia do exercfcio dessa ativig

de,exceto ao salario-farnflla e areabilltacao pro
fissional, quando empregado. - Lei ne8.213/91

Nessalinha, discorrendo acerca dos princfpios

e objetivos constitucionais, encampados pela le

gisla~ao Infraconstitucional aplkavel 11 materia,

leciona a doutrina acerca da matriz do sistema se

curitario (MARTINEZ, 2001, p. 130/133)':

Na previdencia Social, a solidariedade e
essenclal. e exatamentepor sua posicao nucle
aresse preceito sustentacufo distinqulu-se dos
baslcos e tecnlcos, sobrepairando como dire
trizelevada. Ausente, sera Impossivel organizar
a protecao social.

Solidariedade que dizer cooperacao da
maioria em favor da minoria, em certos casos,
da totalidade em direcao a individualidade.
Dinarnlca a sociedade, subslste constante al
teracao dessas parcelas e, assirn, num dado
momento,todoscontribueme, noutro. muitos
sebeneficiam da participacao da coletividade.
Nessa ldeia simples, cadaum tambern seapro

pria de seu aporte. Financeiramente, a valor
nao utilizado por unse canalizado paraoutros.

[...]

Na Previdencia Social, eexigencia 16gica
e tecnlca maternatlco-financeira.

[...]

Seu perlmetro e a sociedade, num pri
meiro momento, e a comunidade internacio
nal, num passe mais avancado. Seu alcance
corresponde a universalidade do instrumental
considerado. Enorme no seguro social, total na
seguridade social.

[...]

A solidariedade nao e instrumento de
aplicacao pratica: diz respeito ao legislador.
Ferramenta formal, extravasada para 0 Direito
Prevldenctarto, no qual encontra acolhida, em
providencia tecnica. a solidariedade fiscal.

Impregna toda 0 edifkio securitario e, de
certa forma- nocaso mais comum-, passa des
percebida dac1ientela protegida, constitufda de
milh6es de pessoas, semnenhumaconsd~ncia
da participac;:ao delas. A solidariedade e apoio
sociol6gico e economico do sistema, sem os
participes senti rem diretamenteosseus efeitos,
em virtudedo distanciamento entre si, quando
da efetivas:ao dos servic;:os. Inspirac;:ao paraole
gislador e diretriz do administrador [...J.

1 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso deDireito Previdencidrio, tomo
1: nO<;6es dedireito prevldenciario. 2.ed. Sao Paulo: Ltr, 2001.

[...]
Asolidariedade nao eespcntanea. Aadeseo

a sistemas facultativos, caso do mutualismo e do
segura privado e, particularmente, da assistencia
privada ou publica, nao Ihe retira a compulsorie
dade, umavezadmitido 0 segurado nosistema.

o sequro social e imposto. Para Raggi
"0 segura social e obrigat6rio, porque, se nao

o for, nao sera segura social" (apud Augusto
Ventui, in "I Fondamenti Scientificie della Sl
curezzaSocia le", paq. 109).

Asujelcao legale condkeo paraa scllda
riedade se efetivar. A sustentacao de sistema
financeiro dessa natureza nela calcado Impoe

logicamentea obrigatoriedade.

Esta nee e so da contrtbufcao ou, even
tualmente, da filiaceo, em si, mas de todo 0

sistema do seguro social em relacao aspessoas
prategidas. Norma publica, jus cogens, a qual
nenhum dos tutelados pode subtrair-se, nao
importando 0 motivo. [...J.

Ainda sobre essadiretriz, colhe-se llcaonos se

guintes termos (JUNIOR, ROCHA, 2005, P.30/31)':

A seguridade social e, em ultima analise,
um instrumento atraves do qualsepretendem
alcancar os objetivos fundamentais da Repu
blica Federativa do Brasil, arrolados no art. 3°
da Constituicao, quais sejam: "construir uma
sociedade livre, justae solldarla: erradicar a po

breza e a rnarqlnalizacao: reduziras desigual
dadessocials e pramover 0 bem de todos".

[...]
No que tange a previdencla social, ela e

um segura social cornpulsorio, eminentemen
te contributivo - este e 0 seu principal trace
distintivo - mantido com recursos dos traba
Ihadores e de toda sociedade - que busca pro
piciarmeios lndispensaveis a subststenda dos
segurados e seus de pen dentes quando niio
podemobte-los ou nao esocialmente desejavel
que eles sejam auferidos atraves do trabalho
por motivo de maternidade,velhice, invalidez,
morte,etc.. (original semdestaque)

E, ainda (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 36/37)':

[...JJaa tese que propoe setransferir ao
trabalhador a responsabilidade por sua sub-

2JUNIOR, Jose Paulo Baltazar, ROCHA, Daniel Machado da.
Comentdrios il Leide Beneficios da Previdencia Social. 5.ed.Porto
Alegre: Liv. DoAdvogado Editora: ESMAFE, 2005.

3 CASTRO, Carlos AlbertoPereira de, LAZZARI, Joao Batista.Manual
deDireito Previdencidrio. 3.ed.SaoPaulo: Ltr, 2002.



sistencia futura,quando venha a deixarde ser
capaz para a trabalho, esbarra em sttuacoes
como a daquele que, ainda no tnfclo de sua
idade produtiva, venha a sofrer um acidente,
tornando-se doravante inca paz para a traba

Iho. Logo, par mats precavido que possa ser
a indivfduo,estara ele sempre sujeitoahip6
tese de multiples lnfortunios durante tada a
sua vida profissional, e nao somente com a
advento de sua velhice.

Importa ressaltar que as paises que, em
face de mudancas nos seus regimes previden
dartos, adotaram a sistema de capttalizacao de
recursos - mediante contas individualizadas em
nomedecada segurado - abandonaram, anosso
ver, a nocao de "previdencia social",ja queesta s6
seobserva quandoa sociedade, comoum todo,
presta solidariedade a cada um dos individuos
quedela necessite, parmeiodosistema de repar
tic;ao, au de fundo unko, A partir do momenta
em que cada trabalhadar facacotizacoes para si
pr6prio, e nao para umfundomutua,desaparece
a nocao desolidariedade social.

Disposto 0 substrato normative sobre 0 qual

deve ser analisada a questao atinente ao que se

convencionou chamar de desaposentacao, e pre

ciso verificar a conqruencia das justificativas de

sua aplicacao aos marcos constitucionais do siste

ma previdenclario, a fim de que se possa concluir

peia sua compatibilidade com aquele e, portanto,

pela legitimidade do instituto.

3 Sequridade Social: Previdencia Social:
riscos e continqencias socia is

A Ideia de seguridade social, alicerc;ada sobre

a nocao de protecao ou seguranc;a estatal remon

ta aos prlrnordlos do Estado Social, que veio a

suplantar 0 modelo de estado liberal, no qual a

liberdade e a prevalencia dos direitos individuais

se mostraram insuficientes agarantia do bem es

tar coletivo e aefetivacao de direitos compendia

dos na legislac;ao existente.

Nesta concepc;ao, surgiu premida por riscos

sociais emergentes do convfvio social e econo

mico e das inumeras necessidades ou contingen

cias por que passavam ou poderiam vir a passar

os seus integrantes, dando azo aprevisao de me

didas aptas a garantir socialmente a sobreviven

cia do indivfduo, primeiramente inserido num

contexte de protecao de classes e, em seguida,

de protecao universal'. Alcanc;ou prestacoes pro

tetivas, com algumas vartacoes conforme 0 rno

delo adotado, custeadas por aportes vindos de

varies setores (publico e privado), tanto no ambi

to assistencial, como no de saude e de previdsn

cia social (ou seguro social), este ultimo assina

lade pelo carater contributivo e de alcance mais

restrito, que 0 particularizam.

No plano previdenciarlo, uma das vertentes

da seguridade social, e tendo em mira que 0 ins

tituto da dssaposentacao implicaria a remincia a
prestacao anterior seguida do requerimento de

concessao de novo beneffcio pago em razao de

inatividade, de registrar-se que a continqencia ou

necessidade segurada, mediante contribuicoes

de seguridade social (e nao so previdenciarias), na

hipotese vertente, a render ensejo aobtencao de

aposentadoria - como sendo a prestacao repara

dora e substitutiva do salarlo da atividade rernu

nerada - ea impossibilidade de 0 segurado bene

ficlario prover a sua propria subsistencia atraves

do exercfcio de ocupacao que Ihe garanta retorno

pecunia rio de rnanutencao propria, seja porque

em idade avancada, seja porque incapacitado, seja

porque atingido, por presuncao legal, extenuante

e suficiente tempo laborativo em idade ativa, por

vezes em condicces de risco asua sanidade.

A esserespeito, escreveu-se (CASTRO, LAZZA

RI, 2002, p. 39)5 que:

A Prevldenda Social e, portanto, a ramo

da atuacao estatal que visa aprotecao de todo
individuo ocupado numaatividade labarativa re-

4 Art. 22. Todo 0 homem, como membro da sociedade,
tem direito a sequranca social e a realizacao, pelo esforco
nacional, pela coooeracao internacional e de acordo com a
orqanlzacaoerecursos decada Estado, dos direitos economicos,
socials e culturais lndispensavels a sua dignidade e ao livre
desenvolvimento desua personalidade.

Art. 25. I)Todo 0 homem tem direito aum padrao devida capaz
de assegurar a si e a sua familia saude e bem estar, inclusive
alimenta~ao, vestuario, habita~ao, cuidados medicos e os
servi~os sociais indispensaveis, edireito aseguran~a em caso de
desemprego, doen~a, invalidez, viuvez, velhice ououtros casoS
de perda de meios de subsistencia em circunstancias fora de
seu controle. [...] - Declara~ao Universal de Direitos Humanos,
adotada pela resolu~ao n. 217A (JIl) da Assembh?ia Geral das
Na~6es Unidas, em 10/12/1948 (citada por FORTES, Simone
Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da Seguridade Social. Porto
Alegre: liv. DoAdvogado Editora, 2005. p.22).

sOb.cit.

munerada, para protecao dosriscos decorrentes

daperda ouredut;oo, permanente au ternporerte,
dascondit;6es de obterseuproprio sustento. Eis a

razaopela qual seda a nomedesegura social ao
vinculo estabelecido entre 0 segurado da Previ

dencla e 0 entesegurador estatal.

Em igual sentido, doutrina abalizada se poe

(FORTES, PAULSEN, 200S, p. 46/47)6:

A Previdencia Social, portanto,constitui

se em sistema gerido, organizado au contro

lado pelo Estado que objetiva dar cobertura a
eventos em regra imprevistos (riscos socia is)

que venham a acometer as beneficlartos do

regime, fornecendo-Ihes prestacoes e servkos
que garantam sua sobrevivencia,

Riscos au contlnqenclas sao as eventos

incertos, determinantes da perda da autono

mia dossujeitos, por conta de impossibilidade
laborativa, cujaocorrencia, embora em um pri

meiro momenta tenha um reflexo puramente

individual, apresenta, tarnbern, evidente lm

portancia para a sociedade, ja que a sltuacao

de desemprego au desocupacao involuntarla,
considerada em termos globais, opera reflexos
econ6mico-sociais conslderaveis,

[...]

No caso brasileiro, aConstituicao Federal

de 1988, nosincisos do art. 201, aponta como
riscos socia is que devem necessariamente ser

cobertos pelo Regime Geral de Prevldencia

Social, sem exclusao de outros, a doenca, a in
validez, marte, idade avancada, maternidade,

desemprego involuntario e reclusao.

E, noutro ponto da obra, no particular da es

pecle de beneficio em regra objeto da renuncia

de que trata a desaposentacao, continua (FORTES,

PAULSEN, 200S,p. 162/163):

as beneffcios par tempo de service

dividern-se em duas categorias: aqueles que

oferecem protecao contra contlnqencias efew

tivamente diagnosticadas, e aqueles que nao

se prestam a cobrir, objetivamente, nenhum

risco social, masseconfiguram em premia aos

segurados que tiveram vinculo previdenciario

par um perfodo relativamente longo, fixado
pela legI5Ia<;;;0.

[...]

6 FORTES, Simone Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da
Seguridade Social. Porto Alegre: liv.DoAdvogado Editora, 2005.

No segundo caso, sltua-se a aposentadoria

portempodecontrlbukao [...Jtaltipodeaposen
tadoria efetivamente nao cobre nenhuma con
tlnqenciaau risco social, mas egarantida equeles
que contribuiram para a sistema par urn dado
tempo. Poder-se-ia, no maximo, aludir apresert
ca do risco social desemprego, que,em caso de

parses como a Brasil, acomete principalmente

aqueles que estao na faixa etarla de concessao
das aposentadarias par tempo de contribukao,
em geral aoredordos50 anos.

A Prevldencla Social, como visto, estruturou

se sobre 0 pilar do mutualisrno, extraindo da siste

matica dos seguros privados, 0 que Ihe da a toni

ca securltarla e nao assistencial, conceitos que se

Ihe tornaram aplicavels, assinalando 0 seu carater

contributivo, a cargo de todos, mediante aportes

a um fundo unlco, do qual todos se beneficlarao

uma vez ocorrentes os riseas sociais (fato prova

vel, previsfvel ou nao, relativo a acontecimento

incerto e futuro) ou contlnqencias (necessidades

derivadas de fato previsfvel antecipadamente),

eleitos em plano constitucional.

Por conseguinte, igualmente aplainado 0 ter

reno sobre este prisrna, tem-se que 0 estudo quan

to a legitimidade de apllcacao do instituto deve

passar, necessariamente, pelas caracterfsticas e fi

nalidade proprias do sistema securttarlo, cujas ba

lizas sao claramente explicitadas pela doutrlna, a

partir dos objetivos constitucionalmente postos.

4 RelaC;ao juridica de seguridade social:
relacao de custeio e relacao de amparo

Embora nao se pretenda, nem de longe, neste

estudo, esmiuc;ar todas as nuanc;as da referida re

lacao juridica, haja vista 0 nivel de detalhamento

e lmpllcacces nela compreendidas e nao cornpor

tados nesta diqressao, fato eque a questao da de

saposentacao diz respeito a alteracao produzida

no resultado juridico advindo de uma relac;ao fa

tico-juridica estabelecida no plano da seguridade

social, mas especificamente decorrente de uma

relac;ao jurfdico-previdenciaria existente entre 0

Estado - gestor do fundo previdenciario comum

eo beneficia rio - segurado ou dependente. Desta

relac;ao juridica estabelecida por forc;a de lei ou de

modo facultativo surge a obrigac;ao estatal de, ve-



8Db. Cit.

[...]

o regimeprevldenciario estabelecido na

Constituicao Federal e na leqlslacao ordinaria
segue a forma de repartlcao da receita entre
assegurados que delanecessitem. Nao havln
culacao direta entre a valor dascontribuicoes

vertidas pela segurado e a beneffcio que 0

mesmo possa vir a receber, quando ocarrente

algum dos eventos sob a cobertura legal. lsto
significa que ha segurados que contribuem
mais do que iraoreceber aguisa de beneffcios,

e outros que terao situal;ao inversa.

Prindpio expresso somente a partir
da Emenda Constitucional n. 20/98 (art. 201,

caput), significa que a Previdencia Social de
vera, na execu~ao da polftica previdenciaria,
atentar semprepara a relal;ao entre custeio e

pagamento de beneffcios, a fim de manter a
sistema em condil;oes superavitarias, e obser
varasoscilal;oes da mediaetariada populal;ao,

compelir a Prevldencia Social a, em tuncao dele,

conceder quaisquer outras prestacoes que nao

aquelas expressamente ressalvadas por vontade

legislativa. No particular, tratando 0 legis lador

da figura do segurado aposentado, nao conferiu

ele, ao tempo de perrnanencia/retorno aativida

de, ap6s a aposentadoria, qualquer efeito juridi

co que nao os textualmente excetuados. Tern-se,

pela regra positivada, ausencla de repercussao

positiva - geradora de direitos perante 0 siste

ma securitarlo (relacao jurfdica de amparo) - ao

segurado em tais condicoes,

Pelo que se viu, a questao envolve relacoes

juridicas distintas, nao gerando a de custeio, exis

tente entre 0 segurado obrigat6rio (posto em

exercfcio de atividade remunerada, mesmo que

tenha retornado a ela ap6s aposentado), qualquer

repercussao sobre a relacao jurfdica de amparo

(relacao de prestacao).ja aperfeicoada com 0 pre

enchimento das condlcoes e aperfeicoado 0 risco

ou contlnqsncla, seguido do pagamento do valor

assegurado,hajavista 0 mutualismo,a solidarieda

de intergeracional e 0 sistema de reparticao ado

tado pela Seguridade Social brasileira, baseado

em previa equilibrio financeiro e atuarlal, explicf

tados na doutrina nos seguintes termos (CASTRO,

LAZZARI, 2002, p. 88/89)8:

incompatibilidades de sua apllcacao em face dos

marcos constitucionais.

A despeito de tratar-se de questao nao pacifi

cada no seio jurisprudencial, a aplicacao do insti

ruto, num primeiro momento, esbarraria na falta

de previsao legal, embora veridico 0 fato de que

o primado da Iiberdade individual nao veda a re

nuncia a prestacao obtida, tendo em conta estar

consubstanciada em repercussao patrimonial, de

maneira tal, que, se 0 segurado, preenchendo to

dos os requisitos para aposentadoria, opta ainda

assim por permanecer em atividade, nao Ihe se

ria vedado nela continuar - quando se acha em

condi~6es ffsicas e psicol6gicas de manter-se tra

balhando - tampouco Ihe seria proibido declinar

do usufruto da prerrogativa ja concedida pela Ad

mmlstracao mediante sua provocacao, por vezes,

prematura e impensada.

Ea referida falta de previsao legal, na verdade,

seconsubstancia em 6bice imposto por expressa

norma legislada, no sentido de que 0 segurado,

ap6s e enquanto aposentado, nao se pode valer

do periodo simultaneamente trabalhado, com 0

fito de aproveitar 0 tempo de service aperfeicoa

do paralelamente ao tempo de jubilamento, para

fins de obtencao de novas prestacoes,

Embora a Iiteralidade do art. 18, §2° da Lei no

8.213/91, antes transcrito, em sua redacao atual

que nada distoa da oriqinaria, nao vede em verna

culo expresso a concessao de nova aposentado

ria em funcao do tempo trabalhado "no retorno a
atividade" ou "ria permanencla do vinculo laboral"

ap6s a obtencao do beneficio de aposentadoria, 0

legislador deixou expresso, por interpreta~ao 16

gica exciudente, que, em decorrencia do exercicio

dessa atividade, 0 segurado noo fard jus apresta

,00 alguma da Previdencia Social, ressalvando de

modo explicito apenas as presta~6es a que teria

direito acaso mantido vinculo empregaticio (segu

rado empregado), quais sejam, ao salario-famflia e

areabilita~ao profissional.

Diante disso, conquanto nao se vede 0 exer

cfcio da livre disponibilidade das importancias

pelo seu titular, impede a lei 0 uso desse novo

periodo de atividade p6s-aposenta~ao (per

permanencia ou por retorno a atividade), para

A questao atine ao cabimento da renuncia a
presta~ao anterior seguida da concessao de nova

presta~ao de mesma natureza (aposentadoria)

com 0 computo de periodo laborado durante

aposentadoria, para fins de majora~ao da

mensaI de beneficio e, diante das premissas

mencionadas, a resolu~ao do tema aponta

5 A "desaposenta~ao" a partir dos baliza;
dores jurfdico-normativos estabelecidos

Disso se apreende, pols, tratar-se de relaca

juridica de carater publico, seja no que se refer

ao custeio, seja no que pertine a prestacao, um

vez presente relacao juridica estabelecida em ca

rater cogente, vale dizer, por forca de dlsposica

e previsao legal de natureza obrigat6ria, cujas Irri

plica~oes devem ser analisadas a luz das norma

de direito publico.

Outras pessoas tern a obriqacaode conn
buirporque aleisimplesmente Ihes determinat
onus, sem quetenhamqualquer contraprestarg

pelofatode verterem recursos para a sistema.
Harne obrigacional tem fundamento, nestes C
sos, no ideal de solidariedade que fundamen

a Previdencia social, embasado na tearia do ris
cosocial, segundo a qualtodaa sociedade deve

suportar a encargo de prover a subslstenda dos
incapacitados praa trabalho.

[...J

Sendo regida par lei, e naopela vontade d

particulares, a relacao obrigacional de custeio

autonoma em relacao arelacecjurfdica de pre~4

tal;ao previdenclarla,

compelido, tembem pela lei, a obriga~.3o

dar - pagar beneffcio - ou de fazer - prest~

service - aos segurados e dependentes qy~

preenchendo asrequisitos legais paraa obtel"l
l;.30 do dlrelto, 0 requeiram.

A exlstencia de uma relaceo jurfdicaCl

custeio propria para a ambito da Previdend
Social caracteriza 0 modelo de previdenciaCl

carater contributive. [...] Pelosistema cantril:)
tlvo,a receita da PrevidsnciaSocial- e nocas
brasileiro, da Seguridade social como um tad

- decarre de pagamentos feitos par pessoa
comdestinacao especffica paraa financiam~n

to dasacoes no campoda protecao social.

[...]

rificado 0 risco/contlnqencla e preenchidos OS re

quisitos legais espedficos, praticar ate juridico de

natureza publica (ato administrativo) consistente

na concessao ou lmplantacao da prestacao segu

rada, em carater perene ou ternporarlo.

Imbricada com esta relacao e, ate mesmo, fi

gurando como um pre-requisite legal para a in

teqracao do beneficiario-sequrado - e por ele, do

beneficlario-dependente - nessa aludida relacao

jurfdlco-previdenciaria, haa relacao jurfdico-tributa

ria,atinente ao custeio previa da seguridade social.

Sob a 6tica da Previdenda Social, de ser regis

trado que esse plexo de relacoes juridicas entrela

cadas, em si distintas - prevldenciaria e tributaria -,

e ocorrente apenas nas hip6teses em que 0 contri

buinte figura como segurado (obrigat6rio ou facul

tativo) e, portanto, tarnbem como benefidario no

outro lade do sistema de seguro social. Hip6teses

ha em que se tern apenas contribuintes (v.g pes

soas juridicas) - relacao jurfdlco-tributarla de custeio

- e outras, em que severifica a presenca apenasde

beneficiaries (no caso dos dependentes) - relacao

jurldico-previdenciarta (de seguro social).

Edizer, entao, que a relacaojurfdica de seguri

dadesocialcompreende, numa ponta, relacao jurfdi

co-tributarla distinta (Estado-credor- contribuinte

deveder) e, noutra, relacao jurfdlco-prevldenciarla

(Estado-devedor- segurado-credor), juridico-assis

tencial (Estado-devedor- assistido-credor) ou juri

dlco-sanitarla (Estado-devedor - atendido-credor).

Acercado tema, segueelucidativa Ii~ao colhida

da doutrina (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 123/124)':

No campo do Direito Previdenciario, hil

semprerelac;ao de uma pessoa - natural au ju
rfdica - com0 ente previdenciario estatal. Con
tudo, hi!duasespecies distintas de relac;6es ju

ridicas decorrentes da aplicac;:ao da legislac;:ao
previdenciaria: a relac;:ao de custeio e a relac;:ao
de prestac;:ao. Numa delas 0 Estado e eredor,
noutra devedor. Na primeira 0 Estado impoe

coercitivamente a obrigac;:ao de que as pes

soas consideradas pela norma jurfdica como
contribuintes do sistema de seguridade - togo,

contribuintes tambem da Previdencia Social 
vertam seus aportes, conforme as regras para
tanto estabelecidas. Na segunda, 0 Estado e

7 Db.cit.



bem comosua expectatlva de vida, para a ade
quacao dosbeneficios a estasvarlavels.

Segundo Stephanes, comentando a
necessidade de adotar-se tal prindpio, ainda
quando a Emendan. 20/98 tramitava: "Noque
diz respeito aPrevidencia Social, os impactos
da dinamica demoqrafica refletem-se tanto
nasdespesas quanto no lado das receitas. Em
um sistema de reparticao simples como 0 bra
slleiro, 0 elemento fundamental para manter
seu equilibrio, considerando-se so mente asva
riavelsdemograficas, ea estrutura eta riada po
pulacao a cadamomento, po iseela que define
a relacao entre beneficlarlos (populacao idosa)

e contribuintes (populacao em idade ativa)".

sendo assim, analisada apenas a relacao de

prestacao (de seguro social), para 0 que nao in

fluem os novos e atuais recolhimentos feitos pelo

segurado ja aposentado, mas ainda em atividade,

tem-se que a Administra~ao - pela autarquia res

ponsavel - se defronta com norma que destitui

referido tempo de con sequencia jurldica positiva

para 0 segurado em termos prsvldenciarios, nao

gerando para 0 sistema dever de computa-lo para

outro fim senao aqueles ressalvados pela norma.

Nesse contexte de relacoes de natureza pu

blica distintas (tributaria e securitarla), para 0

Estado (devedor da prestacao), a quem cabe a

gestao e a quem e posslvel proceder, por seus

agentes, na estrita legalidade, e irrelevante 0

tempo de service laborado pelo aposentado, ex

ceto para fins de vlsuallza-lo, em relacao jurldica

diversa (de custeio), como contribuinte obrigat6

rio daquele (art. 11, §30 da Lei nO 8.213/91), sem

que para tal esteja correlatamente obrigado a

conceder prestacao diferente daquelas a que se

ve impelido por lei (salario-famllia e reabilitacao),

cuja natureza e propria mente assistencial, nos

termos do art. 203, I e IV da CRFB/88.

Posslvel dizer, entao, que, em nao havendo

direito outro derivado do tempo de servi~o pa

ralelo ao go2O de aposentadoria, por deliberada

ausencia de previsao legislativa (que fez as ressal

vas expressas tidas por albergadas), 0 ate de libe

ralidade do segurado aposentado, na rela~ao ju

ridica em que figura como credor, nao tem como

consectario 16gico-necessario 0 aproveitamento

de tempo de servi~o nao ace ito pel a norma po-

sitivada que rege a relacao juridica de ampard

apenas escudado no fato de que, noutra rela~a

distinta - a de custeio - efetuou recolhimento~

na condtcao de devedor, sobremodo em se tra

tando de sistema alicercado no pilar constitucio

nal da solidariedade, assim explicitado (FORTES
PAULSEN, 2005, p. 338)9,

o financiamento da Seguridade Sod
por toda a sociedade, par sua vez,revela 0 s
carater solidario. Ou seja, podem as pess
fisicas e jurfdicas serchamadas ao custeio e
razao da relevancla social da seguridade, ind
pendentemente de terem ou nao refacao dir

ta com ossegurados ou de serem ou nao de
tinatarios de beneffclos. A Seguridade Social

pols, tal comoarganizada no Brasil, e inspirad
no principio da solidariedade.

Alias, as pessoas jurfdicas jamais serao de
natarias debeneficios deprevidendasocial,jam
serao alcancadas por presracoes assistenciais
seutilizarao deservkosdesaude publica.

Mas a solidariedade, queexige sacrffldc
nanceiro daqueles que revelam capacidade par
contribuir ainda que nao beneficianos des set"{
cosebeneficios daseguridade social, naosigniflc
irresponsabilidade dos demais. Todos sao sollda
riamente responsavels nosentido dequea todo
cabe amanutencaodosistema deseguridade 56
cial, talcomo venha aserestabelecido porlei.

A recusade usufruto da prestacao e a conces

saode nova prestacao com compute de tempo d

service nao cumprido quando da primeira, por te

havido recolhimentos em tal interstido, quer en

volver duas questoes distintas e que, por isso,na

podem ser tratadas como se a segunda ("nov

aposentadoria, com 0 compute de tempo de ser

vico posterior 11 DIB) fosse uma necessaria decor

rencla da primeira (renuncia 11 prestacao).

oate de concessaoda aposentadoria e vincu

lado e toma-se perfeito e acabado quando, pree~0

chidas as condi~oes e implementado 0 risco/co');

tingencia, a Administra~ao cumpre a obriga~ao d¢

pagar 0 que fora assegurado pelo regime de previ

dencia social,numa rela~aojuridico-previdenciari~,

que, de sua vez, nao guardara necessaria equiva/

lencia objetiva e subjetiva com os elementos qu~

compoem a rela~ao jurldico-tributaria (custeio). 0.

9Gb.Cit.

ato de Iiberalidade do segurado, pois, nao conferi

ria, s6 por si, a ele 0 direito de obter outro benefi

do, de mesma natureza, com 0 compute de novo

periodo laborado ap6s 0 jubilamento, pois tal perf

odo, por vontade legislativa, embora trabalhado e,

por isso, sujeito a novas contrlbuicoes. nao qerara

efeitos jurfdlco-previdenclarlos outros a nao seros

expressamente previstos em lei. Em tais cases, de

regra, a autarquia nao se opoe 11 desaposentacao

em si, massim 11 concessaode novo beneficio com

o acrescirnode tempo de service nao reconhecido

pela leqislacao que disciplina 0 vinculo.

Verifica-se, ademais, que a prlvacao de efeitos

novos, pela base principiol6gica na qual soergui

da a seguridade Social brasfleira, nao contraria a

Constituicao: ao contra rio, mostra-se acorde com

os principios constitucionais (v.g. 0 da igualdade) e

os vetores da seguridade Social explicitados ante

riormente, a partir dos quais se pode dizer que nao

ha relacao biunivoca entre 0 aporte de recursos

aos cofres da seguridade via tributacao dos sujei

tos passivose as prestacoes conferidas aos benefi

ciarios (segurados,assistidose atendldos), de sorte

a restar legitimada a exiqencia de contribuicao ao

segurado aposentado que matem vinculo com 0

RGPs na condicao slmultanea de trabalhador re

munerado e,pois, em igualdade de condkoes com

os demais, na qualidade de contribuinte.

o que se chama desaposentacao, termo lrn

pr6prio que nao reflete a realidade do instituto,

eisque disso nao setrata, dado haver sucessao de

beneficios sem solucao de continuidade, manti

da, portanto, a condicao inicial de aposentado do

pretenso renunciante, encobriria, na verdade, pe

dido obliquo de esdruxula revisaolO de ate admi

nistrativo vinculado ja consolidado no tempo, por

agrega~ao de fatores posteriores 11 concessao do

beneficia inicialmente vindicado pelo segurado.

10 "[ •••] Melhor seria a lei prever,autamaticamente,0 reed/culo da
beneficia, par exemplo,a cada ana a mais de contribuic;:ao do
segurado, paisa desaposentac;:ao, hoje,nadamaisedo que um
criativo meeanismo de superac;:ao desta omissao legislativa. Nao
ea desaposenta<;ao em si 0 que a segurado deseja, massim a
melhoria desua prestapjo.Adesaposenta~aoequestoo inciden tal
na a~oo revisional." (semgrifosno original) - in: IBRAHIM, Fabio
Zambitte. Curso deDireito Previdencidrio. 14. ed. Riode Janeiro:
Impetus, 2009. p.725/726.
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Nao haveria, sob tais nuances fatlcas, ate de

Iiberalidade qualquer ou mesmo renuncla - ate

porque nao se renunciaria 11 prestacao de aposen

tadoria em si, mas a de aposentadoria sob dada

especie menos vantajosa -, senao uma forma de

revisao tendente 11 majoracao da RMI da presta

~ao inicialmente concedida quando os requisitos

se mostravam insuficientes para a concessao de

prestacao diversa mais vantajosa (seja por altera

cao do fator previdenciario, pela expectativa de

vida e pelo tempo de service agregado ou pela

alteracao dos salaries de contrlbuicao).

Como discorrido em Iinhas precedentes, tem

se relacao jurtdico-previdenciaria, de natureza

eminentemente publica e nao privada, calcada

no dever de amparo Estatal, tendo como conse

quencla a producao de ate juridico valido, perfei

to, acabado e eficaz, de natureza administrativa,

cujos efeitos nao podem ser arrostados por mera

deliberacao unilateral do particular; a relacao obri

gacional, in casu, e de regime publico e a Adminis

tracao s6 estaria autorizada a, fazendo 0 que a lei

expressamente permite (todo 0 mais Ihe e vedado),

anular seus atos quando eivados de vicios que os

tomassem i1egais ou revoqa-los por questao de

convenlencia e oportunidade (conceitos a serem

aquilatados pela pr6pria Adrninistracao), de tal
maneira a nao poder 0 administrado ditar os ter

mos daquele ate revocat6rio.

No regime de direito publico administrativo

e necessario que os atos administrativos sejam

anulados ou revogados, conforme sejam ilegais,

inconvenientes ou inoportunos, sendo necessario

que a Adrninistracao Prevldenclarta, com alicer

ce em permissive legal expresso, assim proceda;

existindo, todavia, vedacao expliclta legislada,

plasmada no sentido de que em decorrencia ou

em funfQO do tempo de atividade do aposenta

do somente alguns efeitos juridico-securitarios

sao resguardados, em rela~ao de harmonia com

o arcabou~o normativo que informa a segurida

de, preservando 0 equillbrio financeiro e atuarial

e evitando distor~oes, a desaposenta~ao nao en

contra ria aplica~ao legftima.

A diretriz constitucional do sistema aponta

para a inconsistencia jurfdica, e ate mesmo para a

invalidade, do argumento cal~ado simplesmente
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do direito de renuncla e na exlstencia de contribui

coes correlatas ao perlodo a ser acrescido, eis que

incompativeis com os principios da soiidariedade

sociai e da igualdade, bem como inconciliavels

com os valores salvaguardados pela Seguridade

Social e pela teleologia do sistema como um todo,

cuja provocacao pressupoe 0 implemento do ris

co ou da contlnqencla assegurados socialmente.

A construcao doutrinaria. amparada em in

terpretacao aparentemente mlope do sistema

de seguridade social, porquanto limitada a con

ceitos de cunho prlvatlstico, olvida as diretrizes

constitucionais sem as quais aquele nao pode

ser sequer compreendido.

A aplicacao do institute. sem a analise das es

pecificidades do sistema e das relacoes jurldicas

nele envolvidas, rnostrar-se-ia, demais disso, ten

dente ao aproveitamento de lacunas - na verdade

inexistentes - para a chancela de especie de artifi

cio que aiia a vantajosa condkao de percepcao de

duas fontes de renda - uma do trabalho assalaria

do e outra do RGPS - enquanto se completam os

requisitos para prestacao mais vantajosa, em abso

luta desigualdade com os demais segurados que

permaneceram em atividade e em franco prejuizo

aos cofres previdenciarios que pagam um bene

flcio prematuramente, em sobrecarga do sistema

(de reparticao, baseado em equiiibrio financeiro

e atuarial), quando 0 segurado tem condicoes de

permanecer em atividade e assim, efetivamente,

o faz (violando a finaiidade do sistema - art. 1°do

PBPS), sem prejuizo de rnajora-lo, revendo-se ate

administrativo no interesse exclusivamente pri

vado (0 que contra ria 0 principio da supremacia

do interesse publico sobre 0 particular) assim que

o interessado, aposentado-trabalhador, intente

completar os requisitos para obtencao de benefl

cio mais vantajoso financeiramente, requisitos es

tes que noo tinha ao optar, precipitadamente, pela

inativacao no RGPS.

Os escopos da seguridade social - dirigida a

assegurar, de modo definitivo, aos seus benetiaa
rios meios indispensdveis de manutem;:oo, por moti

vo de incapacidade, desemprego involuntario, idade

avanr;ada, tempo de servir;o, encargos familiares e
prisoo ou morte daqueles de quem dependiam eco

nomicamente - tambem nao se mostrariam har-

m6nicos com tal especie de revisoo por via obliqua,

mediante a consideracao do tempo de servico

laborado apes a aposentadoria, permitindo, se as

sim for acatado 0 institute, haja reiterados pedidos

de revlsao (reiteradas renuncias), para 0 fim de in

c1uir os novos salaries de contribuicao de perlodo

antes inexistente porque ainda nao trabalhado,

autorizando-se especie infindavel de recakulo da

renda do beneflcio. Para evitar tais distorcoes a

leqlslacao subtraiu do tempo de service laborado

pos-aposentadorla efeitos securitartos como os vi

sados atraves da apllcacao da desaposentacao.

A Previdencia Social tem carater contributivo

e esta assentada no pilar da soiidariedade que in

forma toda a Seguridade Social, de maneira que

nao se poderia transmudar a natureza de segura

social que a caracteriza, para 0 fim de solver even

tual insuficiencia do prernio ou dos proventos da

aposentadoria, defasados por atuallzacao e rea

justes Inabeis a preservar sua capacidade de com

pra e manutencao do beneficia rio, eis que nao se

trata de asslstencla social, tampouco de seguro

propriamente privado. Desta feita, a legitimidade

da aplicacao de qualquer instituto jurldico neces

sita ser aferida a partir da conqruencia deste com

os principios e asfinalidades precipuas do sistema

jurldico em que teria apllcacao.

6 Conclusao

Em tais linhas de arqumentacao, verifica-se a

incompatibilidade vertical da construcao jurldica

sob analise, uma vez colidente com 0 substrato

principioloqlco constitucional que orienta e in

forma 0 sistema de seguridade social brasileiro,

atritando-se com 0 carater publico e social que 0

assinala,bem como caracteriza as relacoesjurldicas

aperfelcoadas neste ambito, repercutindo negati

vamente, por meio de vlsao puramente individua

lista e inadequada, no equiiibrio financeiro e atua

rial por meio da sobrecarga precoce do sistema, por

vezes estimulando-a, em evidente contrariedade

as finalidades sociais (previdenclarlas, assistenciais

e sanitarlas) para a qual fora idealizado.

Pretendemos deslindar ou mais precisa

mente suscitar 0 debate, sem a pretensao de

exauri-Io, acerca de tema recorrente na jurispru

dencia de nossos tribunais e turmas recursais,

mas ainda nao pacificado e que afeta a sltuacao

de miihares de brasileiros.

Com efeito, na atual conjuntura econornica,

marcada pelo trabalho informal, tem crescido

vertiginosamente a quantidade de trabaihadores

sem vinculo empregatlcio cujo enquadramento

na Previdencia Social e ou pode ser feito, em tese,

na condicao de contribuinte individual.

A categoria dos contribuintes individuais tem

como principal caracteristica ser de sua propria

responsabilidade 0 recolhimento das respectivas

contrlbuicoes prevldenciarlas, consoante preconi

za 0 art. 30, inell da Lei nO 8.212/91 (Lei de Custeio

da Previdencia Social).

Ocorre que nao raro tais trabalhadores nao

vertem quaisquer contribulcoes para os cofres do

Regime Geral de Previdencla Social.

Malgrado a ausencla de contribulcces, pulu

lam acoes judiciais nas quais se pleiteia a conces

sao de pensao por marte de supostos contribuin

tes individuais, mediante sua lnscricao postuma

e recolhimento ou indenizacao das contribuicoes

em atraso de forma retroativa, inclusive median

te a reallzacao de desconto no beneficio previ

den ciario almejado.

1 A natureza contributiva da Prevldenda Social

Nao se pode olvidar que a Seguridade Social

compreende a Assistencia Social. a Saude e a Pre

videncla Social. sendo a primeira prestada aos ne

cessitados, enquanto a Saude e assegurada a uni

versalidade das pessoas e, por fim, a Previdencia

Social reclama 0 recolhimento de contribui,oes.

Nesse sentido, dispoe 0 caput do art. 201 da

Carta Republicana de 1988, com a redacao dada

pela EC nO 20/98, in Iitteris:

Art. 201. A prevldencia social sera organizada
sob a forma de regime geral, de cardtercontribu
tivoe de filiac;:ao obrigat6ria, obsetvados ctitetios
quepreseNem 0 equilibrio financeiro e atuarial, e
atendera, nos termos da lei,a: (grifo nosso).

Frise-se que e precisamente 0 carater contri

butivo da Previdencia Social que a distingue com

nitidez da Asslstencla Social, ja que em ambos os

setores da Seguridade Social sao previstas presta

<;6es pecuniarlas de trato sucessivo.

Nesse diapasao, cabe ressaltar que as contri

buicoes previdenciarias possuem a natureza de tri

butos preordenados e vinculados a determinada

finalidade, qual seja, 0 custeio de beneflcios e ser

vicos aos beneficlarlos do regime de Previdencia.

Ademais, exige-se que a relacao entre as con

tribuicoes e as prestacoes obedeca ao principio

do equiiibrio financeiro e atuarial.

Sobre 0 tema, pontifica Daniel Machado da

Rocha (2004, p. 157), in verbis:

[...] 0 princfpio em exame compoe-se de
duas facetas complementares: 0 equilibriodo
sistema comoum todo e 0 equilfbrio da presta
c;:ao em facedes aportes vertidos. Emque pese
a referenda generalizada ao equilibrio fiscal
e atuarial como se fossem termos ldentkos,
torna-se necessario diferencta-los para uma
cornpreensao mais adequada. 0 equilfbrio fis
cal, num sistema de reparticao simples, ocorre
quando 0 total dos beneficios que estiverem
sendo pagos nao ultrapasse as receitas das
contribulcoes vertidas em um determinado
perfodo; 0 equilibrio atuarial esta relacionado
com a sufictencta das contribuic;:6es de um in
dividuo para viabilizar 0 pagamento dos seus
pr6prios beneficios.

Para melhor compreensao do equiiibrio fi

nanceiro e atuarial impende consignar sucinta ex-



planacao acerca dos diferentes tipos de regimes

de financiamento da Previdencia Social, os quais

essencialmente, a despeito de sua possiveis com

binacoes, desdobram-se em dois tipos: regime de

repartlcao e regime de capltalizacao,

o regime de repartlcao esta intrinsecamente

vinculado ao principio da soifdariedade, pols nele

os trabalhadores da ativa vertem contribuicoes

que servem para 0 custeio dos beneficios em ma

nutencao, ou seja, inexiste a ideia de poupanca,

po is as receitas correntes servem para cobrir as

despesasdo ana corrente.

Assim, quem esta na ativa e responsavel pelo

aporte de recursosque garantem 0 pagamento dos

inativos, rendendo ensejo ao denominado pacto

intergeracional ou soifdariedade entre gerac;oes.

o regime de repartlcao e adotado, via de re

gra, peios sistemas de previdencia mantidos pelo

Estado,pois permite a cobertura tanto de eventos

proqrarnavels, nomeadamente a idade avancada,

como igualmente dos demais riscos sociais (nao

proqrarnaveis), tais como morte e invalidez.

Por sua vez, 0 regime de capitalizacao asse

melha-se a uma forma de poupanc;a, pols 0 segu

rado verte contribukces em um fundo individua

lizado, sendo tal sistema comumente adotado nos

pianos de prevldencia privada.

Sobre 0 tema, pontifica Simone Barbisan For

tes e Leandro Pausen (2005, p. 38), in expressis:

Os denominados Regimes Previdencia
rios consubstanciam, em suma, no substrata
de financiamento e de orqanlzacao das pres
tacces garantidas pela Previdencia Social, e de
toda sua estrutura correlata. E, portanto, com
base no tlpo de Regime Previdenclarlo adota
do em urn pars que se estruturara, de forma
bastantecaracterfstica, a sistematica de custeio
(tlpos e formas de garantiraportes financeiros
ao sistema) e tarnbem de beneffcios (tipos de
beneffcios e forma de calculode suas rendas).

Destarte,o reconhecimento do tipo de regime

previdenciario (contributivo e de reparticao sim

ples) aifado ao principle do equilibrio financeiro e

atuarial saoimprescindiveis para uma ampla visua

IizaC;ao das impifcac;oes da inscric;ao e recolhimen

to postumos de contribuic;oes de supostos segura

dos na quaifdade de contribuintes individuais.

Com efeito, quando se constata que 0 sistema

de Previdencla Social pressupoe para sua propria

exlstencla, a adocao de crlterios que permitam

sua higidez financeira e atuarlal, bem como que

no ambito da Previdencia a concessao de bene

ficios deve ser compreendida como a mera con

traprestacao (paga peio INSS) em face das contri

buicoes vertidas mensalmente peios segurados,

afigura-se, com a venia devida aqueles que defen

dem posicionamento diverso, tnsustsntavel a pose

sibiifdade de carrear contribuicoes somente apos

o abita do suposto segurado, com rnalferimento

a idela central do pacto intergeracional e da pro

pria concepcao de segura social que pressupoe 0

recolhimento paulatino de valores aos cofres da

Previdencia para custear os riscossociais.

Ora,admitiro ingresso na PrevidenciaSocial de

dependentes de quem jamais verteu contrlbulcoes

para 0 sistema do RGPS significa a inversao da rela

c;ao entre custelo e beneficio, posto que, em regra,

na hipotese guerreada primeiro almeja-se a con

cessao do beneficio para com base nele (mediante

meros descontos) custear-se 0 proprio beneficio

em frulcao. Ainda que os recolhimentos posturnos

precedam ao requerimento de beneficio (normal

mente vertidos dias antes do protocolo do reque

rimento), nao fica afastada a vulneracao do equili

brio financeiro e atuarial do sistema,a evidenciar a

lnadequacao ao sistema previdenciarlo, tal como

concebido pela Constitulcao Federal, de realizacao

de aportes post mortem preordenados apenasa as

segurar 0 pagamento de pensao por morte.

2 0 prindpio da obrigatoriedade

Osbeneficiaries do Regime Geralde Prevlden

cia Social - RGPS sao divididos entre segurados e

dependentes, sendo que aqueles podem ser obri

qatorios ou facultativos (Lei nO 8.213/91, art. 10).

A relacao juridica estabelecida entre os segu

rados e 0 RGPS e denominada de filiacao, confor

me dispoe 0 art. 20 do Decreto nO 3.048/99 (Regu

lamento da Previdencia Social):

Art. 20. Filia<;ao e 0 vinculo que se estabe~

Ieee entre pessoas que contribuem para a

previdencia social e esta, do qual decorrem
direitos e obrigac;6es.

§1° A fillacao a previdencia social decorre
automaticamente do exercicio de atividade re
munerada para os segurados obrigat6rios, ob
servado 0 disposto no§ 2°,e da lnscrkao formali
zada com0 pagamento daprimeira contribuicao

para 0 segurado facultativo. (grifonosso).

o principio da obrigatoriedade de extracao

constitucional (CF/88, art. 201, caput) e explicita

do na norma retrocitada precisamente ao preco

nizar que no tocante aos segurados obriqatorlos

a filiac;ao eautornatica, sendo oportuno transcre

ver a percuciente licao de Fabio Zambitte Ibrahim

(2006, p. 139), in expressis:

o sistema previdenclarlo brasilelro e de
natureza compuis6ria (art.201,caput,CRFB/88),
de modo que os trabalhadores sao ele vincu
lades, independentemente de suas vontades.
Como visto, tal conduta baseia-se em premis
sas como a miopia individual, na qual 0 treba
lhador somentevem a preocupar-se com sua

protecao a epoca do sinistro.

A natureza compulsoria e autornatlca da fiiia

c;ao e justamente 0 fundamento adotado quando

se sustenta 0 cabimento da lnscrlcao post mortem

e do recoihimento retroativo de contribulcoes

como forma de assegurar 0 pagamento de pensao

por morte de supostos contribuintes individuais.

Ousamos, porem, dissentir de tal entendimen

to, por reputarmos que a filiacao nao prescinde da

natureza contributiva do sistema fulcrado no pacto

intergeracional, como alias, promana seja dos ter

mos do art. 201, caput, da CartaMagna de 1988, seja

do art. 20 do Regulamento da Previdencla Social.

Em outras palavras, a fillacao cornpulsoria e
indissoclavel do carater contributivo, assim como

dos demais principios regentes da Previdencia So

cial, notadamente 0 equillbrio financeiro e atua

rial. insculpidos na Lei Fundamental de 1988.

Nesse sentldo, preleciona Simone Barbisan e

Leandro Paulsen (2005, p. 85), in verbis:

Eimportante lembrar, todavia,que, para
os contribuintes individuais, tao-somente a

fillacao operada pelo exerdcio da respectiva
atividade profissional nao e suficiente para
que possam fazerjus aos beneficios previden
ciarios, sendo tambem necessario que recolha
as respectivas contribuic;6es. 0 exercicio da

atlvldade laborativa faz nascer, diretamente,

o vinculo obrigacional contributivo, porern

o vlnculo previdenciario propriamente dito,

protetivo,com direitode acesso as prestecces
dossistema (beneflclos e servlcos) somentese

perfectibiliza na medida em que 0 segurado

vier a pagar as contribuicoes. Tal decorre do

fato de que, para tal classe, a tncumbencla de

recolhimento de contrtbutcces prevldenciarias

e pr6pria, e nao de terceiros.

Com isto, no caso dos contribuintes individu

ais,cuja categoria, repise-se,destaca-se por serem

responsaveis pelo recolhimento de suas respecti

vas contrlbuicoes, nao basta 0 mero exercicio de

atividade remunerada, sendo imprescindivel os

aportes mensais e sucessivos de contribuicoes

para 0 RGPS, cabendo enfatizar que a mera inde

nlzacao (recolhimento posturno) das contribui

coes configura uma burla ao equillbrio financeiro

e atuarial que nao pode ficar ao mero talante dos

beneficlarlos que somente acorrem ao Seguro So

cial apos a ocorrencia do sinistro.

Esta llacao e reforc;ada quando setem em vista,

consoante tese ventilada em julgado da Primeira

Turma Recursal-GO, relatado pela Juiza Federal

Maria Divina Vitoria (Proc nO 2008.35.00.700523-5,

OJ-GO 15/07108) que no casode segurados empre

gados (que tambem possuem filiacao compulsoria,

sendo 0 recolhimento das contribuicoes de res

ponsabilidade do empregador), em sendo viti mas

de desemprego invoiuntiuio, terao mantida a qua

iidade de segurado apenas durante 0 periodo de

grac;a previsto no art. 15 da Lei nO 8.213/91.

Por sua vez, os trabalhadores que exercem

atividade remunerada correspondente a cate

goria dos contribuintes individuais, caso admiti

da a inscricao posturna, embora vo/untariamente

nunca tenham contribuido, sempre terao garan

tida a qualidade de segurado e a consequente

concessao de beneficios prevldenclarlos para

seus dependentes. Ou seja, quem nada contri

bui sempre tera a cobertura protetiva do sistema,

dependendo apenas do mero alvedrio dos bene

ficiarios que diante do infortunio ja consumado

(morte) procedem aregularizar;iio extemporanea

do segurado perante a Previdencia Social.
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Indubitavelmente, a hip6tese supra-aludida

ofende 0 princfpio constitucional da isonomia,

implicando em privileqio conferido injustamente

a quem por vontade pr6pria nunca participou do

financiamento do Seguro Social.

Assim sendo, 0 princfpio da obrigatoriedade

deve ser obtemperado pelo carater contributivo

do sistema previdenclarlo, assim como pelo prin

cipio constitucional da igualdade, sem se olvidar,

ainda, 0 princfpio do equilibrio financeiro e atu
arial e 0 respeito ao pacta intergeracional subja

cente ao regime de reparticao.

3 Aguisa de conclusao

Com tais consideracoes, respeitadas as aba

IIzadas opini6es em contra rio, dado 0 dissen

so jurisprudencial acerca do tema em epigrafe,

depreende-se que a inscrlcao post mortem de

contribuinte individual com 0 recolhimento ex

ternporaneo de contribuicces, vulnera 0 sistema

de financiamento da Prevldencla Social, eis que

subverte a natural relacao entre custeio e bene

ficio imanente ao regime de reparticao adotado

pelo RGPS, dada a ruptura do pacto intergeracio

nal, impllcando ainda a concessao de tratamento

privilegiado, com malferimento ao princfpio da

isonomia, aqueles que voluntariamente deixaram

de verter aportes para 0 financiamento do Seguro

Social e a ele acorrem somente ap6s despontar 0

lnfortunio, em detrimento de todos os segurados

que recolhem mensa I e regularmente suas contri

buicoes, cuja regularidade e imprescindivel para a

higidez financeira do Seguro Social.
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Com a promulqacao da Carta Constitucional

de 1988, dentre as diversas inovacoes no campo

dernocratico e social trazidas pela rnesrna, ressal

ta-se 0 tratamento dado a saude, a previdencia e

a asststencia social do cidadao, eis que sob 0 titulo

de seguridade social, lnovou-se sobremaneira na

protecao social do individuo, conforme previs6es

insertas no art.193 e seguintes daquela Carta.

Apesar das imensas dificuldades enfrenta

das pelo Estado para a efetivacao dos preceitos

constitucionais a respeito da Seguridade Social, e

da Ineqavel insatisfatoriedade dos services atual
mente postos a disposicao da sociedade, como s6i

reclamado pela populacao, 0 fato e que a imple

rnentacao de amplo acesso a saude, a prornocao
de asslstencta social e a uniforrnizacao do sistema

previdenciario (urbano e rural), representou enor

me avanco no combate as inquestionaveis e ab

surdas diferencas sociais em nosso pais.

Especificamente no que tange a Previdencla

Social, a Constituicao da Republica em seu art.

201, caput, estabelece a extstencia de Regime

Geral, sendo que, de modo geral, as Leis 8212/91

e 8213/91, disciplinam 0 custeio da Seguridade

Social e os beneficios referentes ao Regime Ge

ral de Prevldencia Social.

No que se refere a aposentadoria dos trabalha

dores rurais, ante a mencionada uniforrnizacao de

sistemas previdenciarios urbano e rural, dlspos 0

legislador quanto a possibilidade de requerimento

da mesma mediante a comprovacao do exercicio

de atividade rural, ainda que descontinua, no pe

rfodo imediatamente anterior ao requerimento do

beneficio, em nurnero de meses ldentico a caren

cia do beneficio, conforme disposicao do art. 143

da Lei 8213/91, disposicao esta de indole proviso

ria, com termo final de eficacla para 31.12.2010,

conforme deterrnlnacao da Lei 11718/08.

Quanto a comprovacao do referido "exercfcio

de atividade rural", estabelece a Lei 8213/91, art.

Juiza Federal Regina Maria de Souza Torres

106, com a redacao conferida pela Lei 11.718/08,

que a mesma sera feita mediante a apresentacao,

alternatlvamente, dos seguintes documentos:

1- Contrato individual de trabalho ou Carteira

de Trabalho e Previdencia Social;

11- Contrato de arrendamento, parceria ou co

modato rural;

III - Declaracao fundamentada de sindicato

que represente 0 trabalhador rural ou, quando

for 0 case, de sindicato ou colonia de pescadores,

desde que homologada pelo Instituo nacional do

Seguro Social - INSS;

IV - Comprovante de cadastro do Instituto Na

donal de Colonlzacao e ReformaAqraria - INCRA, no

casode produtores em regime de economia familiar;

V - Bloco de notas do produtor rural;

VI- Notas fiscais de entrada de mercadorias, de

que trata 0 paraqrafo 7° do art. 30 da lei 8212/91,

de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa ad

quirente da producao, com indicacao do nome do

segurado como vendedor;

VII - Documentos fiscais relativos a entrega de

producao rural a cooperativa agricola, entreposto

de pescado ou outros, com indicacao do segurado

como vendedor ou consignante;

VIII - Comprovantes de recolhimento de con

tribuicao a Previdencia Social decorrentes da co

rnercializacao da producao:

IX - C6pia da declaracao de imposto de renda,

com indicacao de renda proveniente da comercia

lizacao de producao rural; ou,

X - ucenca de ocupacao ou permlssao outor

gada pelo Incra.

Ee justarnente no ponto referente a obtencao

alternativa de quaisquer dos documentos citados

pelo art. 106 que surgem as dificuldades para a

dernonstracao do direito dos trabalhadores rurais
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empregados e consequents frukao do beneficio

de aposentadoria por parte dos mesmos.

Com efeito, faz-se necessario neste momen

to efetuar-se a distincao entre segurado especial

que exerce atividade rural (pequeno produtor ru

ral, arrendatario ou meeiro) e que nesta condicao

pode se aposentar conforme 0 art. 39 ou 0 art. 143

da Lei 8213/91 eo individuo que exerce ativida

de rural como trabalhador rural empregado e que

nesta condlcao pode se aposentar somente em

decorrencla do art. 143 da mesma Lei.

De fato, apesar de ter dois dispositivos legais

prevendo sua aposentadoria por idade, 0 que

pressup6e um maior interesse do legislador em

proteqe-lo, a experiencla em Juizado Especial tem

demonstrado que na maioria das vezes 0 segu

rado especial pequeno produtor rural tem con

seguido apresentar a documentacao necessaria

para a obtencao de seu beneficio, eis que em sua

grande maioria, possuem titulo de propriedade

da terra, normalmente fruto de heranca, e pela

propria orientacao cartorarla para lavratura de es

critura ou registro do lmovel, sao levados a efetuar

o registro no Incra. Tarnbern e observavel que tais

segurados costumam se utilizar da venda de seus

produtos (mais comumente venda de leite em co

operativas) ou aquisicao de insumos agricolas, si

tuacoes que via de regra geram indicios materiais

da atividade, e como dito conseguem promover a

dsrnonstracao do direito a aposentadoria.

Ja a situacao dos trabalhadores rurais empre

gados se mostra diferenciada, eis que via de regra

laboram na condlcao de "boia-fria" em diversas

propriedades rurais ao lange da vida, em grande

numero se comp6em de individuos analfabetos

ou semi-analfabetos, portanto desconhecedores

de seus mais baskos direitos, e quando nao con

templados com 0 registro da atividade em CTPS, 0

que ocorria com a grande maioria ate entao, nao

Ihes resta qualquer documento comprobatorlo da

atividade exercida nos termos previstos no rol do

art. 106 da Lei 8213/91, sltuacao que quando nao

dificulta, chega mesmo a impossibilitar 0 reconhe

cimento do exercicio da atividade e consequents

direito a aposentadoria como trabalhador rural,

caso nao se considere outros indicios materiais do

exercicio da atividade (certid6es, documentos es-

colares de escolas rurais de filhos, comprovantes

residenciais de comunidades rurais etc.)

Dentro deste espectro, surge entao a dificulda

de do aplicador do direito na efetiva dlstribuicao da

Justlca, 0 que requer atento estudo da interpreta

cao e inteqracao das normas de Direito Previdenci

arlo a fim de seestabelecer 0 alcance da norma.

Neste contexto, releva admitir-se que deve
ficar de todo afastada uma interpretacao mera

mente gramatical do art.106 da Lei 8213/91, eis
que poderia erroneamente levar 0 aplicador do

direito, dentre outras conclus6es, a entender

tratarem de numerus claususos documentos

cados pelo citado artigo, conduzindo assim a

interpretacao restritiva da norma.

Neste passo, eventual interpretacao restritiva

quanta a tal comando normativo importaria em

verdadeira vlolacao a diretriz do art. 5° da Lei de

lntroducao ao Codlqo Civil, que orienta para a in

terpretacao teleoloqica da Lei, assim como confi
guraria menoscabo ao, na licao de Carlos Alberto

Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari', Principio

da Protecao ao Hipossuficiente, na medida em que

restringiria a possibilidade de acesso ao beneficio

justa mente aos trabalhadores rurais em maior di

ficuldade social, ou seja, aqueles que sequer pos

suiram ao longo de sua vida utll de trabalho, uma

pequena gleba para dali retirarem seu sustento.

Registre-se, neste momento, por oportuno,

que 0 estudo da exegese da norma ora em co

mento, e realizado partindo do pressuposto da

existenda e previsao em nosso direito positive da

aposentadoria ao trabalhador rural na qualidade

de beneficio prevldenciario, a despeito de diversos

entendimentos no sentido de que tal pagamento

possui carater assistencial e nao previdenciario,

pecto este de relevantissima Importanda, mas que

no entanto nao e objeto de analise neste artigo.

Ainda a respeito da interpretacao a ser confe

rida ao rol do art. 106, e facilmente verificavel que

eventual interpretacao restritiva reduziria 0 alcan

ce da norma do art. 143, sendo observavel que a

'Castro, Carlos Alberto Pereira de e Lazzari, Joao

Batista. Manualde Direito Previdencidrio - 11 a ed.

Florianopolls: Conceito Editorial, 2009.

propria adrnlnistracao publica, que muitas vezes
indevidamente procura restringir 0 alcance da Lei,

acenou de forma contra ria quanto a comprova

,ao documental por parte dos segurados, eis que

o Decreto 3048/99 ao regulamentar a Lei 8213/91,

em seu art. 62, paraqrafo 4°, dispos que "se 0 do

eumento apresentado pelo segurado nao atender

ao estabelecido neste artigo, a prova exigida pode

ser complementada por outros documentos que

levem a convlccao do fato a comprovar; inclusive

mediante justificacao administrativa, na forma do

Capitulo VI deste titulo".

De se concluir, portanto, a luz dos principios

orientadores do Direito Previdenciario e da inter

pretacao e inteqracao das normas em nosso or

denamento juridico, a possibilidade de apresen

tacao por parte do requerente a aposentadoria

como trabalhador rural empregado, de quaisquer

documentos aptos a inferir 0 inicio de prova ma

terial para a concessao do beneficio, nao estando

o aplicador do direito restrito as hipoteses men

cionadas na Lei, devendo, ao contra rio, avaliar

as clrcunstanclas e particularidades de cada caso

concreto, para que possa eficazmente atender ao

desejo social positivado na Lei.
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Resumo: Este breve estudo ira analisar as vedacoes exls

tentesnosistema juridicobrasileiro achamada desaposen

tacso ou renunda aaposentadoria. Sera demonstrado que
a Constttutcac Federal e a legisla~ao vigente nao permitem
ao segurado extinguir 0 beneffcio de aposentadoria aufe

ride parareceber uma novaaposentacao, aproveltando as
contrlbuicoes vertidas aPrevidencia Social apes a conces
sao do primeiro beneffcio.

lntroducao

o segurado tem demandado em Juizo 0 que

se tem chamado de desaposentacao ou renuncla

a aposentadoria.

Consiste a pretensao no desfazimento da

aposentadoria pelo ate de vontade do titular, com

o objetivo de aproveitar 0 tempo de fillacao pos

terior a concessao do beneficio na contagem para

nova aposentadoria, no mesmo regime ou em ou

tro regime previdenciario,

De acordo com a tese, teria 0 segurado direito

a uma nova concessao do beneficio, porque, como

verteu contribukoes a Prevldenda Sociai ap6s ter

seaposentado, 0 correto seria Ihe serdeferido novo

beneficio, considerando as novas contribukces

para 0 novo Periodo Base de Calculo - PBC, dado

o carater contributivo do Sistema Previdenciarlo e

que deve ser considerado no ate de aposentacao,

Entretanto, a ordem juridica vigente nao au

toriza a aludida pretensao, como se vera adiante.

1 Principio da Universalidade - art. 195 da
Constituicao Federal

o art. 195 da CF estabelece 0 seguinte:

Art. 195. A seguridade social sera financiada
portoda a sociedade, de forma direta e indlre

ta, nostermos da lei,mediante recursos prove
nientes dosorc;:amentos da Uniao, dosEstados,
do Distrito Federal e dos Municfpios, e dasse
guintes contribuicoes socla is:

a desaoosentacao. -
Juiz Federai Substitute Regivano Fiorindo

II - do trabalhadore dosdemals sequra
dosda prevldencla social, nao incidindo contrl

buicao sobreaposentadoria e pensao concedl

daspelo regimegeralde previdencia social de
que trata 0 art.201;

(Redac;:ao dada pela Emenda Constltuctona!
n' 20, de 1998).

Assim, a rigor, todo aquele que esteja de al

guma forma filiado a Previdencla Social devera

verter contribuicoes sociais, exceto sobre apo

sentadoria ou pensao concedidas pelo Regime

Geral de Prevldencla Social - RGPS - de que trata

o art. 201 da Carta Magna.

Exemplo tipico dessa situacao e 0 do em

pregado que se aposenta pelo RGPS e continua

a manter 0 vinculo empregaticio. Sobre essa atl

vidade, a Constituicao autoriza a lei, conforme 0

principio da universalidade inserto no dispositive

transcrito, a cobranca de contribuicao social.

Autorizado pela Carta Magna, 0 art. 12, § 4°,da

Lei nO 8.213/1991, estipulou que 0 segurado apo

sentado que volta ou continua a exercer atividade

remunerada reassume ou rnantem a qualidade de

contribuinte obriqatorio da Previdencia Social:

Art. 12. Sao segurados obrlqatorlos da
dencia Social asseguintes pessoas fisicas:

(...)
§4°.0 aposentado peJo Regime Geral

Previdencia Social - RGPS que estlver 'vo,co,n

do ou que voltar a exercer atividade abranoi

da por este Regime e segurado obriqatorio

em relacaoa essa atividade, ficando sujeito as
contrtbutcoes de que trata esta Lei, parafins de
custeio da Seguridade Social.

o teor deste dispositivo e repetido no art. 11,
§ 3°, da Lei nO 8.213/1991.

Destarte,0 simples fato de sercobrado do apo

sentado que estiver exercendo ou que voltar a exer

cer atividade abrangida pelo regime previdendario

nao autoriza, por si 56,a utilizacao das novas contri

buicoes para a concessao de nova aposentadoria.

A Constituicao Federal nao garante nova ape

sentadoria no Regime Geral de Previdencia Social

aquele que continuar a verter ccntribuicoes para

o mesmo sistema. Essas contrlbuicces sao decor

rentes do principio da solidariedade, vigente para

o custeio da Seguridade Social.

2 A vedacao imposta pelo art. 18, § 2°, da

Lei nO 8.213/1991 eo ate jurfdico perfeito

Autorizada, pela Constltuicao da Republica, a

cobranca de contribukoes pelo aposentado que

continua a trabalhar, 0 ordenamento juridico em

vigor veda expressamente a chamada desaposen

tacao, pois, consoante 0 disposto no 2°, do art. 18,

da Lei nO 8.213/1991, 0 aposentado pelo RGPS que

permanece no exercicio de atividade laborativa

sujeita ao mesmo regime ou a ele retorne nao faz

jus a nova aposentadoria.

Confira-se a redacao do dispositivo:

Art. 18

§ 2°.0 aposentado pelo Regime Geral de

Previdencia Social - RGPS que permanecer em

atividade sujeita a esteRegime, ou a ele retor

nar, nao fara jus a prestacao alguma da Previ

dencia Social em decorrencia dessa atividade,

excetoao salario-famllia e a reabilitacao profis

sional, quandoempregado.

Outrossim, ausente permlssao legal a novo

beneficio de aposentadoria dentro do mesmo

regime, configurado esta 0 ate jurfdico perfeito,

consagrado no art. 5°, XXXVI, da Constituicao Fe

deral, dado que, no momenta da concessao do

beneflclo, ciente este 0 segurado das regras e Im

plicacoes jurfdicas insertas na aposentadoria fixa

da, sendo que a elas deve se submeter.

lJornada de Direito Previdenciario

3 lnsequranca juridica e vlolacoes aos
principios da isonomia e da confianca

Soma-se aos fundamentos acima 0 fate de

causar grande insequranca juridica a perene pos

sibilidade de se estabelecer novas beneficios toda

vez que forem vertidas novas contrlbukoes para 0

custeio da Seguridade Social.Nesse caso,0 benefi

cio poderia ter um incessante cicio de desfazimen

to e novas concessoes, mormente em funcao da

vigen cia da regra do fator previdenciario, estabele

cida na Lei nO 9.876/99, em razaoda constante mu

danca do Periodo Base de Cakulo - PBC - sendo

que, como ressaltado, a razaojuridica para a conti

nuidade da contribuicao obrigat6ria ao RGPS esta

na solidariedade estabelecida na Constituicao.

Apretensaoda chamadadesaposentacao, igual

mente, viola os principios da isonomia e da confian

ca, alernde promover 0 enriquecimento semcausa.

Com efeito, aquele que conscientemente de

cidiu aposentar-se mais tarde para garantir um

melhor beneficio, seja para nao auferir rendimen

tos proporcionais, quando tal era permitido, seja

para nao sofrer depreciacao no valor a receber, em

virtude do fator previdenclario, sera prejudicado.

1550 porque a desaposentacao almeja 0 defe

rimento de nova aposentadoria, com a lnsercao

das contribuicoes vertidas ap6s a concessao do

primeiro beneficio no Periodo Base de Calculo

- PBC - para a nova aposentacao, sem que haja

devolucao do quanta auferido entre a primeira

aposentadoria e a segunda requerida.

Ora, tal situacao evidentemente coloca em

desvantagem aquele que, como dito, programou

se diligentemente para trabalhar mals e aposen

tar-se mais tarde, com a confianca de, assim agin

do, receber um beneficio melhor. Por outro lado, 0

segurado que requer a chamada desaposentacao

trabalhou menos do que 0 outro que se aposen

tou mais tarde, recebeu beneficio previdenciario

e almeja, alem de uma aposentadoria malor, nao

devolver 0 montante referente aos beneficios au

feridos durante 0 periodo entre a primeira apo

sentadoria e a eventualmente concedida num

momenta posterior.
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Essa situacao afasta, inclusive, a ideia de que

a desaposentacao importaria legftima renuncla

da aposentadoria anterior em prol de uma pos

terior, mais vantajosa.

Com efeito, a renuncia implica a extincao de

uma relacao jurfdica. 0 titular abre mao do direito

que esta usufruindo. Se 0 segurado visa permane

cer aposentado, nao ha extincao de relacao juridi

ca. Pelo contra rio, requer-se a rnanutencao da re

lacao jurfdica e 0 usufruto do direito de uma forma

mais vantajosa, sem nenhum 6nus. Se,de fate, tra

tasse 0 caso de renuncla, seu titular simplesmente

abriria mao do direito (aposentadoria) e dele nao

mais usufruiria, pois a renuncla constitui ate unila

teral. Como 0 segurado invariavelmente pretende

manter a relacao jurfdica, nao ha renuncia.

4 Notas finais

o ate do que se habitualmente nomeou de

desaposentacao ou renuncla 11 aposentadoria nao

e legitimado pelo fato de 0 segurado continuar a

verter contrlbuicoes para 0 custeio da Seguridade

Social, que, como assinalado, devera ser custeada

por toda sociedade, em funcao da universalida

de preconizada na Constituicao, inclusive com as

contribuicoes daqueles que estejam aposentados

e continuam a trabalhar.

Mesmo que assim nao fosse, a lei expressa

mente veda 0 aproveitamento pelo segurado

aposentado das contribuicces vertidas ap6s aapo

sentadoria para a concessao de quaisquer outros

beneficios, exceto 0 salarto-famllta e a reabllitacao

profissional, quando 0 segurado for empregado.

Constitui, assim. 0 ate administrativo previ

denciario de aposentacao um ato jurfdico perfei

to e acabado, protegido pela Constituicao e pela

lei, que nao pode ser unilateralmente alterado

pelo segurado, exceto se da aposentadoria efe

tivamente ele abrir mao de forma irrestrita, sem

mais 0 usufruto do direito.

Causaria, se autorizada a desaposentacao, in

sequranca jurfdica no seio da Prevldencia Social,

porquanto, a todo tempo, 0 segurado, na medi

da em que vertesse contribuicoes a ela, poderia

rever a aposentadoria. Porem, tanto 0 legislador

constituinte derivado quanta 0 infraconstitucio

nal quiseram contar com ascontribulcoes vertidas

depois da aposentacao, em regra, para 0 custeio

de toda Seguridade Social, e nao do beneficio do

segurado que continua a contribuir.

Fere,porfim, a isonomia que deve haver entre

os segurados da Previdencla Social que se encon

tram na mesma sltuacao jurfdica e a confianca da

queles que se programam de boa-fe para trabalha

rem mais e, consequentemente, receberem uma

contraprestacao melhor da Previdencia Social.

Em demandas judiciais frequentes, aposenta

dos por tempo de servico ou contribuicao vern re

querendo a denominada desaposentacao, Na de

finicao de Carlos Alberto Pereira de Castro e Joao

Batista Lazzari', "desaposentacao e0 direito do se

gurado ao retorno 11 atividade remunerada. E0 ate

de desfazimento da aposentadoria por vontade do

titular, para fins de aproveitamento do tempo de

filiacao em contagem para nova aposentadoria, no

mesmo ou em outro regime previdenciario".

Neste artigo, e importante pontuar, sera abor

dada, exclusivamente, a desaposentacao no Regi

me Geral de Previdencia Social, ou seja,de pessoas

aposentadas no RGPS que pretendem obter uma

nova aposentadoria no mesmo regime.

A pretensao seda na seguinte forma. Ap6s con

cedida a aposentadoria,os benefidarlos continuam a

trabalhare contribuir paraaPrevidenciaSocial. Depois

de algum tempo, renunciam ao beneficio de aposen

tadoria ja concedido, pleiteando uma nova aposenta

doria, desta feita em um patamar maior, eis que, no

cakulo, saoconsideradas asnovascontribuicoes,

Segundo Wladimir NovaesMartinez, a "desapo

sentacao compreende dois atos juridicos adminis

trativos, um desconstitutivo e outro constitutivo: a)

renuncia 11 aposentacao - nao 11 aposentadoria ou ao

seutempo de service:e b) nova aposentacao,ou nao,

preferindo alguns apenas certo ocium cum dignitat,

em que subsiste renuncia com 0 restabelecimento

do statusanterior sem qualquer outra pretensao"',

Ha respeitavel corrente jurisprudencial no sen

tido da procedencia de pedidos de desaposenta

~ao. 0 principal argumento eno sentido de que a

aposentadoria seria um direito patrimonial dispo-

1 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, Joao Batista.
Manual de Diretto Previdenciario. 11 JEd.Florian6polis: Conceito
Editorial, 2009, p. 570.

zMARTINEZ, WladimirNovaes. "ConseqllenclasPratlcaseJuridicas
da Desaposentacao", Repert6rio de Jurlsprudencla lOB - 2J

quinzenadejunho de 2008 - N° 12/2008 - Vol. II
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nfvel e, portanto, passivel de renuncla, Se0 aposen

tado continuou a trabalhar, poderia considerar as

novas contnbuicoes e soma-las ao tempo utilizado

na aposentadoria anteriormente concedida. Tal

argumento traz, subjacente, uma premissa de que

nao haveria lei impedindo a desaposentacao. Nada

mais equivocado, como severa adiante.

o ponto central nas acoes de desaposentacao

consiste, em ultima analise, na verlficacao sobre a

possibilidade de renunda a um beneficio e 11 con

cessao, em sequencia, de uma nova aposentadoria.

Eincontroverso que 0 aposentado que volta a

exercer atividade laborativa, ou nela simplesmente

continua, ap6s a concessao do beneficio, reassume

sua qualidade de segurado (contribuinte obrigat6

rio) e, em virtude dessa nova condicao, deve pagar

a respectiva contribuicao previdenciaria, E0 que

esta prescrito nas Leis n-s 8.212/91 e 8.213/91, nos

artigos abaixo transcritos:

Lei8.212/91:

Art.12.Siio segurados obrigat6rios da Prevlden

cia Social asseguintes pessoas flslcas:

[...J

§4°.0 aposentado pelo Regime Geral de
Prevldencia Social-RGPS queestiver exercendo
ou quevo/tara exercer atividadeabrangidapor
esteRegime esegurado obrlqatorio em relacao

a essa atividade, ficando sujeito as contribui
~6es de que trata esta Lei, para fins de custeio
da Seguridade Social.

Lei 8.213/91:

Art. 11. Sao segurados obrigat6rios da Previ
dencia Social asseguintes pessoas flslcas:

[...J

§3°. a aposentado pelo Regime Geral de
Prevldencla Social-RGPS que estiver exercendo
ou que voltar a exercer atividade abrangida por
este Regime esegurado obrigat6rio em relacao
a essa atlvidade, ficando sujeito as contribuicoes
de quetrata a Leinc8.212, de 24 de julho de 1991,

para fins de custeio daSeguridade Social.
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No entanto, malgrado 0 retorno a condi

c;ao de segurado, 0 aposentado que continua

no trabalho nao faz jus a todas as prestacoas
ofertadas pela Previdencla Social, mas apenas a

algumas delas. E0 que dis poe 0 18, §2°, da Lei

nO 8.213/91, abaixo transcrito:

[...]

Art.18. [...]

§2°. a aposentodo pelo Regime Geral de
Previdencla Social - RGPS que permanecer em

atividade sujeita a esteRegime, oueleretorno"
noo tara jusa prestacao a/yuma da Previdencia
Social em decorrencia do exerdcio dessa atlvl

dade, exceto aD sakuio-tatnttia e areabilitaoio
profissional, quando ernpreqado.t'(qrlfei)

a dispositive legal acima e de c1areza solar. As

contribukoes vertidas para a Previdencla Social,

feitas apes a concessao do beneffcio de aposen

tadorla, nao asseguram ao segurado, de forma

alguma, 0 direito a uma nova aposentadoria. lois

contribuicoes conferem direito, tao-so mente, as

prestacoes previstas no acima transcrito art. 18,

§2°, da Lei nO 8.213/91, quais sejam, salario-farnflla

e reabllitacao profissional, quando empregado.

Abordando a vedacao do mencionado art.

18, §2°, da Lei nO 8.213/91, Luciano Martinez

Cordeiro' pontuou:

Pode-se, entac, indagar: por que os

trabalhadores aposentados nao tern direito
as mesmas prestacces previdenciarias ofere

cidas aos trabalhadores nao aposentados? A
resposta imediata, embora calcada num julzo

absolutamente teorico, estarla baseada no

oferecimentoda protecsc social ao aposenta
do que apenas permaneceu em atividade ou
voltou ao trabalho em decorrencla de interes
ses de naturezapessoal. Segundoa insensfvel
perspectiva prevldenclarla, 0 trabalhador que
akancou aaposentadoria ja estaria protegido,

cabendo ao segura social cuidar da garantia
mfnima de sustento de outros trabalhadores
ainda nao arrimados por um beneficio previ
den ciario esped'Aco. Por isso e que, nesta li
nha de raciocfnio, 0 art. 124 da LeinO 8.213/91

disp6e no sentido de que, ressalvados os ca-

3CORDEIRO, Luciano Dorea Martinez. "Aaposentadoria e a volta
ao trabalho - extensao e Iimites dosdireitos previdenciarios do
trabalhador aposentado". Revista de Previdencia Social, nO 335,
outubro/200B, p. 765.

50S de direito adquirido, nao e permitido 0

recebimento cumulado de aposentadoria e
auxllio-doenca (inciso I),de maisde uma apo

sentadoria (inciso II) ou de sequro-desemp-s,
go e aposentadoria (paraqrafo unlco).

Para que 0 Poder Judiciarlo afaste um dispo

sitivo legal do ordenamento juridico deve decla;

rar a sua inconstitucionalidade. No entanto, 0 art]

18, §2°, da Lei nO 8.213/91, acima transcrito, em

nada contra ria a Constituicao Federal. Inexistindo

inconstitucionalidade, deve ser observado por toB

dos, independentemente de juizos de valor lndivl.

duais sobre sua aplicacao em casas concretos.

Vejo que os julgados, ou mesmo artigos dou-'
trinarios, que entendem que a desaposentacao e

pertinente, nao costumam analisar com 0 devido

zelo 0 art. 18, §2°, da Lei nO 8.213/91, deixando de

aplica-lo, sern, no entanto, declara-lo incornpatl

vel com a Constitulcao Federal.

a simples fato de 0 segurado, apos ja apo?

sentado, continuar a exercer atividade abranql

da pela Previdencia Social nao tem 0 condao d~

assegurar-Ihe 0 compute desse novo periodo de

contribuicao para a cornplementacao do tempg

de trabalho anterior, 0 qual ja foi computado no

calculo do beneflcio que recebe. Nao ha direito,

assim, a transforrnacao de uma aposentadorla
proporcional em integral.

Ha, ainda, obstaculo de natureza constitucio

nal. Segundo 0 art. 201, caput, da Constitulcao

Federal, na redacao conferida pela Emenda Cons;

titucional nO 20/98, a "previdencia social sera ort

ganizada sob a forma de regime qeral, de carater

contributivo e de filiacao obriqatorla, observados
criteriosquepreservem 0 equilibrio financeiro e at~0

ariat". Um exemplo e util para demonstrar qu~,

caso prevalec;a a tese que entende pela pertinen;

cia da dssaposentacao, estara seriamente abala

do 0 equilibrio financeiro e atuarial da previdenci

social, com afronta ao art. 201 da Constituic;ao.

Imaginemos a seguinte situac;ao hipotetica:

um cidadao, tao logo atingidos os requisitos par~

aposentadoria proporcional por tempo de servi.i

C;O, requer e tem concedido tal beneficio. Passa!~;

receber mensalmente os proventos de aposen;

tadoria proporcional. Utilizando-se do valor qUE;

recebe, passa a contribuir como segurado facul

tativo, eis que a lei admite tal contribuicao. Pas

sado 0 tempo que faltava para a aposentadoria

integral, vamos supor, tres anos, 0 cidadao requer

a desaposentacao com a consequente concessao
de aposentadoria integral.

o exemplo acima ilustra a possibilidade de

afronta ao dispositive constitucional que determi

na 0 equilibrio financeiro e atuarial da previden

cia social. Na hipotese descrita, 0 proprio RGPS e

que financia 0 aposentado, concedendo-Ihe os

recursos financeiros necessarlos para 0 aumento

do proprio beneficio.

Ressalte-se que, no periodo em que 0 cida

dao contribuiu como facultativo, a previdencla

despendeu, para 0 aposentado, valor significati

vamente maior do que 0 que recebeu a titulo de

contribulcao. E, ao final de tal periodo, passou a

pagar-Ihe um beneficio em patamar superior.

Eevidente que, caso a tese da desaposentacao

fique consagrada em nossos tribunais, nao havera

aposentado de forma proporcional que deixara de

contribuir como facultativo, somente para, depois

de alcanc;ado 0 tempo que faltava para a aposen

tadoria integral, requerer este beneficio.

Apesar de terforc;a 0 entendimento, emanado

de instancias superiores do Poder Judiciario, pela

pertlnencla da desaposentacao, ha interpretacces

convergentes com a defendida no presente arti

go, como, por exemplo, os seguintes julgados,

tarnbern recentes:

APELA<;:Ao EM MANDADO DE 5EGURAN<;:A.
PREViDENCIARIO. REVI5Ao E COMPLEMENTA
<;:AO DE BENEFICIO DE AP05ENTADORIA POR
TEMPO DE5ERVI<;:0. APELA<;:AO PROVIDA.

I - Jamols 0 aposentado pela Previdencia Social
quevoltou a trabalhar pede substituir a aposento
doria portempode service queantesIhe houvera
sido concedida por uma outra, e rnenos ainda,
somando ao tempode service e as contriouicoes
recolhidas nanovaatividade, 0 tempode servi~o e

ascontribui~6es pagasanteriormente a concessoo
da primeira aposentadoria portempode servi~o.

II - A aceita~ao de semelhante Figura juridica,
absolutamente desconhecida em nosso orde
namento juridico previdencidrio comum, im
plicaria em aiar, por hermeneutica, situa~ao

estatutdria, 0 queeabsurdo.

111- 0 sistema da previdencia social ede natu

reza estatutarla. e assim, publico e impositivo;

a liberdade de adesao a ele e restrita ao segu

rado facultativo; e nac ha que se confundir a

liberdade de exerdcio dos direitos aos bene

ficios previstos na legislac;:ao prevldenciarla, e

apenas e exclusivamente por ela, com a liber

dade de combiner, aqui e ali, normas jurfdicas,

inclusive de natureza privatfstica, de modo a se

obter um dlrelto nao prevlsto nem no direito

publico, e nem no direito privado, uma esd

ruxula "terceira via".

IV - Inexistindo previsdo legal e regulamentar
que autorize a "rernmcio", ou "desaposenta
~ao", conclui-se que essa Iiqura eproibida, nao

havendo espac;:o para aplicacao do prindpio

da razoabllldade, 0 qual pressup6e, necessa

riamente, a llcltude da norma em tese, poden

do asclrcunstanctas fatlcas determinarem seu

afastamento em determinado caso concreto,

ou a modificacao de seu conteudo, com 0 'Am

de afastar-se resultado extrema nao desejado

peloordenamentojurfdica.

V - Recursa provide.

(TRF da 2' Reqiao, AM5 200651015373370, ReI.

Juiz Federal Convocado ALBERTO NOGUEI

RA JUNiOR, 5egunda Turma Especializada,

27105/2009, OJ 06/07/2009, p. 111)

PREVIDENCIARIO. EMBARG05 A EXECU<;:Ao.

DE5AP05ENTA<;:AO E REAP05ENTA<;:Ao. ME5

CLAGEM DE BENEFICl05 DI5TiNT05 E INACU

MULAvEI5 -IMP055IBILIDADE.

1. Deferida a aposentadorla, resta configurado
ato juridico perieito, de modo que nao se pode
pretender 0 desfazimento unilateral para nova
trutcao nomesmoregime.

2. Evedadomesclar aposentadorias inacumuto
veis, retirando decadaumaapenasasvantagens
(atrasados do beneficio concedido na viajudicial
e manuten~ao do renda mensalsuperior do apo
sentadoria concedida no via administrativa),
poistalprocedimento importaria emdesaposen

ta~oo e reaposenta~oo, 0 queevedado.

3. Correto oJufzode origemao extinguira exe

cuc;:ao, em face da opc;:ao da parte exequente

pelo beneficio concedido administrativamen

te, que Iheemais vantajoso.

(TRF da 4' Regiao, AC 2008711 50005845/R5,

ReI. Juiz Federal GUiLHERME PINHO MACHA

DO,Turma 5uplementar, DE 25/0212009)



PREVIDENCIARIO. REAJUSTE BENEFICIO. APO
SENTADORIA TEMPO DE SERVI<;O. POSTERIOR
COMPLEMENTA<;iiO TEMPO DE SERVI<;O. CON
VERSiio APOSENTADORIA INTEGRAL.IMPOSSI
BILIDADE. PREVISiiO LEGAL.INEXISTENTE.

l . Ao serassegurado ao trabalhadora aposen
tadoria por tempo de service a partir dos 30

(trinta) anos de contribuicao, com proventos

proporcionais, a lei considerou apenas 0 tem
po de service ja exercido ate a data do requeri
menta da aposentadoria.

2. 0 fato de 0 trobalhadorjd aposentado voltar Q

exercer atividade abrangida pela Prevtdencia So
cia/naotem0 condao deassegurara ele0 ccmpu

todesse novoperiodo para Q complementacoo do
periodo de trabalho anterior que fof computado
no cd/culo do beneficia, com a transformac;ao de
suaaposentadoria proporcional em integral. (AC
2002.38.00.037123-9/MG).

[TRF dal' Reqiao, AC 200601990073066/RO, ReI.
DesembargadorFederal AI.OISIO PALMEIRA LIMA,
Segunda Turme, DJ p.25de26/04/2007, p.25)

Cumpre observer que nao ha nenhum disposi

tivo, explicito ou lmplfclto, na Constituicao Federal,

que garanta 0 direito a uma nova aposentadoria,

no pr6prio Regime Geral de Previdencla Social. Se

houve a concessao de aposentadoria ao segurado,

configurou-se, evidentemente, um ate juridico per

feito. Eincompativel com 0 sistema previdenciarlo

brasileiro 0 desfazimento unilateral de uma apo

sentadoria para nova frukao no mesmo regime.

Acrescente-se, ainda, que eem decorrencla do

princfpio da solidariedade, insculpido no art. 195

da Constltukao Federal e prevalente no sistema

previdenciario nacional, que ha determinacao para

que 0 aposentado contribua, compulsoriamente,

quando volta a exercer atividade de trabalho.

o Regime Geral de Previdencia Social brasilei

ro, como ja e pacffico na jurisprudencia, nao adotou

o sistema da capltalizacao, 0 sistema adotado foi

o da repartkao, em que 0 financiamento deve ser

feito por toda a sociedade. Cumpre transcrever, por

seu didatismo, trecho do voto proferido pelo De

sembargador Federal Romulo Pizzolatti, da Quinta

Turma do TRF da 4" Regiao, vencido em parte no

julgamento da AC 2000.71.00.01Sl15-8/RS:

(a) as atuaiscontribuintes (trabalhadores, ern

presas, Estado) sustentam 05 segurados inati
vase as pensionistas, cujos beneffcios sao isen-

t05 de contrlbuicao previdenciarla (eF,art. 195,
II, 2a parte); (b) niio hd exata correspondencia
entre 0 montante das contribukoes individuais
e 0 montante do beneficio a ser recebido, pols
quem seaposentaprecocemente(v.g., median

te aposentadoria especial, aposentadoria par
tempo de service au tempo de contribuic;ao)
recebera em geral multo mais do que investiu,

quem se aposenta par idade recebera mais au
menos0 que investiu, e quem morre antes de
se aposentar, sem deixar dependentes, tera
investido sem nada receber; e (c) assim como
pode haver beneficia sem contribuicao (caso
das beneficios cancedidos independentemsn

te de carencia), pode haver contribuicao sem
beneficia (caso das apasentadas que perma'::
necem em atividade au retornamaatividade).
Oafdecorre que,ao permanecer traba/hando, 0
autorpassoua contribuir paraajudar no esfor~()

coletivo de todaa sociedade brasileira de mante
os beneffcios dossegurados inativos e pensionis+
tas, 0 que estci conforme a lei (Lei nO 8.212, art.i

11, §3°) e 0 sistemada reparticao, adotadopela

Constituidio (art. 195),e e, entun. justo, porque;
em contrapartida, toda a sociedade brasiieiti:
mantem 0 pagamentoda aposentadoria que0
autorh6anosvemrecebendo. [...J. (grifei)

Por firn, cabe ressalvar que ha julgados qu

sustentam que nao haveria 6bice a desaposen

tacao, desde que 0 segurado devolvesse tudo

que recebeu durante 0 periodo em que estev

aposentado. Como ja abordado supra, entend

que, alern da necessidade constitucional de ob

servancla do equilibrio financeiro e atuarial (ar

201, CF/88), ha dispositivos legais, consentane

com a Constituicao Federal, que impedem a desa

posentacao, No entanto, a tese defendida em tais

declsoes seria, digamos, mais palatavel e, ao me

nos, impediria que ocorresse a situacao hlpotetlc

abordada no exemplo acima mencionado, eis qu

evitaria a possibifidade de a pr6pria previdenci

social financiar um aumento de beneficio.

Concluindo, entendo que 0 denominado di

reito adesaposentacao, no que se refere a aposer

tadorias relativas ao Regime Geral de Previdenc

Social, abordadas no presente artigo, encontr

6bice no art. 201, caput, da Constltulcao Feder~

por afrontar a lmposicao de observancia de equ

Iibrio financeiro e atuarial da prevldencia socia

bem como no art. 18, §2°, da Lei nO 8.213/91, qu

expressamente impede que 0 aposentado que

continue contribuindo no regime receba outra

prestacao que nao seja salario-famllia ou reabili

tacao profissional.
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conceito

Para se apreender quais os contornos pas

siveis de serem atribuidos a qualquer conceito

juridico positive deve-se partir, sempre, do texto

constitucional, em razao do seu sabido condicio

namento hlerarquico de toda producao legislativa

a ser levada a cabo no ordenamento juridlco.

Assim e que, para que sepossa discorrer sobre

a figura do segurado especial,e necessarloque nao

se olvide do disposto no art. 195,§8°, da Constltul

cao da Republica - CR/88 -, 0 qual asslm dispoe:

Art. 195. A seguridade social sera financiada

par toda a sociedade, de forma dlreta e indlre

ta, nostermos da lei,mediante recursos prove
nientes dosorcamentos da Uniao, dosEstados,
do Distrito Federal e dos Municfpios, e das se
guintescontribuicoes sociais:

[...]
§ 8° 0 produtor, 0 parceiro,a meeiro e

o arrendatario rurais e 0 pescador artesanal,

bem como as respectlvos conluqes, que exer

cam suas atividades em regime de economia

familiar, sem empregados permanentes, con
trlbulrao para a seguridade social mediante a

aplkaceo de uma alfquota sabre 0 resultado
da comercfellzacso da producao e farao jusaos
beneficios nos term os da lei.

o teor do paraqrafo 8°. do art. 195 da CR/88,

acima transcrito, exala 0 conceito constitucional

do segurado nominado como especial pela legis

lacao infraconstitucional, 0 qual foi, principalmen

te apes a Lei n. 11.718/08, detalhado pelas Leisns.
8.212/91 e 8.213191.

Ambas as leis sofreram as mesmas alterac;:6es

pela Lei n. 11.718/08 no que concerne a concei

tuacao de segurado especial (art. 12 da Lei n.

8.212/91 e art. 11 da Lei n. 8.213/91).

o importante para acaracterizacao da qualida

de de segurado especial e 0 regime de economia

familiar, cuja faIta de "empregados permanentes" e

mero corolario, ja que "economia familiar" e aque

la naturalmentefundada apenas na imprescindivel

na Lei n. 11
Juiz Federal Substituto Rodrigo Esperance

unlao da forc;:a de trabalho de familia res para

de suas subsistenclas, sem haver 0 estavel uso

profissionais na producao rural, nem oobjetivo

obtencao de uma larga escala produtiva.

Epor isso que ajurisprudencia acabou por

dar 0 reconhecimento de tal qualificacao

que fazem uso de rnao-de-obra de terceiros

acabam por manter estrutura m,"n,,,i,'n,
de producao, pois tais circunstanclas foram

como demonstradoras de que nao se trata de

vidade familiar de mera subslstencla.

o fate de um membro da familia exercer

vidade considerada urbana ou, por exemplo,

grande tamanho da terra trabalha sao outras

cunstancias que comumente descaracterizam

qualidade de segurado especial.

Em razao da conhecida precariedade de

cumentacao dos fatos da vida rural, a

cia, em que pese elenco minimo n,,'tpn<;,mpntp

taxativo de normas administrativas, sempre consi

derou necessarto, para a cornprovacao de tal qua

lidade, apenas um inicio de prova documental, a

ser assim considerado conforme 0 livre r-rmvon

cimento motivado do maglstrado. Nao obstante,

exige-se, sempre, que tal inicio de prova seja cor

roborado por testemunhas.

Assim, nao bastam apenas documentos,

nem somente testemunhas. Ha a necessidade da

[uncao dessas duas provas para fins de com pro

vacao da situacao de segurado especial, sem se

excluir, no entanto, casos excepcionais a serem

assim considerados pelo magistrado no caso

concreto, se for 0 caso.

Tarnbem ante a dificuldade da prova docu

mental rural e objetivando facilitar a cornprovacao

da sltuacao de segurado especial, a jurispruden

cia acabou por permitir a extensao da qualidade

ja comprovada de um c6njuge ao outro. Isso so e

possivel, entretanto, se nao houver nos autos ele-

mentos de convlccao contraries a essa situacao em

relacao ao c6njuge que pretende essa extensao.

A Lein. 11.718/08 veio a detalhar situac;:6es que

excluem, ou nao,a qualidade de segurado especial,

sendo bastante benevolente com quem pretenda

sever reconhecido como segurado especial.

Passa-se a apontar breves observac;:6es sobre

o texto pertinente do art. 12 da Lei n. 8.212/91, ja

com asatualizac;:6es da Lein. 11.718/08 (mesmasal

terac;:6es foram feitas no art. 11 da Lei n. 8.213/91):

Art. 12. Sao segurados obriqatorlos da Previ

dencia Social asseguintes pessoas fisicas:

[...]

VII - como segurado especial: a pessoa

flsica residente no imovel rural ou em aqlorne

rado urbano ou rural proximo a ele que, indivi

dualmenteou em regimede economia familiar,

ainda que com 0 auxilio eventual de terceiros a

titulode mutuacoleboracao. nacondicaode:

No inciso VII 0 legislador deixou claro que 0

simples fato de a pessoa residir em um "aglome

rado urbano" proximo ao meio rural nao Ihe retira,

por si so, a qualidade de segurado especial.

De fato, nada impede alquern de residir no

meio urbano (sabe la em que condic;:6es) e ter sua

subsistencla dependente exclusivamente de uma

producao rural obtida com 0 seu esforc;:o laboral,

sozinho ou com auxilio de familia res.

Tal esclarecimento e importante tendo em

vista que nao raro 0 Instituto Nacional do Se

guro Social - INSS - usa a residencla em meio

urbano como aleqacao contra a pretensao do

segurado especial. Agora, tal aleqacao encontra

resistencla explicita na lei.

Ademais, 0 dispositivo acima, na linha da ve

dacao constitucional referente a"empregados per

manentes", explicita que 0 segurado especial pode

ate ter "0 auxilio eventual de terceiros a titulo de

mutua colaboracao". Trata-se da famosa "troca de

dias" tao citada por ruriculas em seusdepoimentos

no Judlciario. Quanto a isso nem 0 INSS costuma

considerar como empecilho as pretens6es contra

si deduzidas por supostos segurados especiais.

Prosseguindo-se no art. 12 da lei n. 8.212/91:

a) produtor, seja prcprletarlo, usufrutu

arlo, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro
outorgados, comodatario ou arrendatarlo ru
rais, que exploreatividade:

1.aqrcpecuarla em areade ate 4 (quatro)
modules fiscais; ou

2. de seringueiro ou extrativista vegetal
que exerc;:a suas atividades nos termos do in
ciso XII do caput do art. 2° da Lei no 9.985, de
18 de julha de 2000, e faca dessas atividades a

principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme
lhado, que faca da pesea profissao habitual au

principal rnelo de vida;e

c) c6njuge ou companheiro, bem como
filhomaiorde 16 (dezesseis) anos de idadeou a

esteequiparado, do segurado de que tratam as
alineas ae bdesteinciso, que,comprovadamen
te, trabalhem com0 grupofamiliar respectivo.

§ 1°Entende-se comoregime deeconomia
familiar a atividade em que 0 trabalho dosmem

bros da familia e lndlspensavel apropria subsis
tencia eaodesenvolvimento socioecon6mico do
nudeo familier ee exercido em condic;:6es de mu
tua dependencia e colaboracao, sem a utilizacao
deempregados permanentes.

[...]

§ 7° Para serem considerados segurados

especiais, 0 c6njugeoucompanheiro eosfilhos
maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes

equiparados deverao ter partlcipacao ativa nas
atividades rurais do grupofamiliar.

Em processos de pessoas que buscam ser

reconhecidos como segurados especiais, e, por

conseguinte, obter determinado beneficio pre

videnciario, sao comuns as alegac;:6es no sentido

de que havia contratos - escritos ou orals - de

parceira agricola entre essas e proprietarlos de

imovels rurais. Saoos chamados "meeiros", como

referidona alfnea "e", acima.

o estabelecimento de um tamanho maximo

para a atividade aqropecuarla tem 0 escopo de

conferir um criterio objetivo quando da analise do

tamanho da terra em que 0 suposto segurado es

pecial teria trabalhado.

Eque quanta maior for a terra, maior e 0 indi

cio de que nao setratava de um regime de econo

mia meramente familiar.



Desta feita, se, por exemplo, algum proprie

tarlo rural construir um hotel em sua terra e ex

plora-la turisticamente com hospedagens ate por

menos de 120 dias, mas de tal forma que consiga

auferir rendimentos que Ihe sustentara por todo 0

ano e evidente que essa pessoa nao vive de pro

ducao rural que absorva todo 0 trabalho seu,e da

familia. Nao sera,pois, segurado especial.

De igual forma se conclui se a familia, apesar

de morar no meio rural, sobreviver apenas as cus

tas de programa assistencial governamental.

Passa-se aos pr6ximos dispositivos.

§ 10°Nao esegurado especial 0 membro

de grupo familiar que possuir outra fonte de

rendlmento, excetosedecorrentede:

I - beneficio de pen sao por morte, auxf

lio-acidente ou auxilio-reclusao, cujo valornao
supere 0 do men or beneficio de prestacao con

tinuada da PrevidenciaSocial;

II - beneficio previdenclarto pela participa

<;ao em plano de previdendacomplementar insti

tufdo nos termos doinciso IVdo§ godeste artigo;

III - exerdcio de atividade remunerada

em perfodo de entressafra ou do defeso, nao

superior a 120 (centoe vinte) dias, corridos ou

intercalados, no ano civil, observado 0 dispos

to no § 13 desteartigo;

IV- exerdciode mandate eletivode dlrl

gente slndical de orqanlzacao da categoria de

trabalhadores rurais;

V- exercfcio de mandatode vereadordo

municfpio onde desenvolve a atividade rural,

ou de dirigente de cooperatlva rural constitu

fda exclusivamente por segurados especiais,

observado 0 dtsposto no § 13 desteartigo;

de forma relativa, pois 0 importante e saber se,

como determina a CR/88, vive-se dependente

de um regime de economia familiar rural ou re

ferente a pesca (art. 195, §8).

Assim, a constatacao da existencia de uma

das situacoes acima reproduzidas pode ser sim

obstaculo a caracterizacao da qualidade de se

gurado especial. Isso ocorrera quando a sltua

~ao desaguar no fato de a subslstencia da fami

lia nao se dar apenas em razao de um regime de

economia familiar rural.

Aqui a lei tratou de elencar situacoes que

nao descaracterizariam a qualidade de segura

do especial, sendo que todas devem ser Iidas

§ goNaodescaracteriza a condlcao de se

guradoespecial:

1- a outorga, par meiode contrato escrito
de parceria, meacao au comodato, de ate 50%
(cinquenta percentaldeim6vel rural cuja area to

tal nao seja superior a 4 (quatro) modules fiscais,
desde queoutorgante e outorgado continuem a
exercer a respectiva atividade, individualmente

ou em regime de economia familiar;

II - a exploracao da atividade turfstica da
propriedade rural, inclusive com hospedagem,

pornao mais de 120(cento e vinte) dias aoano;

III - a partlclpacao em plano de previ
dencia complementar institufdo por entidade

classlstaa quesejaassociado, em razao da con
dicao de trabalhadorrural ou de produtor rural
em regimede economiafamiliar;

IV - ser beneflclarlo ou fazer parte de

grupo familiar que tem algum componente
que seja beneficia rio de programa assisten
cial oficial de governo;

V - a utillzacaopelo propriogrupo fami

liar,naexploracao da ativldade, de processo de
beneficiamento ou Industnaltzecao artesanal,
na formado § 11 do art. 25 desta Lei; e

VI- a assodacao em cooperativa aqropecuarla.

Pretendeu-se, pois, considerar empregados

contratados dentro desses Iimites como nao per

manentes. Trata-se de opcao de duvidosa qua

Iidade do legislador infraconstitucional, pois a

contratacao de empregados em periodo de safra

pode descaracterizarum regime de economia me

ramente familiar, como exigido pela Constituicao.

Afinal, 0 grande dispendio de forca de trabalho

em uma grande producao e necessario, no meio

rural, apenas sazonalmente.

Tal sltuacao - contratacao de empregados

mesmo dentro do limite ora legalmente estabe

lecido - s6 pode ser tido pelo magistrado como

irrelevante para a descaracterizacao da qualida

de de segurado especial se, no contexte do caso

concreto, nao houver qualquer outro elemento

de conviccao, mesmo que indicia rio, em sentido

contrario, sob pena de afronta a CR/88.

Passa-se aos pr6ximos dispositivos.

§ 80 0 grupo familiar podera utilizar-se

de empregados contratados par prazo deter

minadoau trabalhadorde que trata a alfnea 9

do inciso V do caput deste artiqo, em epocas

de safra, a razao de no maximo 120 (centa e

vinte) pessoas/dia no ana civil, em periodos

corridos au intercalados QU, alnda, par tempo

equivaJente em horas de trabalho.

admitido pela jurisprudencia, mas se explicita

que este deve participar ativamente da ativida

de. Nao basta, assim, que haja 0 casamento en

tre uma exclusiva dona-de-casa e um segurado

especial para que aquela seja assim tambem

considerada. E precise que aquela efetivamente

auxilie 0 segundo na atividade. Nao se pode es

quecer, ainda, que tal sltuacao abrange a unlao

estavel (art. 226, §3°, CR/88).

Ao se referir ao filho maior de dezesseis anos

a lei acaba por excluir da qualidade de segurado

especial os de idade menor, embora a CR/88 per

mita 0 trabalho como aprendiz aqueles maiores de

quatorze anos.Assim, e tendo em conta asnormals

circunstancias do meio rural, onde 0 labor corneca

ainda na infancia, tal norma se afigura inconstitu

cional ao pretender fazer tal restrlcao,

Havendo a devida prova, nao deve haver du

vidas de que 0 tempo de service rural prestado an

tes dos dezesseisanos deve ser aproveitado para

fins previdenclartos. Uma norma que existe para

proteger dado grupo de pessoas nao pode ser

utllizada para prejudica-lo, pelo que nem mesmo

a llmitacao constitucional do minimo de quatorze

anos de idade para trabalho como aprendiz pode

ser tido como obstaculo a tal reconhecimento.

Continuemos com 0 paqraqrafo 8°. do art. 12

da Lei n. 8.212/91 incluidos pela Lei n. 11.718/08:

Neste paraqrafo 8°. 0 legis lador realmente

inovou ao admitir a contratacao de empregados,

desde que nao ultra passe a proporcao de "120

pessoas/dia no ana civil". Tal proporcao se refe

re a possibilidade de contratar uma pessoa por

no maximo 120 dias no ano, ou 2 pessoas por 60

dias cada urn, ou 3 pessoas por 40 dias cada urn.

e assim por diante.

A norma oferece um norte quanta ao que

seria uma area de tamanho incompativel com

o regime de economia familiar, mas nao pode

ser tido como criterio absolute. sob pen a de in

constitucional idade.

Eque em alguns casos concretos tal crlterio

pode nao ser suficiente para descaracterizar a

qualidade de segurado especial. Alias, registre

se que 0 m6dulo fiscal e uma medida estabe

lecida pelo Instituto Nacional de Colonizacao e

Reforma Aqraria - INCRA - com fundamento na

exploracao econornlca e renda media decorrente

em cada municipio, 0 que a torna, portanto, bas

tante vartavel no pais.

Imagine-se, por exemplo, uma terra imen

sa, mas com menos de quatro m6dulos fiscais

de area produtiva. Tal sltuacao, reconhece-se,

pode ser resolvida com simples interpretacao

teleol6gica no sentido de que a area referida

pelo item 1 da alfnea "a" se refere apenas aquela

efetivamente explorada.

De fate, a (mica interpretacao que nos afigura

razoavel e esta:os quatro m6dulos fiscais deve ser

de area aproveitada (que pode, ou nao, coincidir

com 0 total do irnovel),

Mase sea exploracao seder efetivamente em

area maior que 0 limite legal apontado, porern por

uma familia numerosa (composta de pais, filhos,

avos, tios, etc)?

Outrossim, uma crlacao de gado, mesmo nao

vultosa, pode exigir uma vasta area de pasta que

pode ser cuidada apenas por integrantes da fa

milia com a obtencao de renda suficiente apenas

para suassubsistencias.

Tal crlterlo nao pede, portanto, ser tido por

absoluto para a resolucao de tals quest6es.

Nos dispositivos acima se ve a repeticao de

referencia ao "principal meio de vida", 0 que,

se de um lade reforca que 0 sustento deve ser

retirado da atividade rural, de outro reconhece

que pode haver meios de vida "secundarios",

ou seja, que auxlliem no sustento, embora nao

suficientes por si mesmos.

Na alfnea "c" e paraqrafo 7°. ha a referenda
a extensao da qualidade ao conjuqe, como ja
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VI - parceria ou meacac outorgada na

forma e condicoes estabelecidas no inciso I do

§ 90 deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida

com materia-prima produzida pelo respectivo

grupo familiar, podendo ser utilizada materia
prima de outra origem, desde que a renda

mensaIobtida na atividade nao exceda ao me

nor beneficio de prestacao continuada da Pre

videncla Social;e

VIII - atividade artistica, desde que em

valor mensal inferior ao menor beneffcio de

prestacao continuada da PrevldenclaSocial.

No paraqrafo 10°. ha a explkitacao de que

aquele que possui outra fonte de rendimento nao

abarcada pelo labor rural nao e segurado especial.

Logo a seguir elenca exce~6es a essa regra.

Eimportante seperceber, porem, que, asvezes,

uma outra fonte de rendimento de um membro da

familia exclui todos os demais da qualidade de se

gurados especiais. 1550 ocorre quando esse mem

bro da famflia sustenta os demais com essa outra

fonte de renda. E para tanto, basta que 0 sustento

primordial da familia sejaessa outra fonte de renda,

nao sendo necessaria a exclusividade. Eque, nes

se caso, 0 "principal meio de vida" da famflia (ex

pressaoressaltada por diversasvezesna legisla~ao,

como visto acima) nao e 0 labor rural. Equando 0

trabalho rural e apenasauxlliar no sustento familiar,

nao deve ser reconhecida a qualidade de segurado

especialde nenhum de seusmembros.

A constante referencia a rendimento de valor

que nao supere 0 minimo de beneficios de presta

~ao continuada da prevldencla social se deve ao

fate de que tal rendimento nao pode ser a fonte

principal de sustento da familia, pelas raz6es ja

acima expostas. E, nao custa repisar, se tal rendi

mento, ainda que modesto, for a fonte de onde se

tira 0 sustento, nao havera de ser reconhecida a

qualidade de segurado especial.

As excecoes referentes a mandatos sindicais

ou de vereanca buscam garantir 0 pleno exercicio

dos direitos trabalhistas e politicos dos segurados

especiais, os quais realmente nao podem se ver

punidos pela tentativa de defesa dos direitos de

sua gente nas lnstltuicoes apropriadas. 0 que nao

se pode e viver disso.

Deve-se atentar, ainda, que, nao obstante

os termos do paraqrafo 10°, a exlstencia de ou

tra fonte de renda nao exclui, por si so, a quali

dade de segurado especial. 1550 so se dara se tal
renda for a principal no sustento familiar. Sefor

algo apenas auxiliar a renda obtida com 0 labor

rural nao ha a descaracterizacao da qualidade

de segurado especial.

Em conclusao, nao se pode interpretar isola

damente os dispositivos ora referidos, sob pena

de inconstitucional alargamento ou restricao do

conceito de segurado especial.

Deve 0 magistrado, como em todas asdeman

das perante si deduzidas, extrair do texto legal a

norma adequada a luzdas clrcunstanclasdavida no

caso concreto, pois, do contra rio, seu mister pode

ria ser simplesmente substituldo por um programa

de computador no qual bastaria 0 preenchimento

de algumas vartavels estatlcaspara seter 0 "resulta

do jurldico matematicamente correto".

Sumarlo: 1. lntroducao, 2. Consideracoes qenertcas sabre

o ato jurldlco perfeito em materia previdencieria. 3. 0 be

neffcio previdenciarlo de aposentadoria por tempo de ser

vlco/contribuicao (proporcional e integral) - Regime Geral

de Previdencla Social: requisites para a confiquracao do

ato jurfdico perfeito. 4. 0 instituto da renuncia aaposen

tadoria proporcional por tempo de servlco/contrfbutcso

para obtencao de beneficio mais vantajoso. 5. Conclus6es.
6. Referenclas blblioqraficas.

1 lntroducao

No mes de outubro de 2009, entre os dias 27

e 29, realizou-se na cidade de Belo Horizonte/MG

a I Jornada de Direito Previdenciarlo da Escola de

Magistratura Federal da 1a Reqiao - ESMAF.

Dentre asdiversasquest6es relacionadas ao Di
reito Previdenciario,entao abordadas na referidaJor

nada de Direito Previdenciario,estavam asatinentes

ao ainda incipiente instituto da desaposentacao,

A sua caracterizacao e delimitacao no moder

no Direito Prevldendarto, viabilidade ou nao de

seu acolhimento no pals e irnplicacoes provoca

das por cada um dos anqulos sao aspectos que

merecem estudo detido, 0 que ora se procurara

fazer, observando-se, entretanto, as lirnltacces co
muns a tal sede de trabalho.

Inicialmente, 0 objetivo deste artigo sera re

alizar a analise, apes breve passeio pela teoria do

ato jurldico perfeito no direito brasileiro, dos re

quisitos para a concessao do beneficio previden

ciario de aposentadoria por tempo de service el
ou contribulcao, proporcional e integral, nao so

a luz da leqislacao propria, mas principal mente
sob 0 anqulo da CRISS.

Em seguida 0 estudo passara a analise do ins

tituto da desaposentacao, dasteses defensoras da

possibilidade de renuncla ao beneficio de aposen

tadoria proporcional por tempo de service e/ou

contribuicao para a obtencao de outro mais van

tajoso (integral ou especial), bem assim daquelas

JUIZ Fedel"al Substituto Rodrigo Riqamonte Fonseca

teses contraries a sua admissibilidade no Direito

Previdenciario brasileiro.

o estudo fara vistas ao necessano e indis

pensavel atendimento aos principios basicos do

Direito Previdenciarlo. entre eles os da filiacao

obriqatoria, do carater contributivo da Previden

cia Social, equilibrio financeiro e atuarial e indis

ponibilidade dos direitos dos beneficiaries.

o cabimento ou nao da desaposentacao sem

alteracao do regime de Previdencia Social deve ser

analisado, senao, com observancla de tais principios.

Somente assim sera possivel verificar-se ser,

o instituto da desaposentacao, nessas condicces,

um direito do segurado da Previdencla Social, ao

qual, entao, 0 instituto proprio nao poderia opor

se sem atentar contra a CRISS.

Passemos, pois, a suscltacao das duvldas,

2 Consideracoes qenericas sobre 0 ate ju
ridico perfeita em materia previdenciaria

A respeito do prlncipio da sequranca juridi

ca no direito patrio ensina com clareza Sayonara

de Medeiros Cavalcante (A sequranca juridica em

materia tributaria e sua interface com 0 principio

da protecao a confianca. Revista CEJ, America do

Norte, 132606 2009), notadamente sabre sua im

portancla enquanto elo de Iiga~ao com 0 princi

pio da protecao a confianca:

lnstituindo-se no ordenamento jurfdico

nacional, assume a sequranca jurfdlca a con

di<;:ao de sustentacula para toda assercao rela

cion ada aextlncao ou lnibkao do exercfcio de

direito, exigindo-se, entretanto, que os motivos

para sua concretlzacao estejam associados a
prova de que se situam numa articulacao com

os objetivos e os fundamentos da propria or

dem jurfdica como urn todo.

Tal estrutura permite que esse princfpio

possa assumir a categoria de fiadora formal

dos interesses inerentes asociedade, como fa-



tor imprescindivel asxlstencla efetiva do Esta
do democratico de Direito.

(...) Nesse arcabouc;:o te6rico, compre

ende-se, entao, que a seguranc;:a juridica se
sustenta na garantiade certeza e estabilidade,

mediante as quais as pessoas possam estar
sempredentes de seus direitos, nao havendo

duvlda quanta a impossibilidade de eventos

inesperados, no campojurfdlco, sema seu pre

via conhecimento.

Edessa forma que deve ser visto e interpre

tado 0 inciso XXXVI, do art. 5°, da CR/88, segundo

o qual "a lei nao prejudicara 0 direito adquirido, 0

ate jurldico perfeito e a coisa julgada".

E, no que de perto interessa ao presente es

tudo, deve-se vislumbrar 0 ate juridico perfeito

protegido constitucionalmente como 0 conceitua

Celso Bastos (Olclonario de direito constitucional.

Sao Paulo: Saraiva, 1994, p. 43):

Eaquele que se aperfekoou, que reuniu
todos aselementos necessarios a sua formacao,
debaixo da velha. Isto nao quer dizer, por si 56,

que eleencerre em seu bojoum direito adquiri

do. Do que esta 0 seu beneficiario imunizado e
deoscilacoes deforma aportadas pela leinova.

A pr6pria Lei de tntroducao ao C6digo Civil,

no texto de seu art. 6°, §10, preve como sendo "ato
juridico perfeito 0 ja consumado segundo a lei vi

gente ao tempo em que se efetuou.

Nao poderia ser diferente na 6rbita do Estado

Dernocratico de Direito, ja que 0 ate juridico re

presenta nada mais que uma prerrogativa conferi

da pelo ordenamento juridico ao individuo capaz

de, por sua vontade, criar relacces lkitas, ou seja,

de dar concretude ao principio da autonomia da

vontade. E mais, de emprestar fon;a coercitiva e

obrigatoriedade a tais relacoes.

Assim e que, transportando tais conceitos e

definicoes com assento constitucional para 0 Di

reito Previdenclario, deve-se ressaltar inicialmente

a indisponibilidade dos direitos dos beneficiarlos

(segurados ou dependentes), e, consequentemen

te, a impossibilidade de renuncia aos beneficios e

servi~os, em vista de "propiciar os meios de subsis

tencia da pessoa humana conforme estipulado na

norma jurldiea" (Wladimir Novaes Martinez. Curso

de direito prevldenciario, Tomo 1- Nocoes de dlrel

to previdenclario. Sao Paulo: LTr, 1997, p. 208).

E, pols, obrlqacao do ente prevldenciario a

concessao de prestacao prevista em lei quando

ocorrida a hip6tese legal. Por sua vez, ao benefici

arlo nao se admite renuncia a tal, salvo, como en

tende parte da doutrina e da jurisprudencla, como

se vera, se 0 objetivo for a obtencao de futuro be

neficio mais vantajoso.

o fato e que, atendidos os requisitos para a

concessao de beneficio previdenciario - que 0 in

divlduo se encontre na qualidade de beneficiarlo

do regime, aepoca do evento; a existencia de um

dos eventos cobertos pelo regime, conforme a le

qislacao vigente na epoca da ocorrencia do fato;

o cumprimento de exiqencias legais; e, a iniciativa

do beneficiario (Carlos Alberto Pereira de Castro e

Joao Batista Lazzari. Manual de direito previdenci

arlo. 5' ed. Sao Paulo: LTr, 2004, p. 422) -, esta-se
diante de um ato juridico perfeito, detentor de

protscao constitucional.

3 0 beneficio previdenciarlo de aposen

tadoria por tempo de servico/contribuicao
(proporcional e integral) - Regime Geral de

Prevldencia Social: requisitos para a configu

racao do ato juridico perfeito

A antiga aposentadoria por tempo de service

tornou-se com a EC nO 20/98, aposentadoria por

tempo de contribuicao. Atualmente, entretanto, e

ate que lei venha disciplinar a nova feicao do be

neficio, 0 tempo de service e considerado como

tempo de contribuicao (ECnO 20, art. 4°).

Os requisitos necessarlos aconcessao sao:

a) tempo de contribuicao: 30 (trinta) anos para

a mulher e 35 (trinta e cinco) anos para 0 homem

(art. 201, §7°, I, da CR/88), 0 que e reduzido em 5
(cinco) anos para os professores que tenham tra

balhado exclusivamente no maqisterlo (educacao
infantil, ensino fundamental e medic) (art. 201,

§8°, da CR/88);

b) e, carencia: 180 (cento e oitenta) contribui

~6es mensa is, equivalentes a 15 (quinze) anos, ob

servada a regra de transi~ao do art. 142, da Lei de

Beneflcios, para 0 segurado inscrito na Previden-

cia Social Urbana ate 24.07.1991, bem como para

o trabalhador e 0 empregador rural cobertos pela

Previdencia Social Rural.

o beneficio, cujo valor correspondera a 100%

(cem por cento) do salario-de-beneffcio (equi

valente a media aritmetica simples dos maiores

salarios-de-contribulcao, correspondentes a 80%

(oitenta por cento) de todo 0 periodo contributivo,

multiplicada pelo fator previdenciario), tera inieio:

a) para os segurados empregados e domesti
cos: na data do desligamento do emprego, se re

querido em 90 (noventa) dias (0 beneficio retroa
gel, caso contrario, nao havendo desligamento do

emprego ou se requerida ap6s tal prazo, desde a

data do requerimento;

b) e, para os demais segurados: na data do re

querimento.

Para 0 segurado ja inscrito no Regime Geral

de Previdencia Social - RGPS antes da entrada

em vigor da EC nO 20/98, 0 art. 9°, preve regras de

translcao quanto aos requisitos da aposentadoria

por tempo de contribuicao, bem como quanta ao

valor do beneficio.

Assim, para aposentadoria integral, 0 segura

do deve ter, no minimo, 48 (quarenta e oito) anos

de idade, se mulher, e 53 (cinquenta e tres) anos,

se homem, alern de, no minimo, 30 (trinta) anos

de tempo de contribuicao para a ultima, e 35 (trln

ta e cinco) anos para 0 primeiro, acrescido de um

periodo chamado de "pedaqio" equivalente a 20%

(vinte por cento) do periodo que faltava para atin

gir aquele total na data da publicacao da Emenda.

A regra transit6ria para a aposentadoria integral,

pols, e mais restritiva que a regra permanente, 0

que impede sua aplicacao na pratlca.

Ja a aposentadoria proporcional, revogada

pela EC nO 20/98, ao segurado que tiver direito

adquirido a concessao exiqe-se, no mlnimo, 48

(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, e 53

(cinquenta e tres) anos, se homem. Deve ter, no

minimo, 25 (vinte e cinco) anos de tempo de

contribuicao, se mulher, e 30 (trinta) anos, se ho

mem, acrescido de um periodo chamado de "pe

dagio" equivalente a 40% (quarenta por cento)

do perlodo que faltava para 0 segurado atingir

o tempo referente a aposentadoria integral na

data da publicacao da Emenda. Nestes term os,

o valor da aposentadoria sera de 70% (setenta

por cento) do valor da aposentadoria integral,

acrescido de 5% (cinco por cento) por ana de

contribuicao que supere aquele tempo minimo

de contribuicao, incluldo 0 "pedaqio", ate 0 limi

te de 100% (cem por cento).

Atendidos, pols, tais requisitos necessa
rios ao beneficia de aposentadoria por tempo

de contribuicao, seja pelas regras de transicao

ou pelas regras tornadas definitivas pela EC nO

20/98, sempre dependentes de iniciativa do be

neficiario, configurado 0 ate juridico perfeito

na esfera prevldenciaria.

E, como ensina Maria Helena Diniz (Lei de In

troducao ao C6digo Civil Brasileiro Interpretada.

Sao Paulo: Saraiva, 1994, p. 180),0 respeito a esse

ate jurldico perfeito, em ultima instancia, siqnifi

cara protecao ao direito adquirido:

A seguranc;:a do ato jurfdico perfeito e
um modo de garantira dlreito adquirido pela
protecao que se concedeao seuelemento ge

radar,paissea novanormaconsiderasse como

inexistente, au inadequado,ato ja consumado
soba amparo da norma precedente, 0 direito

adquirido dele decorrente desapareceria par
falta de fundamento.

Al, pols, a necessana delimitacao do tema

posto em estudo.

Esclarecido 0 momenta em que se opera, no

caso da aposentadoria por tempo de contribul

cao, 0 ate jurldico perfeito, posslvel discutir-se a

possibilidade de renuncia, de seu desfazimento

por ato de vontade do beneficia rio.

4 0 instituto da renunda a aposentadoria

proporcional por tempo de servico/contrlbulcao
para obtencao de beneficio mais vantajoso

A renuncia e 0 ate juridico mediante 0 qual 0

titular de um direito dele se despoja, sem trans

feri-lo a outra pessoa, quando inexiste vedacao

legal. Trata-se de uma modalidade de extin~ao

de direitos aplicavel, basicamente, aos direi

tos patrimoniais, pois ninguem esta obrigado a

exercer direito que possui.



E,sendo a aposentadoria e um beneficio de

prestacao continuada destinada a substituir os

proventos que 0 trabalhador obtinha na ativi

dade, assegurando-Ihe 0 minimo indispensavel

para a sua subsistencia, por conseguinte, seria in

questionavel que se trata de direito patrimonial,

e, portanto, disponivel.

Esse e 0 principal argumento utiiizado peios

defensores da viabiiidade juridica da desaposen

tacao no direito naclonal, ou seja,da possibiiidade

de renuncla ao beneficio e a concessao, na sequ

encia, de uma nova aposentadoria.

Vejam-se asseguintes ementasno mesmosentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE
CIAL. PREVIDENCIARIO. ANALISE DE DISPO
SITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
COMPETENCIA DO EXCELSO PRET6RIO. APO

SENTADORIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPO
NiVEL. RENUNCIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A via especial, destinada a unlformlzacao

do Direito federal, nao se presta aanalise de
dispositivos da Constltutceo da Republica,
ainda que para fins de prequestionamento,

sob pena, inclusive, de usurpacao de compe
tencia da SupremaCorte.

2. A jurtsprudenc!e do Superior Tribunal de

Justice tern reiteradamente se firmado no

sentido de que e plenamente possivel a re

nunda aaposentadoria, par constituir direi

to patrimonial disponivel.

3.Agravo regimental a quesenegaprovimento.

(STJ, AgRg no REsp 10SS431/SC, ReI. Ministro
OGFERNANDES, Sexta Turma, DJe09.11.2009)

PROCESSUAL CiVIL EPREVIDENCIARIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISAo
MONOCRATICA DO RELATOR COMARRIMO NO
ART. 557 DOCPC. MATERIA NOVA. DISCUssAo.
NAo-CABIMENTO. PRECLUsAo. RENUNCIA A
APOSENTADORIA. DEVOLUt;:AO DOS VALORES
RECEBIDOS. NAO-OBRIGATORiEDADE.

1. E permitido ao relator do recurso especial

valer-se do art. 557 do C6digo de Processo Ci
vil, quando 0 entendimento adotado na deci

sao monocratlca encontra-se em consonancta

com a jurisprudencia dominante desta Corte

Superiorde Justic;:a.

2. Fica superada eventualofensa ao art.557 do
C6digode Processo Civil pelojulgamento cole~

giado do agravo regimental interposto contra

a declsao singular do Relator. Precedentes.

3. Emsedede regimental, nee epossfvel ino

var na arqumentacao. no sentido de trazer a

tona quest6es que sequer foram objeto das

raz6es do recurso especial, em face da ocor

rencia da preclusao,

4. A renuncla a aposentadoria, para fins de

concessao de novo beneffclo, seja no mesmo

regimeou em regime diverse, nao implica em

devolucao dos valores percebidos, pols, en

quanta esteve aposentado, 0 segurado fez jus

aos seus proventos. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1l07638/PR, ReI. Ministra

LAURITA VAZ,Quinta Turma, DJe25.05.2009)

Ocorre que 0 aposentado que volta a exercer

atividade laborativa, ou neia simpiesmente conti

nua apes a concessao do beneflcio, reassume sua

qualidade de segurado (contribuinte obriqatorio),

e, em virtude dessa nova condlcao, e devida a res

pectiva contribuicao previdenciarla. No entanto, faz

jus a apenasalgumas das prestacoes ofertadas pela

Previdencla Social, conforme dispoern os art. 12,

§4°, da Lei 8.212/91 e 11 e 18,§2°, da Lei 8.213/91:

LeiB.212/91:

Art. 12. Sao segurados obrigat6rios da Previ

dencia Social asseguintes pessoas flstcas:

(...)
§4°.0 aposentado pelo Regime Geral de

Prevldencia Social~RGPS que estiver exercendo

au quevoltara exercer atividade abrangida par

esteRegime esegurado obrigat6rio em relacao
a essa atividade, ficando sujeito as contrlbul

coes de que trata esta Lei, para fins de custeio

da Seguridade Social.

Lei8.213191:

Art. 11. Sao segurados obrigat6rios da Previ

dencla Social asseguintes pessoas fisicas:

(...)
§3°. a aposentado pelo Regime Geral de

Previdenda Social-RGPS que estiver exercendo

ou que voltar a exercer atividade abrangida

este Regime esegurado obrigatorio em relac;:ao a

essa atividade, ficando sujeito as contribuic;:6es de

que trata a Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,

para fins decusteio daSeguridade Social.

Art.18. (...)

§2°.a aposentado pelo Regime Geral de
Previdencia Social - RGPS que permanecerem
atividade sujelta a esteRegime, ou ele retornar,
nao fara jusa prestacao algumada Previdencia

Social em decorrencla do exercfcio dessa ativi

dade,excetoao salarto-famflla e a reabllttacao
profissional, quandoempregado.

Dessa forma, as contribuicoes vertidas para a

Previdencla Sociai apes a aposentadoria nao asse

guram 0 direito a nova aposentadoria, mas, tao

somente, as prestacoes previstas no ja transcrito

art. 18, §2°, da Lei 8.213/91 (salario familia e rea

bilitacao profissional, quando empregado). 0 fato

de 0 aposentado continuar a exercer atividade

abrangida pela Prevldencia Social nao tem 0 con

dao de assegurar 0 compute desse novo periodo

para a cornplementacao do periodo de trabalho

anterior que foi computado no calculo do benefi

cio, com transforrnacao da aposentadoria propor

cional em integral, multo menos em especial.

A CR/88 nao garante 0 direito a nova aposen

tadoria no proprio Regime Geral de Previdencla

Sociai - RGPS. Deferida a aposentadoria ao segu

rado, resta configurado ato juridico perfeito, de

modo que nao se pode pretender 0 desfazimento

uniiateral para nova frulcao no mesmo regime.

Ascontribulcoes que 0 aposentado verte quan

do continua a exercer atividade laborativa ou retor

na ao mercado de trabalho sao,sem sombra de du

vida, decorrenda do natural e i6gica do principio da

soiidariedade que informa 0 sistema de previdencla

e estaconsagrado no art. 195,da CR/88.

Friso por importante que 0 sistema previden

clarlo brasileiro nao adotou 0 sistema da capitali

zacao, mas sim 0 sistema da reparticao, baseado

no financiamento da seguridade social por toda a

sociedade, razao pela qual:

(a) osatuats contrlbulntes (trabalhadores, em
presas, Estado) sustentam os segurados ina

tlvos e os pensionistas, cujos beneffcios sao
isentos de contribuicao prevldenciarla (CF, art.
195, II, 2' parte); (b) nao ha exata correspon
dencia entre 0 montante das contribuic;:6es
individuais e a montante do beneffcio a ser
recebido, pois quem se aposenta precoce~

mente (v.g., mediante aposentadoria especial,
aposentadoria por tempo de servic;:o au tem~

po de ccntrlbukao) recebera em geral multo

mais do que investiu, quem se aposenta por

idade recebera mais ou menos0 que investiu,

e quem morreantesde seaposentar, sem dei

xar dependentes, tera investido sem nada re

ceber; e (c) assim como pode haver beneffcio

semcontribuicao (caso dos beneffcios conce

didosindependentemente de carencia), pode

haver contrlbulcao sem beneffcio (caso dos

aposentados que permanecem em atividade

ou retornam aatividade). Oafdecorreque, ao

permanecer trabalhando, 0 autor passou a

contribuir para ajudar no esforco coletivo de

toda a sociedade brasileira de manter os be

neficios dossegurados inativos e pensionistas,

a que esta conforme a lei (Lei nO 8.212,art. 11,

§3°) e 0 sistema da repartkao. adotado pela

Constituicao (art. 195), e e, enfim, justo, por

que,em contrapartida, toda a sociedade brasi

leira rnantem 0 pagamento da aposentadoria

que 0 autor ha anos vernrecebendo.

(trecho do voto proferido pelo Oesembarga

dor Federal R6MULO PIZZOLATTI, da Quinta

Turma do TRF da 43 Heqlao,vencido em parte

no julgamento da AC2000710001 Sl158/RS)

A seguir transcrevo outras ementas dos tribu

nais federais nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIARIO. REAJUSTE BENEFiCiO. APO

SENTADORIA TEMPO DE 5ERVIt;:O. POSTERIOR

COMPLEMENTAt;:AO TEMPO DESERVIt;:O. CON

VERSAo APOSENTADORIA INTEGRAL.IMPOSSI

BILIDADE. PREVISAo LEGAL. INEXISTENTE.

1.Ao serassegurado ao trabalhadora aposen

tadoria por tempo de service a partir dos 30

(trinta) anos de contribuicao, com proventos

proporcionais, a lei considerou apenas 0 tem

po de service ja exercido ate a data do requeri

mento da aposentadoria.

2. a fato de 0 trabalhador ja aposentado voltar

a exercer atividade abrangida pela Prevldenda

Social nao tem 0 condao de assegurar a eJe 0

compute desse novo perfodo para a cornp!e

rnentacao do perfodo de trabalho anterior que

foi computado no calculo do beneffclo, com a

transformacao de sua aposentadorla proporcio

nal em integral. (AC 2002.38.00.037123-9/MG).

(TRF da l' Regiao, AC 200601990073066/RO,

ReI. DesembargadorFederal ALOisIOPALMEIRA

LIMA, SegundaTurma, DJp. 25 de 26.04.2007)
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PREVIDENCIARIO. EMBARG05 A EXECU<;AO.
DE5AP05ENTA<;AO E REAP05ENTA<;Ao. ME5
CLAGEM DE BENEFiCl05 DI5TINT05 E INACU
MULAvEI5 -IMP055IBILIDADE.

1. Deferida a aposentadoria, resta conftgurado

ate [urfdico perfeito, de modo que nao se pode

pretender 0 desfazimento unilateral para nova

frutceo no mesmo regime.

2. E vedado mesclar aposentadorias inacu

mulaveis, retirando de cada uma apenas as

vantagens (atrasados do beneffcio conce

dido na via judicial e rnanutencao da renda

mensal superior da aposentadoria concedida

na via administrativa), pois tal procedimento

lmportarta em desaposentacao e reaposen

tacao, 0 que evedado.

3. Correto 0 Jufzode origem ao extinguir a exe

cucao, em face da opcao da parte exequente
pelo beneffclo concedido administrativamen

te, que Ihe emais vantajoso.

(TRF da 4' Regiao, AC 200871150005845/R5,

ReI. Juiz Federal GUILHERME PINHO MACHA
DO, Turma5uplementar, DE 25.02.2009)

Estas, entao, as posicoes diametralmente

opostas sobre 0 mesmo tema ainda pendente de

definicao, seja na doutrina ou na [urisprudencla.

5 Conclusoes

Ve-se, pois, que nao ha garantias na CR/88 qu

anto ao direito a nova aposentadoria no proprio

Regime Geral de Previdencla Social - RGP5, haja

vista que, uma vez deferida, resta configurado

ato jurfdico perfeito.

Ao contrario, 0 sistema previdenciario brasilei

ro, ao adotar 0 sistema da reparticao no lugar do sis

tema da capitalizacao, poe fim a qualquer duvida.
As contrlbuicces vertidas ao sistema apos a aposen

tadoria, decorrentes da contlnuacao do exercicio de

atividade laborativa ou retorno ao rnercado de tra

balho, nada mais configuram que atendimento ao

principio da solidariedade consagrado na CR/8S.

Destarte, diante do quadro posto, solidos sao os

argumentos no sentido de que seapresenta lnviavel

a renuncla a aposentadoria proporcional per tem

po de servlco/contribuicao com vistas ao compute

de novo periodo de contribuicao e aquisicao de

beneficio mais vantajoso (integral ou especial).
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A problematica em torno do direito a desa

posentacao vem crescendo bastante nos ultirnos

tempos. Talvez em razaodos baixos valores pagos

mensalmente pela prevldencia, a titulo de aposen

tadoria. Boa parte das pessoas que se aposentam

voltam ao mercado de trabalho, continuam traba

Ihando e contribuindo para os Regimes de Previ

dencla, no entanto, veern-se privadas de usufruir

dessas contrlbuicoes. As constantes rnudancas na

forma de calculo dos beneficios previdenciarlos

tern tambern contribuido para que esses aposen

tados, que continuam na at iva, tentem utilizar-se

dessas contrlbukoss vertidas quando em gozo do

beneficio para obter novo beneficio, com renda

mensal maior que a atual renda. Como inexiste lei

dispondo sobre a materia, ao verem seus pedidos

rejeitados pelo IN55, os segurados acorrem ao po

del' judicia rio, que e chamado a decidir a Iide.

Essa questao ainda e fonte de muita contro

versla na jurlsprudencia.

Atualmente, conforme assinalado acima, nao

existe leqislacao especifica dispondo sobre 0 as

sunto. Existia em trarnitacao no Congresso Nacio

nal um Projeto de Lei de n. 7154/2002, de autoria

do Deputado Inaldo l.eitao , que tinha pOI' objeti

vo acrescentar um paraqrafo unlco no artigo 54 da

Lei 8213/g1, dispondo sobre a desaposentacao,
Entretanto tal projeto de lei foi vetado pelo Pre

sidente da Republica (DOU -14-01-2008, pag 03.

col.2) e 0 veto foi mantido em sessao conjunta do

Congresso, realizada no dia 06/05/2009.

A Constitulcao da Republica garante a todo

trabalhador 0 direito a aposentadoria, em seu ar

tigo 7°, tratando ainda do referido direito nos arti

gos 201 e 202. Tal direito foi regulamentado pelas

leis 821 e 8213 de 1991.

Segundo Marina Vasques Duarte, a aposentado

ria e a prestacaopOI'excelencla da prevldencla social,

juntamente com a pen sao pOI' morte. Ambas subs

tituem, em carater permanente (ou pelo menos du-

radouro), os rendimentos do segurado e asseguram

sua subsistenda ou a daqueles que dele dependiam.

Ja a desaposentacao e definida per Carlos

Alberto Pereira de Castro e Joao Batista Lazzari,

como 0 direito do segurado ao retorno a ativida

de remunerada. Ato de desfazimento da aposen

tadoria por vontade do titular, para fins de apro

veitamento do tempo de filiacao em contagem

para nova aposentadoria, no mesmo ou em Dutro

regime previdenciarlo.

POl'ser 0 direito a aposentadoria um direito

personalissimo, sob 0 qual nao se admite tran

sacao ou transferencia a terceiros, seria esse di

reito renunciavel?

Renuncia, no rnaqisterio de Maria Helena Diniz

e a desistencia de algum direito. Ato voluntario pelo

qual alquern abre mao de alguma coisa ou direito

proprio. Ea perda voluntarta de um bem ou direito.

A luz da Constituicao da Republica, artigo 6°,

o direito a protecao prevldenciaria, como direi

to fundamental e irrenunciavel. 0 mesmo nao se

pode dizer do beneficio de aposentadoria. Eque 0

segurado ao abrir mao do mesmo, nao deixa de es

tar acobertado pela protecao previdenciaria geral.

Nao se pode ainda perder de vista que se trata

de um direito patrimonial do segurado.

No ambito do Superior Tribunal de Justice
existem diversos julgados (REsp 310884/R5, sa
Turma, ReI. Min. Laurita Vaz, D.J. de 26-09-2005;

AgRg no REsp nO 497683/PE, sa Turma, ReI. Min.

Gilson Dipp, D.J. de 04-08-2003; RM5 nO 14624/R5,

6a Turma, ReI. Min. Hello Qualia Barbosa, D.J. de

15-08-2005, dentre outros), onde se afirmou ser

a aposentadoria direito patrimonial, disponivel ,

passfvel, portanto, de renuncia,

Assim, sua aceltacao por parte do IN55 seria

despicienda e tal ato somente poderia ser obsta

do ante a existencia de vedacao legal.



Entretanto, vem 0 INSS indeferindo as referi

das renuncias com fundamento no artigo 181-B,

do Decreto 3.048/99, que assim dispoe:

Art.181-B. As aposentadorias par idade,tempo

de contribukeo eespecial concedidas pelapre

videncia social, na forma deste Regulamento,

saoirreversiveis e lrrenunciaveis. (Artigoacres

centado pelo Decreto n' 3.265,de 29/11/99)

Pardgrafo unfeD. 0 segurado podedesistir

do seu pedidode aposentadoria desde que rna

nifeste essa lntencao e requeira 0 arquivamen

to definitivo do pedido antes do recebimento

do primeiro pagamento do beneficia, ou de sa

car 0 respectivo Fundode Garantia do Tempo

de Service ou Programa de lnteqracao Social,

ou ate trinta dias da datado processamento do

beneffcio, prevalecendo 0 que ocorrer primei
roo (Paragrafo unico acrescentado pete Decreto

n' 4.729,de 9/06/2003)

Face ao prindpio da legalidade, insculpido

no inciso II do artigo 5° da Constituicao da Repu

blica, que estatui "ninquern sera obrigado a fazer

ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude

de lei", tal negativa, baseada em regulamento, se

afigura indevida, ja que 0 artigo acima citado ex

trapolou 0 comando legal.

Assim, possivel a renuncia ao beneficio ante

riormente concedido, resta examinar a possibili

dade desta renuncla ser feita com 0 fito de aqui

si<;ao de beneficios mais vantajosos no mesmo ou

em outro regime previdenciarlo.

Naovejo 6bice aque estaocorra quando 0 segu

rado pretende renunciar ao beneficio anteriormente

concedido para obter novo beneficio em regime di

verso. Eque neste caso nao ha qualquer 6bice legal

a renuncla e a aquisicao do nOVO beneficio.

A pr6pria Constituicao da Republica preve

a cornpensacao entre os diversos regimes de

previdencla (art.201, §9°) e a teor da lei 9796/99

o orqao de origem devera compensar sempre

o orqao concessor.

Assim, pode 0 segurado abrir mao de sua

aposentadoria utilizando-se do tempo de ser

vico para efeito de novo beneficio em outro

regime, desde que estorne a Previdencia So

cial todos os valores recebidos desde a data da

aposentadoria, atualizados monetariamente,

retornando ao status quo ante.

Nessesenti do 0 julgado do Tribunal Regional

Federal da 4a Regiao:

EMENTA

PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. RENUN
CIA A BENEFlclO PREVIDENCIARIO EM OUTRO
SISTEMA DE PREVIDENCIA. NECESSIDADE DE
RESTITUIR OSVALORES AUFERIDOS A TITULO
DE APOSENTADORIA.

1. Se 0 segurado pretende renunciar ao be

neficia concedido pelo INSS para postular

aposentadoria junto a Dutro regime de previ

dencia, com a contagemdo tempo que serviu
para 0 deferimento daquele beneficia, as pro
ventosrecebidos da autarquia prevldenciaria

deverao ser restitufdos.

2. Embargos Infringentes providos.

(EIAC n. 1999.04.01.067OO2-2IRS, 3' Secao, ReI. Des.
LulzFernando WowkPenteado. DJU de 15.01.2003)

Com 0 ressarcimento evita-se 0 enriqueci

mento sem causa do segurado.

Ja a pretensao de renuncla a aposentadoria

seguida de nova aposentadoria no Regime Geral

da Prevldencla Social, computando-se 0 tempo de

service trabalhado ap6s a aposentacao. encontra

6bice no artigo 18, paraqrafo 2° 0 disposto no art.

18, paraqrafo 2', da lei nO 8.213/91, segundo 0 qual

"0 aposentado pelo RGPS que permanecer em ati

vidade sujeita a esseregime, ou a ele retornar, nao

fara jus a pretensao alguma da Previdencla Social

em decorrencie de exercicio desta atividade, ex

ceto ao satarlo-famfl!a e 11 reabilltacao profissional,

quando empregado".

o aposentado que volta ao mercado de tra

balho faz jus apenas a algumas prestacoes ofer

tadas pela prevldencia social, conforme dispoe

o art. 18, § 2° da Lei nO 8.213/91. Tal dispositivo

legal estabelece que 0 tempo de service posterior

11 concessao de aposentadoria pelo Regime Geral

de Previdencia Social e infrutifero, e a despeito de

haver contrtbukao, nao origina nenhum benefi

cio, exceto salarlo-famflia e reabilitacao.

Dessa forma, as contribulcoes vertidas para

a Previdencia Social pelo segurado ap6s sua apo

sentadoria nao Ihe asseguram 0 direito a uma

nova aposentadoria.

Assim, 0 fato do segurado ja aposentado

continuar a exercer atividade abrangida pela Pre

videncia Social nao tem 0 condao de assegurar a

ele 0 compute desse novo perlodo para a com ple

mentacao do periodo trabalhado anteriormente

que foi computado no calculo do beneficio, com

a transforrnacao de sua aposentadoria em outra

modalidade mais benefice.

Em recente julgado a Turma Nacional de Uni

formizacao dos Juizados Especiais julgou irnpro

cedente 0 pedido de um segurado que pretendia

renunciar 11 aposentadoria com proventos pro

porcionais para se aposentar com proventos inte

grais, afirmando que 0 pedido contra ria, expres

samente, 0 artigo 18, § 2° da Lei 8213/91. (Autos:

2007.72.95.00.1394-9).

Nesse sentido e oportuna a transcricao dos

precedentes abaixo:

PREVIDENCIARIO. REAP05ENTAc;:Ao OURESTITUI
c;:Ao DAS CONTRIBUIC;:OE5 RECOLHIDAS APOS 0
JUBILAMENTO EM RAzAo DO DE5EMPENHO DE
ATIVIDADE VINCULADA AORGPS.INVIABILIDADE.

ART. lB, § 2', DALEI N' 8.213/91.INCONSTITUCI0
NALIDADE AFA5TADA. PRINCIPIO DA SOLIDARIE

DADE. 1.Conquanto seja posnvel, consoante 0 en
tendimento jurisprudencial corrente, a renunciaa
aposentadoria deferida peloINSS (porsetratar de
direito patrimonial, logodisponfvel), naoedadoao
segurado agregartempo posterior aojubilamento
para obternovo beneffcio no mesmo regime em
bases mais favoraveis. 2. De acordo a sistematica
vigente,o segurado aposentado que continuar a
exercer atividade vinculada ao Regime Geral de
Prevldencia Social deverecolher ascontribuicoes

prevldenclarlas correspondentes, fazendo jusape"
nas ao salario-familia e areabilitacaoprofissional,

quando empregado, nos termos do art. 18, § 2°,
da Lei nO 8.213/91. 3. Deferida a aposentadoria,
resta configurado ate jurfdko perfeito, de modo
que nao sepode pretender 0 desfazimento unl

lateral para nova frulcao no mesmo regime. 4. As
contribulcoes que 0 aposentadc verte quando
continua a exercer atividade laborativa ou retorna
eo mercado de trabalho sao decorrencia do prln

dpio da solidariedade que informa 0 sistema de
previdencia (art. 195da CF), sendo constitucional
a regra restritiva prevista no § 2° do artigo 18 da
Lei 8.213/91. 5.lnviavel, pois, a concessaode nova
aposentadoria com agrega<;ao de tempo peste
rior ao jubilamento, ou mesmo a restituicao das
contrlbukoesrecolhidas ap6s a datadaobtencao

DireitoPrevldenclarlo

do beneficio. 6. Apelacao improvida. (TRF4, AC
2000.71.00.0059B2-5, TurmaSuplementar, Relator
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 29/04/200B)

PREVIDENCIARIO. REAJUSTE BENEFICIO. AP05EN
TADORIA TEMPO DE SERVIC;:O. POSTERIOR COM
PLEMENm;:Ao TEMPO SERVIC;:O. CONVERSAo
AP05ENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISAo LEGAL. INEXISTENTE. 1.Ao serassegu
radoeo trabalhador a aposentadoria par tempo
de servicea partir dos 30 (trinta) anos de contri
bukao, comproventos proporcionais, a leiconsi
derouapenas 0 tempo de serviceja exercido ate
a data do requerimento da aposentadoria. 2. 0
fatode 0 trabalhador ja aposentado voJtar a exer

cer atividade abrangida pela Previdencla Social
nao tern 0 condao de assegurar a ele 0 compute

desse novoperfodo para a complementacaodo
penodo de trabalho anterior que foi computado
nocalculo do beneffcio, coma trensformacao de
sua aposentadoria proporcional em integral. (AC
2002.3B.00.037123-9/MG). (TRF - PRIMEIRA RE
GIAO - AC- APELAc;:AO CIVEL - 200601990073066
- RO - SEGUNDA TURMA - DJ DATA: 26/4/2007
Relator DES. FEDERAL ALOIsIO PALMEIRA LIMA).

PREVIDENCIARIO - REVISAo DE BENEFICIO - CAL
CULO DA RENDA MEN5AL INICIAL - ATUALlZA
c;:Ao - SALARIO-DE-CONTRIBUIC;:Ao - INDICE
DO IRSM DE FEVEREIRO/94: 39,67% MAIOR OU
MENOR VALOR DE TETO. ART. 29, § 2', LEI N'
8.213/91 - PERMANENCiA EMATIVIDADE SUJEITA
AO RGPS - TRANFORMAc;:AO DE AP05ENTADO
RIA POR TEMPO DE SERVIC;:O PROPORCIONAL
EM INTEGRAL. CORREc;:Ao MONETARIA. JUROS
DE MORA. HONORARIOS ADVOCATICl05. 1. De
acordo coma leqislacao mencionada, ossalaries
de-contrlbukao apurados antes domes demarco

de 1994deveriam seratualizados peloindexador
IRSM, cujos valores emcruzeiros converter-se-lam
em URV pelaparidadevigente no dia 2B-02-94. 0
INSS deixou deaplicaro IRSM domesdefevereiro
de 1994,naatualizacao dossalarios-de-contrlbul
<;ao pertlnentes, ate que provocou reduceo no
valor real do beneficio prevldenciarlo doautor. 2.
Aoefetuar a revisao darenda mensaJ inicial dobe"
neffcio previdenciario,deve-se observer0 dispos

to noart.29,§ 2°,da Lei n°8.213/91, ressaJvada a
aplkacao do disposto no § 3° do artlqo21 da Lei
8.880/94.3. Aoaposentado que permanecer em
atividade sujeita ao Regime Geral de Prevlden

cia nao egarantido 0 direito atrensformacao da
aposentadoria portempodeserviceproporcional
em integral, em decorrenda dacomplementacao
do tempofaltante. lnteligencia do art.18,§ 2° da
Lei nO 8.213/91, em sua redacao orlqinal, e comas
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alteracoes introduzidas pelas Leis nOs 9.032/95 e
9.528/97.4.Acorrecao monetaria incide sobre as
diferenc;:as apuradas desde 0 momento emquese
tornaram devidas, na forma do atual Provimento
nO 26da Egregia Corregedoria-Geral daJustlcada
33 Regiao. 5.Osjuros moratorios sao devidosabase
de6%a partirda cltacaoate1O/01/03 ea razaode
1% (um por cento) ao mes a partir de 11/01/03.
6.Honorarlos advocatkios fixados emsucurnben

cia recfproca. 7. Preliminar rejeitada e apelacao
do autorparcialmenle provida. (TRIBUNAL - TER
CEIRA REGliiO - AC - APELAC;iiO CIVEL - 873647
- SP - DECIMA TURMA - DJU DATA:29/11/2004
Relalor(a) JUIZGALViiO MIRANDA);

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCliiRIO. APO
SENTADO. PERMANENCIA EM ATIVIDADE.
TRANSFORMAC;iiO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIC;iiO PROPORCIONAL
EM APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSIBI
L1DADE. VEDAC;iiO. ART. 18, PARAGRAFO 2'
DA LEI 8.213/91 EREDAC;iiO DADA PELAS LEIS
9.032/95 E9.528/97. BENEFICIARIO DAJUSTIC;A
GRATUITA. CONDENAC;iio DE HONORARIOS
ADVOCATiCiOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Objeliva
a presente acao a conversao do beneficio de
aposentadoria portempo de contrtbutcao pro
porcional, concedida em 05.11.1998, em apo
sentadoria integral, mediante contagem do
tempo posterior ao deferimento da aposenta
doria.2.No caso presente, se0 autoroptou por
aposentar-se proporcionalmente com percen
tualde88%,e posteriormente continuouacon
tribuirparaaprevidencia, neehecomomajorar
o coeficiente do beneficio mediante adicao de
tempo laborado apos a apcsentacao, por ve
dacao expressa no art. 18, paraqrafo 2° da Lei
8.213/91 com aselterecoes dasLeis 9.032/95 e
9..528/97.3. Sendo 0 autor beneficiario da jus

tica gratuita,e 0 mesmoisentoda condenacao
da verba honoraria. 5. Apelacao do particular
parcialmenleprovida.(TRI8UNAL- QUINTA RE
GIAO - AC - Apelacao Civel- 379366 - PE - Se
gundaTurma - DJ - Dala::26/09/2007 - Relalor
Desembargador Federal Petrucio Ferreira).

Indaga-se se 0 segurado aposentado que vol

tou a trabalhar nao teria entao direito arestltuicao

das contribulcces que compulsoriamente reco

Iheu por haver permanecido em atividade depois

de aposentado, a pretexto de que nao pode haver

contribui~aosem beneficio.

Ora, 0 sistema previdenciario brasileiro nao ado

tou 0 sistema da capitaliza~ao, mas sim 0 sistema da

repartkao, baseado no tmanciamento dosegur/dade
socialportoda asociedade (Constltuicao da Republica

, art. 195, caput, inicio). Por esse sistema, tern-se que

os atuais contribuintes (trabalhadores, empresas, Es

tado) sustentam os segurados inativos e os pensio

nistas, cujos beneficios sao isentos de contribuicao

previdenciaria (CF, art. 195, II, 2' parte); nao ha exata

correspondencla entre 0 montante das contrlbuicoes

individuais e 0 montante do beneficio a ser recebido,

po is quem se aposenta precocemente (v.g.,median

te aposentadoria especial, aposentadoria por tempo

de servlco ou tempo de contribuicao) recebera em

geral muito mais do que investiu, quem se aposenta

por idade recebera mais ou menos 0 que investiu, e

quem morre antes de se aposentar, sem deixar de

pendentes, tera investido sem nada receber; e assim

como pode haver beneficio sem contribuicao (caso

dos beneficios concedidos independentemente de

carencla), pode haver contrlbukao sem beneficio

(casodos aposentados que permanecem em ativida

de ou retornam aatividade).

Dai decorre que, ao permanecer trabalhando, 0

segurado passa a contribuir para ajudar no esforco

coletivo de toda a sociedade brasileira de manter os

beneficios dos segurados inativos e pensionistas, 0

que esta conforme a lei (Lei nO 8.212, art. 11, §3°) e 0

sistema da repartkao, adotado pela Constitukao (art.

195),e e,enfim, justo, porque, em contrapartida, toda

a sociedade brasileira mantem 0 pagamento da apo

sentadoria que 0 segurado vinha recebendo.

Por outras palavras, 0 tempo de servico poste

rior a aposentadoria nao gera nenhum direito ao

trabalhador. Se ficar incapacitado para 0 trabalho

depois de aposentado, por exemplo, nao tera direito

a auxilio-doenca. Sob a otica do nosso sistema previ

denciario, estando 0 trabalhador protegido pela sua

aposentadoria, nao cabe receber tambern auxilio

doenca (Lei nO 8.213, de 1991, art. 124, I).
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1 lntroducao

o exame de Iides previdendarias no exercfcio

cotidiano da jurisdicao imp6e a apreciacao dos re

quisitos e condlcoes para a concessao e definicao do

valor da renda mensal, situacao que traz a lume a in

daqacao acerca da existenda de prazo extintivo para

que seja realizada eventual revisao, feita a pedido

do beneficiario. Buscar-ss-a aqui fornecer subsidios

a essa dlscussao, relevante na medida em que diz

respeito aunica renda disponivel para consideravel

parcela da populacao e que surge em milhares de

a~6es submetidas ao Poder Judkiario.

2 Hlstorico

A faculdade de pedir a revlsao do modo como

calculada a aposentadoria, de qualquer especie, ou

outro beneficio de prestacao continuada nao conta

va com prazo determinado no ordenamento previ

denclario, nao sendo incomum a exlstencla de Iide

cuja peticao inicial tem protocolo recente enquanto

que 0 ate concess6rio relacionado acausa de pedir

remonta a decadas, Nesta situacao rotineiramente

tratava-se apenas da prescricao de parcelas venci

das antes do lustro que precedeu a demanda.

Todavia, em 28 de junho de 1997 foi publi

cada a Medida Provisorla nO 1527-9, que alterou

a Lei nO 8213/91, atribuindo a dispositivo desta

a seguinte redacao:

Art. 103. Ededezanos 0 prazodedecadencio de
todo e qua/quer direito oua~ao do segurado ou
beneficiario paraa revisao do ate de concessao
de benefldo, a contar do dia primelro do rnes

seguinte ao do recebimento da primeira pres
tacao ou, quando for 0 case, do dia em que
tomar conhecimento da dedsao lndeferltorla
definitiva no ambitoadministrativo.

Pardgrafo linko. Prescreve em cinco
anos, a con tar da data em que deveriam ter
sido pagas, toda e qualquer ac;:ao para haver
prestac;:6es vencidas ou quaisquer restituiC;:6es
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ou diferenc;:as devidas pela Previdencia Social,
salvo 0 direito dos men ores, incapazes e au
sentes, na formado Codtqo Civil.

Apos algumas reedicoes, este ate normativo

foi convertido na Lei nO 9.528, publicada em 11 de

dezembro de 1997, restando mantida a nova reda

~ao. Pouco tempo depois, foi adotada nova medida

provisorla, identificada pelo numsro 1.663-1S e pu

blicada em 23 de outubro de 1998, que novamente

alterou a Lei n° 8213/91 e passou a estipular que:

Art. 103. Edecinco anos 0 prazo de decadencia

detodoe qua/quer direito ou a~ao do segurado
ou beneficlarto paraa revlsao do atode conces
sao de benefkio, a con tar do dia primeiro do

mes seguinte ao do recebimento da primeira
prestacao ou, quandofor 0 caso, do diaem que
tomar conhecimento da declsao lndeferltorla
definitiva noambitoadministrativo.

Este novo ate foi convertido na Lei nO 9.711,

de 20/1111998, mantendo 0 legislador 0 teor des

te dispositivo, que reduziu pela metade 0 prazo

pouco antes estabelecido.

Todavia, pressionado 0 Chefe do Poder Executivo

pelo c1amordemultidoes de segurados da Previdencia

Socialque buscavam a revisao dos beneficios calcula

dos apes 0 dia primeiro de marco de 1994,em virtude

de erronea interpretacao do texto da Lei nO 8.880/94

no que diz respeito aatualtzacao e conversao dos sa

larios-de-contribukao para 0 novo regime monetario,

decidiu aquele adotar nova medida provisoria, desta

feita sob 0 nurnero 138, publicada em 20/11/2003 e

convertida na Lei nO 10.839/04, retomando 0 citado

artigo a redacao que Ihe havia sido dada pela medida

de junho de 1997,a qual perdura ate 0 presente.

Assim, sabendo-se que a Medida Provisoria

possui forca de lei (Constltuicao Federal, art. 62),

produzindo efeitos juridicos desde a data de sua

publica~ao, ha efetivamente norma estipulatoria

de prazo contrario ao interesse do segurado da

Previdencia Social desde 28.06.1997.



3 A decadencia em face dos beneffcios
anteriores a junho de 1997

A possibilidade de pleitear a revisao da renda

mensal, que era temporalmente indefinida, pas

sou a ter prazo determinado, cujo decurso causaa

extincao do direito de pedir a alteracao da relacao

juridica prevldenciaria mediante modlficacao do

ato concessorlo do beneficio.

Todavia, 0 que dizer em relacao aqueles bene

ficios concedidos ate 0 dia 27 de junho de 1997?

A nosso sentir, caducou desde fins de junho

de 2007 a possibilidade de exercicio de tal direito.

A norma em comento e de ordem publica e

tem viqencia imediata, nos term os do art. 6° da

LICe, de forma que concedido foi 0 prazo de 10

anos a partir da data de publicacao da medida

provisoria originariamente instituidora para que

fosse exercido, sendo relevante lembrar que ha

muito 0 Supremo Tribunal Federal assentou que:

(...) a leinova56vigoraa partirdadatada
sua vigencia. Merece acolhida 0 ensinamento
de Blendeau, transcrito par Guillouards: '...Se
ela (a lei nova) diminui a duracao (do prazo).

aspessoas que tinham ainda, no momento da
lei nova, urn prazo determinado par esta lei,
deverao observar, pelo men os, todo 0 prazo
que ela concede, de maneira que esse prazo
comecea correr no instantemesmodo publica
t;Cio do lei. Com eieito, naose Ihes pode censurar
do ode teremagido sob a leiantigo, porquanto
tinhamumprazoindefinido au muitolongo;(...)
(La Prescrician) 1° vol. N° 348)"(5TF. Recur

so Extraordlnarlo n037.223. Relator: Ministro
Luis Gallotti. Data do Julgamento: 01.07.1958.

Publlcacao: Ement. Vol - 00351, pag. 00552)

Evita-se com a contagem do prazo a partir da

publkacao do ato normativo a surpresa dos interes

sados, os quais, justamente pela ausencia de termo

previo,naoestavam obrigadosem momenta anterior

a uma manifesta<;ao nosmoldesora delimitados.

A estipula<;ao em apre<;o poderia deixar de

ser aplicada, agindo 0 julgador como legisla

dor negativo, se fosse materialmente contraria

a Constitui<;ao Federal, circunstancia que nao se

vislumbra na especie, ressaltando-se que nem

tudo que e desagradavel e contra rio ao texto ou

ao espirito da Lei Maior.

A isto se acrescenta que a fixacao do prazo

decadencial em debate em dez anos, a contar da

publkacao no veiculo oficial da disposicao restri

tiva, nao se mostra desarrazoada, constatando-se

que tal lapso temporal nao e por demais exiguo

para que 0 direito possa ser exercido. Alias, neste

ponto cabe assinalarque 0 prazo decadencial para

a Fazenda Publica constituir os credltos relativos

aostributos que custeiam, dentre outras despesas,

o sistema publico de saude e 0 pagamento de be

neficios previdenciarios e de cinco anos, na forma

do art. 173 do Codiqo Tributario Nacional, eviden

ciando-se tratamento ao segurado mais favoravel

que aquele garantido ao ente publico.

Nao se pode falar tambern em direito adquiri

do a revisao da renda mensaI em qualquer epoca,

sem qualquer llrnltacao temporal, diante da con

cessao do beneficio antes da alteracao legal, eis

que a relacao do segurado com a Previdencia So

cial tem carater publico, regida pelo principio da

legalidade, devendo-se destacar,em razaodlsto, a

lnexistencia de direito adquirido a regime juridico

(cf. STF. ADI 2555 / DF. DJ DATA-02-05-2003. PP

00025. EMENT VOL-021 08-02 PP-00241).

Ademais, 0 beneficio previdenciario constitui

direito patrimonial disponlvel, mormente no que

toca as dlferencas pecunlarias, (cf. STJ, AGRESP

497683/PE, DJ de 04/08/2003, PG:00398) sendo

plenamente possivel a renuncla do segurado a

parcela de seu valor. Nao se verifica, do mesmo

modo, qualquer macula de indole formal a medi

da proviso ria e a lei em que foi convertida.

Nao se desconhece, outrossim, a existencia

de posicao diversa na [urisprudencia, [a havendo

o Superior Tribunal de Justka asseveradoque po

setratar de instituto de direito material, surte efei

tos apenassobre as relacoesjuridicas constitufda

a partir de sua entrada em vigor e que se 0 bene

ficio foi concedido antes da vigencia da inova<;a

mencionada nao ha falar em decadencia do direi

to de revisao,mas,tao-somente, da prescri<;ao d~

parcelas anteriores ao qOinqOenio antecedente

propositura da a<;ao.(AgRg no Ag 846849/ RS. Mi

nistro JORGE MUSSI. DJe03/03/2008).

Tal posi<;ao, contudo, com a devida venia, na

seafigura correta.

Com efeito, dizer que a decadencia e instituto

de direito material nao justifica de per si 0 enten

dimento da Corte superior, pois a nova norma nao

alterou de modo algum 0 ato concessorlo em si

mesmo considerado. Os requisitos para 0 deferi

mento da aposentadoria por tempo de contribui

<;ao e 0 seu modo de calculo e quantificacao do

valor, por exemplo, sao os mesmos, quer 0 bene

ficio tenha data de inicio no dia 25 de junho de

1997, quer tenha principio no dia 30 de junho da

quele mesmo ano.

o prazo para revisao e elemento exterior ao

ato e assim, nao ocorre retroacao de lei menos

benefice de maneira a desconstituir ou modifi

car os atos de que derivam as relacoes juridicas

ja constituidas individual mente. Observa-se,

na verdade, que 0 referido prazo foi estipulado

para 0 futuro, a partir da publicacao da lei que 0

estabeleceu, com viqencia imediata, como parte

do sistema de norm asque abstratamente regem

o sistema previdenciario.

Dentro deste contexte, admitir que existam

beneficios passiveis de revlsao a qualquer tempo,

apesar do novo regramento restritivo, significa

assumir que os seustitulares gozam do direito ad

quirldo ao regime legal revisional perpetuo, 0 que

contraria frontal mente a jurisprudencia da Corte

Constitucional, que nao admite a aqulslcao de di

reito sobre regime jurfdico, como ja dito alhures.

Repare-se, outrossim, que a tese ora apre

ciada tambern implica em ofensa ao principio

da isonomia, pois trata de forma diversa segu

rados da Previdencla Social que tern seus bene

ficios deferidos em data proxima, sem que haja

qualquer rnodificacao no regramento que defi

ne as condlcoes para a concessao do beneficio

e seu modo de calculo.

Assim, 0 titular de aposentadoria ou pen

sao equivalente a 100% do salario-de-beneficio,

concedida em maio de 1997, que e exatamen

te igual ao titular de aposentadoria ou pensao

que tem a presta<;ao de mesmo valor iniciada

em julho de 1997, pois 0 ordenamento juridico

referente aos detalhes proprios a tais benefi

cios nao foi alterado nesse interregno, pode pe

dir sua revisao a qualquer tempo, mesmo que

demore decades, enquanto que 0 ultimo esta

limitado pelo prazo decenal.

Nao existe razao alguma para esta discrimina

<;ao e 0 modo de corrigi-Ia e aplicar 0 prazo em

tela para todos, a partir da data de publkacao do

diploma normativo instituidor.

Por outro lade, nao e demais notar que 0 ar

gumento segundo qual, por setratar a decadencia

de instituto material, seria inapllcavel aos benefi

cios mais antigos, encontra oblce tambern no Co

digo Civil de 2002, que trata de prazos prescricio

nais e decadenciais (e.g.art.119 e paraqrafo unlco,

art.178 e incisos I, Ii e ill, art. 445 e §1°, 1555 e §1°,

1560, I; 1560 §2°). Tambem em relacao aos ulti

mos admite no art. 2028, a sua reducao e a conta

gem do termo inicial a partir da entrada em vigor

da nova lei, ou seja,do proprio codiqo, mesmo em

face de relacoesjuridicas ja iniciadas, salvo se mais

da metade do prazo antigo ja houvesse corrido,

quando entao deveria ser observado 0 lapso tem

poral previsto na lei anterior.

Logo, nao e 0 simples fato de ser de direito

material que imp6e a conclusao exposta em al

guns julgados da Corte superior.

Por firn, e interessante notar que a apllcacao

de prazo decadencial tem encontrado tratamen

to divergente na[urisprudencla do citado tribunal

quando analisada sob 0 prisma da anulacao dos

atos administrativos previdenclarios pelo ente pu

blico, configurando-se verdadeiro contra-senso.

Efetivamente, ao apreciar as disposicoes con

tidas no art. 54 da Lei nO 9784/99 e art. 103-A da

Lei nO 8.213/91, com a redacao dada pela Lei nO

10.839/04 firmou aquele Sodalfcio a cornpreensao

de que 0 poder da adrninistracao publica anular

os atos viciados de que decorram conseqOencias

favoraveis ao particular caduca em 10 anos a par

tir da publica<;ao das leis que 0 instituiram, eis que

antes era i1imitado (STJ. REsp 540904/ RS. Min Ha

milton Carvalhido.DJ01/0712005p. 654 e AgRg no

REsp 669186 / RS, Ministro Arnaldo Esteves Lima,

DJ 05/12/2005 p. 361 ).
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Assim, se determinado beneficio foi co nee

dido em 1995, teve inicio 0 prazo decadencial

em 01/02/1999, quando entrou em vigor a Lei nO

9.784/99, e perdurou 0 poder-dever da administra

~ao previdenciaria ate 30/01/2009, em virtude da

arnpllacao para dez anos implementada pela Lei nO

10.839/04. Em fevereiro de 2009, salvo fraude ou

ma-fe, teria ocorrido a decadencia, nao podendo

mais 0 INSS agir para revisar 0 ate concessorlo.

No entanto, invertendo-se 0 polo para substi

tuir 0 ente publico pelo segurado da previdencia

social, ter-se-a que aquele mesmo tituiar do be

neficio concedido em 1995, e.g., podera, segundo

a tese ora criticada, pleitear, a qualquer tempo, a

revisao da renda mensaI iniciai, de forma que 0

beneficio e a decadencia recebem tratamento dis

tinto de acordo com a pessoa ou ente que peca ou

promova a revisao: para 0 INSS ocorrera a deca

dencla do poder de revisar 0 ate de deferimento

se nao feita em 10 anos, enquanto que 0 segura

do podera pedi-ia em qualquer epoca, ainda que

decorram mais de 50 anos desde 0 momenta da

concessao e da data em que pubiicada a medida

provisoria n° 1527-9, em 28/06/1997. Nao, contu

do, ha fundamento para esta diverqencia, pois os

atos e institutos tem igual natureza.

4 Conclusao

Em suma, apos estas ponderacoes pode-se

afirmar que 0 segurado da prevldencia social

possui a faculdade de pedir a revisao do ato de

concessao do beneficio previdenclario, todavia,

aquela somente pode ser exercida enquanto nao

ocorrida a decadencla, a quai operar-se-a apos 0

decurso de dez anos passados desde 0 dia primei

ro do mes seguinte ao do recebimento da primei

ra prestacao ou, quando for 0 case, do dia em que

tomar conhecimento da decisao indeferltoria.

Assim ocorre tarnbern em relacao aos bene

ficios concedidos antes do advento da medida

provlsoria nO 1527-9, publicada em 28 de junho

de 1997, para os quais 0 termo inicial do referido

prazo foi aquela data. Afirmar que serao passi
veis de rsvlsao em qualquer epoca significa ad

mitir a possibilidade de aqulsicao de direito 50-

bre regime jurldico, alem de representar ofensa

ao principio da isonomia.

Constata-se, entao, que desde 0 dia 27 de ju

nho de 2007 ocorreu a decadencia em relacao a

todos os beneficios deferidos antes da medida pro

visorla nO 1527-9. 0 prazo concedido teve por obje

tivo a paclficacao social e sua duracao foi razoavs],

nao havendo vicio de constitucionaiidade formal

ou materiai a inquina-lo, de maneira que possivel a

extincao dos feitos em que tal lndaqacao surja com

esteio no art. 269, IV, do codiqo de Processo Civil.
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Revela-se missao cada vez mais complexa

para 0 magistrado que miiita na seara do Direi

to Prevldenciario 0 julgamento das causas que

envolvam pedidos de beneficios previdenciarlos

por incapacidade do Regime Geral de Previdencia

Social, quais sejam, auxflio-dcenca e/ou aposen

tadorla por invalidez.

Em primeiro lugar, nao e ocioso recordar que,

regra geral, os indigitados beneficios substituem

o rendimento do trabalho (art. 2°, VI. da Lei nO

8.213/91) - e ai reside a primeira dificuldade na

apreciacao dos casos que chegam ao Poder Judi

ciario, pois nao e incomum 0 requerente encon

trar-se, na reaiidade, fora do mercado de trabalho,

reclamando 0 beneficio sob aparente condicao de

contribuinte individual, 0 que, numa analise mais

detida, pode nao corresponder a realidade dos

fatos. De todo modo, a leqislacao previdenciaria

estende a cobertura dos beneficios por incapa

cidade aos segurados facultativos, 0 que, de cer

to modo, acaba por desviar 0 foco do problema,

como adiante se vera.

Em linhas gerais, tanto 0 auxillo-doenca

quanto a aposentadoria por invaiidez deman

dam 0 preenchimento concomitante de tres re

quisitos: qualidade de segurado, cumprimento

do periodo de carencia, consistente no recolhi

mento de, no minimo, doze contribulcces men

sais (art. 25, I, da Lei nO 8.213/91). salvo excecoes,
e da verificacao da condlcao de incapacidade

para 0 trabalho, ternporaria ou permanente para

cada qual dos beneficios, respectivamente, me

diante diaqnostico medico.

Primeiramente, e sem embargo de minha

incipiente experiencia na judicature. posse

afirmar com boa margem de acerto que os pe

didos de auxillo-dcenca e aposentadoria por

invaiidez envolvendo segurados empregados

constituem a minoria dos casos que chegam

aos juizados especiais federais.

Com efeito, nao seria exagero afirmar que a

maior parcela dos beneficios por incapacidade

sao requeridos por pessoas desempregadas, con

tribuintes individuais em pleno exercicio de atl

vidade econornlca, ou mesmo por aqueles que,

malgrado afirmarem na peticao inicial tratar-se de

contribuinte individual, ostentam, na reaiidade, a

quaiidade de segurado facultativo, ou seja, nao
exercem qualquer tipo de atividade econornica.

No tocante as pessoas desempregadas, 0 juiz

depara-se, nao raras vezes, com quadros sociais

complexes, sltuacoes em que, sem perder de vis

ta 0 estado de penuria socloeconomlca por que

passa 0 postulante, a solucao juridica, no mais

das vezes, acaba por Ihe ser desfavoravel. Exem

plo disso apiica-se a hipotese recorrente na qual

o individuo assume diversos vinculos de emprego

durante a fase jovem da vida, e num estaq!o mais

avancado acaba por figurar em situacao precaria

de trabalho, ao rnenos sob a otica do direito previ

denciario. E tal sucede ou porque 0 mercado for

mal nao oferece ao individuo oportunidades de

labor, e al, por questao de sobrevivencia, passa a

viver de bicos, ou mesmo por opcao a uma jorna

da mais f1exivel e independente, sem submissao a

hierarquia tipica do emprego classico. circunstan

cia em que 0 trabalho autonorno pode se afigurar

economicamente mais vantajoso, porem, quase

sempre traqico do ponto de vista da protecao
previdenciaria.

Pode-se mesmo cogitar que impera no pais

uma cultura prevldenclaria quase indigente, 0

que, em ultima lnstancla, acaba por conduzir 0

trabalhador brasileiro a um quadro de completo

desamparo prevldenclario, sobretudo numa fase

mais avancada da vida, quando ja nao Ihe epossi

vel auferir renda para 0 proprio sustento. A titulo

de exemplo, percebe-se que sao cada vez mais

raras as sltuacoes em que 0 Cadastro Nacional de

lnforrnacoes Sociais acusa contrtbulcoes minimas



necessaries ao preenchimento da carencia para

aposentadoria, isto e, quinze anos de contribui

coes (art. 25, ll, da Lei nO 8.213/91).

oextraordinariovolume de pedidos deauxilio

doenca e aposentadoria por invalidez que chegam

aos balc6es do JEF nao deixa de ser reflexo perver

so desse quadro de descaso para com as obriga

coes prevldenciartas, sobretudo do contribuinte

individual, pois que, a vista de uma quantidade

infima de contribuicoes que nao chegam sequer

a proporcionar direito a aposentacao por idade,

o beneficio por incapacidade surge como verda

deira tabua de salvacao para aqueles que passa
ram ao largo do regime previdenciarlo durante a

vida economicamente ativa, Eos influxos da idade

avancada ou mesmo da dificuldade em manter-sa
ativo no mercado de trabalho, quase sempre asso
lado por altos indices de desemprego, culminam

per despertar a necessidade do amparo previden

dario, como dito, quase sempre tardiamente.

Associa-se frequentemente a informalidade

do mercado de trabalho adespreocupacao em re

lacao aos riscos que Ihes sao inerentes e,em ultima

analise, ao completo descaso perante a obriqacao

de recolhimento mensal das contribuicoes previ

denciarias que manteriam 0 trabalhador autono

mo a salvo daqueles mesmos riscos. 0 que nao se

consegue conceber e que tal informalidade, a des

peito de implicar, no mais das vezes, supressao de

direitos trabalhistas imediatos, possa igualmente

representar uma completa despreocupacao em

relacao a uma fonte de subsistencia voltada para

o futuro, para a velhice.

Ora, se nao ha empregador responsavel pelo

recolhimento das contribui~6es que mantenham

a qualidade de segurado do trabalhador, nada

mais obvio do que 0 contribuinte individual pre

ocupar-se consigo mesmo, com a garantia de um

minimo existencial, sobretudo quando privado

definitivamente de sua for~a de trabalho. Todavia,

o que se observa e que tal preocupa~ao em regra

nao existe, ou quando passa a existir, geralmente

vem acompanhada de tentativas de burla ao re

gime. Nesse sentido, inumeros sao os pedidos de

auxilio-doen~a e/ou aposentadoria por invalidez

em que 0 requerente conta exatamente 0 numero

minimo de contribui~6es que em tese 0 autoriza-

riam galgar beneficio per incapacidade. E, via de

regra, a enfermidade declarada e quase sempre

degenerativa, daquelas que vao debilitando pau

latina mente 0 individuo a partir da meia-idade (a

partir da quarta decada de vida). Ainda sob 0 pris

ma da hipotese acima, igualmente nao e raro que

as doze contnbuicoes sejam vertidas com valores

proximos ao tete do RGPS, 0 que representa outra

concepcao de fraude ao sistema, eis que 0 salarlo
de-beneficio, in casu, seria 0 maior posslvel, inclu

sive sem a ltmltacao do fator previdenciarlo.

Em suma, depara-se atualmente com signifi

cativo contingente de trabalhadores que, no oca

so da vida, possuem raros vinculos empregaticios

lancados no CNIS, e pouquissimas contribulcoes

vertidas na qualidade de contribuintes individu

ais. Apeqarn-se, por questao de sobrevivencia, a
possibilidade de aposentar-se por invalidez,

que destituidos de meios de ressarcir 0 RGPS

todas as contribulcoes sociais omitidas, dp',id,,

mente atualizadas e sujeitas a juros de mora. E

nao ha como acertar um passive de contnbuicoes

que permitiriam ao trabalhador autonorno

sentar-se por idade ou portempo de contribuicao,

resta-Ihe 0 caminho natural da aposentadoria

invalidez, subvertendo assim a ordem das cv,,,ao,,

vez que a exce~ao vai se tornando a regra.

Coincidencia ou nao, 0 fato e que a rela~ao

tre peritos medicos do INSS e segurados - ou

les que pretendem tal enquadramento - vem s

tornando cadavez mais conflituosa. Enao seriapa

menos, Quest6es como 0 desemprego, 0 subem

prego, enfim, a informalidade que tarnbern perrneia

as rela~6es previdenciarias, esta subjacente em boa

parte dos pedidos de beneflcios por incapacidade.

Negar a incapacidade do individuo represent~

nao raras vezes recha~ar a unica solu~ao possive

de renda futura garantida. Afora a questao reco(

rente da preexistencia da enfermidade que aco

mete 0 postulante, e que aflora a partir do escassp

numero de contribui~6es imediatamente anterioj

res ao pedido, aliada aos caracteres de doen~a~.

tipicamente degenerativas e proprias da idad

avan~ada - tais como a hipertensao arterial, artrite),

artrose, osteoporose, etc. -, e missao que se revel~

das mais dificeis convencer 0 postulante de que

mesmo ainda detern aptidao para 0 trabalho, ain

da que 0 laudo medico explicite tal conclusao,

No mais das vezes, nao se cuida de incapa

cidade fisioloqlca propria mente dita, mas sim de

inaptidao cultural para buscar atividade rernu

nerada e manter-se produtivo, sobretudo para

os que possuem baixa escolaridade. Refiro-me

a pessoas que acreditam no direito a aposen
tadoria por contarem mais de trinta ou trinta e

cinco anos de servkos prestados, porern, sem a

contrapartida mencionada linhas volvidas, isto

e, sem contribulcoes efetivamente vertidas ao

sistema. E nao e incomum tratar-se 0 suplicante

de pessoa estranha ao proprio RGPS, individuo

sem inscricao no CNIS.

Nao se pode olvidar que 0 regime previden

ciario fora concebido para proteger 0 trabalha

dor, e que infortunios que geram incapacidade,

desde acidentes de trabalho ate mesmo doencas
qeneticas graves, sao riscos que acometem uma

parcela significativa da rnao-de-obra que impul

siona a economia do pais. Nada mais justo do que

proteger essa forca de trabalho de eventos que

venham a Ihe subtrair tal capacidade, de forma

ternporarla ou permanente.

Na hipotese do segurado contribuinte indivi

dual, como ja dlto, nao ha em regra vinculo em

pregaticio, mas nao se perde de vista 0 exerdcio

de atividade remunerada, po is 0 contribuinte in

dividual esta inserido na economia, e agente de

producao, Ha jurisprudencla relevante no sentido

de que, alem de demonstrar 0 recolhimento das

contribuicoes previdenciarias conternporaneas ao

perfodo de carenda, faz-se igualmente necessario

demonstrar 0 exercicio da propria atividade remu

nerada, ou melhor, de qualquer daquelas hipote

seselencadas no art. 11,V, da Lei nO 8.213/91.

Sendo em tese possivel exigir-se alguma

prova de atividade remunerada por quem ale

ga ser contribuinte individual, 0 mesmo nao

vale para 0 segurado facultativo (art. 13 da Lei

nO 8.213/91), po is que sua filia~ao ao RGPS se da

por simples contribui~ao.

A meu sentir, a op~ao legislativa de inclu

sao do segurado facultativo no RGPS, alem de

nao se justificar historicamente, haja vista que

regime prevldenciario sempre fora concebido

como segura social para os trabalhadores, difi

cilmente deixara de atentar contra 0 equilibrio

das contas da Prsvldencia.

Ora, se no pais nao impera a cultura da forma

cao de um patrirnonlo futuro, e dizer, da aquisicao

lenta e gradual do direito adquirido aaposentado

ria, seja por idade ou mesmo tempo de contribui

~ao, 0 advento do segurado facultativo nao deixa

de incrementar uma especie de especulacao em

relacao a potencial beneficlo por incapacidade,

sobretudo 0 de natureza permanente. Por exem

plo, ja observamos lnurneras situacoes em que

o grupo familiar passa a ratear contrlbulcoes em

prol de uma matriarca, em quantitativo minimo

para akancar 0 pressuposto da carencia (doze),

obviamente com a (mica finalidade de confortar

Ihe com uma aposentadoria por invalidez.

Nao se descura que possa parecer uma de

cisao moralmente acertada ao grupo familiar

engendrar um beneficio previdenciario a uma

dona de casa acometida de sintomas visivels da

senilidade, entretanto, parece-me pouco crivel

que a intencao do legislador previdenciario vi

sasse abrigar tal intento, qual seja, a inscrlcao

preordenada no RGPS, com 0 unico desiderate

de alcancar 0 beneficio por incapacidade. Isso

atentaria contra 0 equilibrio das contas, usurpa

ria a propria responsabilidade social da familia

em relacao ao idose, na medida de sua transfe

rencla para 0 Estado, em detrimento da socie

dade. Pode-se ate objetar com a vsdacao de tal

praxe pelo paraqrafo segundo do art. 42 da Lei

nO 8.213/91, ao argumento de que tal intento

fraudatorio encontraria empecilho em exame

medico, apto a constatar lesao ou doen~a pree

xistentes, ou mesmo de agravamento destas ao

ponto de subtrair do interessado a capacidade

laborativa. Mas a experiencia demonstra que fi

xa~ao de data de inicio da doen~a, ou de inicio

da incapacidade, e tarefa das mais arduas, pois

o perito se depara com situa~6es hipoteticas

de dificil mensura~ao, carregadas de alta dose

de subjetivismo e poucas informa~6esalem da

quelas que Ihe sao repassadas pelo proprio in

teressado durante a anamnese. Ve-se, por isso,

que nao sao raros os laudos em que 0 expert
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2 Conceito de grupo familiar

F',"?"f<r""".n·':: 'p. r- 1 .... ~ r tI'" •
::::J" vi,.;v JeJlfY1Wm· para runs ce concessao 010 oenencro

previsto 1121 lei Orqanica da Assistencia Soda!
Juiz Federal Warney Paulo Nery Araujo

Nostermosdo §lodo art. 20 da lei 8.742/93, para

o cakulo da renda mensal familiar, entende-se como

familia 0 conjunto de pessoaselencadas no art. 16 da

Lei 8.213/91, desdeque residam sob 0 mesmoteto:

1- c6njuge, companheiro (a), 0 filho nao

emancipado de qualquer condicao, menor de
21 anos ou invalldo (dependencia presumida);

11- pais, lrrneos nee emenclpados, meno

res de 21 anos e invalidos (dependencia deve
sercomprovada).

1. Tern prevalecido, nesta Turma Nacional, a en
tendimento de que somente os rendimentos
auferidos porfamHiares cujos vfnculos com0 POSv

tulante seenquadrem nas situacces elencadas no
artigo 16,da Lei nO 8.213/91,devem serinclufdos
nocakulo da renda,para aferlcao da rniserabllida
de,naanalise de pleitode benefkioassistencial.

2. No caso concreto, foram conslderados os
rendimentos da filha e dos lrmeos, maiores de
idade e nao Invalidos, cujos graus de parentes
co e caractertstlcas nao autorizam a seu com
puto, na apuracao da rendafamiliar.

Desta forma, em cada caso concreto e neces

sarlo que se faca a identlficacao das pessoas que

efetivamente cornpoern 0 grupo familiar para fins

de compute da renda familiar.

A relevancla desta delimitacao encontra re

force na tese de que existem pessoas que, apesar

de residirem no mesmo teto do requerente do

beneficio, nao podem ser consideradas do grupo

familiar e, por consequencia, nao integram a com

poslcao da renda mensa I da familia.

A Turma Nacional de Uniforrnizacao de Juris-

prudencia tem jurlsprudencia no seguinte senti do:

PREVIDENCIARIO. PEDIDO DE UNJFORMIZA
C;AO. BENEFiCiO ASSISTENCIAL. RENDJMENTOS
AUFERIDOS POR IRMAos EFJLHA DA AUTORA,
MAJORES DEIDADEENAo JNvALIDOS. EXCLU
sAo DO CALCULO DA RENDA FAMILIAR. ARTI
GO 16 DA LEI N°.B.213/91.

Com

1 lntroducao

o beneficia assistencial previsto na Lei Orqa

nica da Assistencia Social (LOAS), tem por escopo

a distribuicao da renda, visando, com isto, conferir

aplicabilldade ao fundamento constitucional da

dignidade da pessoa humana.

Como previsto no art. 203, V, da Carta Magna,

o beneficio assistencial sera concedido "0 pessoa

portadora de dehciencia e 00 idoso que comprovem

nao possuir meios de prover 0 propria manutenc;ao

ou de te-laprovida porsua familia."

Regulamentando 0 mencionado dispositivo

constitucional,o § 3°, do art. 20 da Lei nO 8.742/93

considera "incapaz deprovera manutenc;ao do pes

soa portadora de dettciencia ou idosa a familia cuja

renda mensal per capita seja inferior a 7/4 (um quar

to) do sakuio minimo".

o Beneficio de Prestacao Continuada da As

sistencia Social --LOAS e destinado aos idosos e

as pessoas com deficiencia. Para os idosos adquiri

rem 0 beneficio, e precise ter 65 anos de idade ou

rnais e ter a renda mensa I familiar inferior a '4 do

salario minimo. Ja no caso das pessoas com defi

ciencla, e precise ser incapaz para a vida indepen

dente e para 0 trabaiho e possuir renda mensal

familiar inferior a '4 do salario minimo.

o criter!o adotado peio legislador para

conceituar a miserabiiidade e, portanto, obje

tivo, ja que, presume tal condlcao para 0 gru

po familiar cuja renda mensa I seja inferior a '4
do salarlo minimo.

Visto assim, 0 conceito legal de hipossufici

encia, para fins de concessao do beneficio em

questao, e extraldo com base na renda per capita

familiar, vale dizer, 0 grupo familiar e fator deter

minante para a concessao do Beneficio de Pres

tacao Continuada.

E mesmo entre aqueles nao nunca tiveram fi

liacao ao RGPS, a busca pelos beneficios em discus

sao surge como oportunidade de garantia de renda

em idade mais avanc;ada, subvertendo a loqlca de

acumulacao patrimonial presente em todo regime

previdenclario que se pretenda equilibrado.

Com efeito, a higidez financeira do Regime

Geral de Previdencia Social depende sobrema

neira da contrapartida dos segurados, conclusao
que dimana do principio da diversidade da base

de financiamento e do proprio carater contributi

vo dos beneficios previdenclarios, bases nas quais

assentadas a matriz do sistema previdenclario,

Nao se olvida que essacontrapartida e dotada

de natureza trlbutaria, e que no Brasil tarnbern im

pera uma cultura de menoscabo ao cumprimento

de obriqacoes tributaries.

De toda sorte, tenho que nao cabe ao aplica

dor da lei adotar postura assistencialista e irres

ponsavel, devendo estar atento a complexidade

do tema e as repercussoes que Ihe sao inerentes,

sobretudo porque a Previdencia Social e um valor,

um patrimonio caro da sociedade.

simplesmente nao se sente segura para consig

nar 0 inicio da doenc;a ou da incapacidade, por

faltar-Ihe elementos para tanto.

Ainda cogitando sobre a figura do segurado

facultativo, nada obsta que 0 proprio contribuin

te individual pretenda despir-se da categoria de

segurado obriqatorio, passando a figurar como

facultativo, com a nitida vantagem de nao neces

sitar comprovar atividade remunerada, tampouco

ter que ressarcir ao INSS contribulcoes porventura

omitidas aquele titulo.

Voltando a assertiva do inicio do texto, em

bora 0 enfoque tradicional da analise dos bene

ficios por incapacidade em juizo esteja centrado

justamente na condicao salutar do individuo, este

requisito vem se tornando secundario, posta que,

quando efetivamente surge na vida do deman

dante, tal muitas vezes ja nao e detentor da qua

lidade de segurado, geralmente porque passou

toda uma vida economicamente ativa ao largo do

regime previdenciario.

Edizer, por causas diversas (irnprevidencia,

ganhos parcos, falta de orlentacao juridica, etc.),
o trabalhador autonorno inviabiliza a propria pos

sibilidade de aposentadoria pelo decurso do tem

po, ou cria contra si proprio 0 fenorneno da pree

xlstencla da enfermidade alegada, na hlpotese de

agravamento que conduz 0 individuo a retomar

justamente 0 nurnero minimo de contribuicoes

para readquirir 0 status de segurado do INSS.

Ora, se 0 medico do INSS coloca-se numa si

tuacao embarac;osa, quando, por dever de oficio,

deve negar ao segurado os beneficios em questao
por ausencia do proprio pressuposto da incapaci

dade, 0 magistrado nao causa menor frustracao

ao postulante quando, nada obstante presente

nos autos a prova da alegada invalidez, indefere 0

pleito por ausencla da qualidade de segurado ou

preexistencla da doenca.

Como dito alhures, e pouco expressive 0 nu

mere de contribuintes individuais que efetiva

mente contribuem e ainda impera na conscienda

coletiva a ideia de que 0 trabalhador merece justo

repouso, custeado pelo Estado, como recompen

sa pelos longos anos de faina.
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3.Como a requisito daincapacidadefoi atendido
e,exclufdos tais rendlrnentos, igualmentefoi pre
enchido a requisitos da miserabHidade, imp6e-se
a concessaodobeneffcio assistencial postulado.

4. Pedido de unlforrnizacao provido". (PEDILEF,

200872510009134, Rei.JulzFederal EllaWander
leydeSiquelraFilho, 0) de 1510912009).

BENEFICIO ASSISTENCIAL. CONCEiTO DE FA
MILIA.CRITERIO DE MISERABILIDADE. APLlCA
<;AO ANAL6GICA DO ESTAUnO DO IDOSO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAlS.

1.0 conceito legal de familia, conforme ja pacl

ficado nessa Turma Nacional de Unlformtaeceo,

ea dado pelo art. 20, §1' da Lei 8.742/1993. As

sim, par expressa deterrninacao legal, sao com
ponentes do grupo familiar para fins de con
cessao de beneficia assistencial: a requerente a
beneficia; a c6njuge, a companheira, a compa
nheiro e a filho nao emancipado, de qualquer
condlcao, menor de 21 (vinte e um) anos au
invalldo: as pais; e a irmao nao emancipado de
qualquer condicao, menor de 21 (vinte e um)
anos au lnvalldo. (art. 16 da Lei B.213/91).

(...)

Voto:

(...)
Esclarecc que a Lei 8.742/93 criou crlterios pro

prios de definicao de miserabilidade e determl

nouquesomente seria considerada renda fami
liaraquela auferida pelogrupode dependentes
dobeneficiario equeresidam soba mesmoteto
deste. Desta forma, todoa auxflio proveniente de
pessoas que noo se enquadram neste conceito,
tenham estas obrigac;oes OU nOD de presto-to.
nooeconsiderado nocd/culo darenda percapita.
Portanto, nesse ponto, merece provimento a
recurso do postulante. (grifei)

3 Temperamento da aplicacao do rot do
art. 16 da Lei nO 8.213/91 e a obrlqacao de

prestar alimentos

Tal entendimento, contudo, deve sofrer tem

peramentos diante da realidade familiar brasilei

ra onde e comum a exlstencta de grupos fami

Iiares heteroqeneos, no que se pode denominar

parentesco socioafetivo.

Nesta denorninacao podem ser agrupados

os cases, nao raros, de av6s que cuidam de netos

abandonados pelos pais, tias que acolhem sobri-

nhos na mesma situacao ou ate mesmo vizinhos

que "criam" uma crianc;a.

Nao ha, como se ve, possibilidade de igno

rar tai realidade e afirmar que esses menores nao

pertencem a famflia que efetivamente as educam,

devendo, pois, serem incluldas no grupo familiar

para efeito de calculo da renda mensal per capita.

Por outro lado, e certo que os parentes tem 0

dever legal de prestar alimentos uns aos outros se

e quando deles necessitarem para viver de modo

compatrvel com a sua condlcao social, conforme

determina 0 art. 1694 e seguintes do C6digo Civil.

Daf que, sendo a asslstencia social um

ver tarnbern da famflia, 0 beneficio concedido

at raves do Estado surge com carater meramente

subsidiario, 0 que implica impor a obrlqacao pri

meiramente aos parentes em condicoes de

liar 0 deficiente, enfermo ou idoso, para

ap6s, em caso de inexlstencia ou lrnpossibllida

de, apelar-se a sociedade.

Assim, deve 0 juiz, ao analisar pedido de

para assistencial, em observancla as

transcritas normas, verificar seha parentes em

dicoes de prestar tais alimentos equal 0 valor

que seriam fixados se pleiteados judicialmente:

Art. 1.694. Podem os parentes, as c6njuges

companheiros pedir unsaos outros osanmen-.
tos de que necessitem para viver de
compatfvel coma sua condicao social, inc:lusive

para atenderasnecessidades de sua eoucacav.

§ 10 Os alimentos devem serfixados

proporcao das necessidades do reclamante
dosrecursos da pessoa obrigada.

§

savels asubsistencia, quando asituacaode
sidade resultar deculpa dequemaspleiteia.

Art. 1.695.Sao devidos asalimentos quandoque
ospretende nao tem bens suficlentes, nempede
prover, pelo seu trabalho, a pr6pria mantencae

aquele, de quem se redamam, podefomece-los
sem desfalque do necessaria aoseu sustento.

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir

tos podera pensionar a alimentando, au
Ihe hospedagem e sustento, sem prejufzo

dever de prestar a necessario a sua ed'Ka"ao,

quandomenor.

Apenas para exemplificar, peguemos 0 caso

hipotetico de uma senhora idosa requerendo 0

beneficio. Residindo com ela haveria uma filha

maior de 21 anos de idade, que, por isso, nao faz

parte do grupo familiar de sua mae. Mesmo assim,

ela (a filha) tem 0 dever legal de arnpara-la,

Assim, considerando 0 valor do salario perce

bido e demais circunstancias (um filho, por exem

plo), razoavel seria que a filha contribufsse com

algo em tome de 10% ou 15% da sua renda para 0

sustento da mae.

Havendo, entao, tal possibilidade, 0 valor encon

trado/estimado deve ser acrescido a renda mensaI

per capita familiar desta senhora requerente.

4 Conclusao

Efato que, na realidade social brasileira, existe

a tentativa de se forjar 0 cenario familiar para fins

de reducao da renda per capita familiar e conse

quente percepcao do beneficia assistencial. isso

tem que ser coibido.

Entretanto, e sabido, tarnbem, que a estru

tura da familia brasileira agrega 0 filho da irma

falecida, 0 neto do filho que 0 abandonou sem

deixar noticias, 0 fiiho do vizinho que foi preso

sem deixar parentes conhecidos, a vizinha inva
Iida sem parentes, etc.

o Direito, pacificador de conflitos SOCIalS,

norteado pelo bom senso, nao pode ignorar a

realidade sobre a qual atua, devendo 0 Juiz ievar

em consideracao as novas relacces de parentesco

para a formacao de sua convlccao sobre 0 que seja

ou nao 0 grupo familiar.

IJornada de Direito Prevldenclario
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Contudo, para a hip6tese de antinomia
real decorrente do conflito entre criterlcs (=

conflito de 2° graul, ha tres especies possiveis
de ocorrencias: 1) criterio cronol6gico versus
criterio hierarquico, exemplificada pelo caso
de lei ordinaria posterior a(onstituic;:ao, preva~
lecendo, aqui, 0 hierarquico; 2) especialidade
versus cronol6gico, consubstanciado, de acor
do com Bobbio, no exemplo de c6digo poste
rior a lei especial, privilegiando~se a especiali
dade, pois aplicavel 0 adagio de que lei geral
posterior nao revoga disposic;:6es contrarias
especiais (= lexposterior generalis no derrogat
priori specia1J1; e 3) hierarquia versus especia
Iidade, caso em que a soluc;:ao dependera das

conciliat6ria. Frise-se que tais orlentacoes devem

ser vistas como simples recomendacoes nao se Ihe

podendo atribuir carater vinculante da atividade
do advogado publico seja para conduzir ao acordo,

sejapara nao realiza-lo,pois a autorlzacao para que

estestransijam vem diretamente da lei federal.

Assim, sempre que verificarem pelas circuns

tancias fatlcas ejurfdicas do casoconcreto que e de

interesse do ente publico ou prlvado, por razoesde

evidente economia, realizar a transacao deve 0 re

presentante da Uniao. entidade autarquica federal

ou empresa publica, buscar 0 caminho mais curto

para solucao do Iitigio que e a autocornposicao.

Definido nas rnaos de quem esta a faculdade

conciliat6ria perante os Juizados Federals, e preci

so afastar qualquer entendimento no sentido de

que 0 art. 841 do C6digo Civil de 2002 representa

ria entrave para a transacao.

Eque 0 referido artigo dispoe que so quanto

a direitos patrimoniais de carater privado se per

mite a transacao.

Acontece que conforme preleciona Vilian

Bollmann a antinomia entre a Lei n. 10.259/2001 e

o Novo C6digo Civil e do tipo total-parcial, deven

do ser solucionada segundo 0 criterio da especia

lidade. (BOLLMANN, 2004).

o referido autor, depots de lembrar as licoes

de Bobbio' sobre os criterios solucionadores de

antinomias jurfdicas, a saber: cronol6gico, hierar

quico e da especialidade, conclui que:

I Jornada de DireitoPrevldenclarlo

1 BOBBIO, Norberta.Teoria do OrdenamentoJuridico. Trad.Claudio
de Cicco e Maria Celeste C. J. Santos, Sao Paulo: Polis; Brasilia:
Editora Universidade de Brasilia, 1989.

de Direito Publico, como objeto de direito pes

soal, ou real, de cada uma dessas entidades, 0

art. 101, do C6digo Civil, estatui que podem ser

alienados, observadas as exiqencias da lei.

Considerando que nao ha reserva de lei com

plementar para a definlcao das formas de aliena

c;ao de bens publicos dorninicais, irnpoe-se reco

nhecer que e perfeitamente vtavel juridicamente

a autorizacao dada pelo art. 10, paraqrafo unico,

da Lei n. 10.259/2001 para que os representantes

das pessoas juridicas de Direito Publico federal

possam transigir perante 0 JEF.

Mister deixar claro que, por representante jU

dicial da Uniao, autarquias, e fundacoes, devemos

entender aquelesadvogados publicos quefiguram

no processo em questao e nao somente os respec

tivos chefes de procuradoria regional ou 0 pr6prio

Advogado Geralda Uniao. Eque a Lein.9.469/1997

ja previa a possibilidade de 0 Advogado-Geral da

Unlao e os dirigentes rnaxirnos das autarquias, das

fundacoes e das empresas publlcas federais auto

rizarem a reallzacao de acordos ou transacoes, em

julzo, paraterminaro Iitigio, nascausas de valor ate

R$50.000,00 (clnquenta mil reais),de tal modo nao

seria necessarioque a Lei dos Juizados Federais re

petisse tal autorizacao, ate porque, conforme bem

sabemos 0 procedimento para consecucao desta

autorizacao pela chefia maior das lnstituicoes fe

derais e bastante demorado.

Logo, tratando os Juizados Federais de pro

cedimentos de menor complexidade cujo valor

da causa nao excede sessenta salarios mfnimos,

e de se compreender que a autorizacao legisla

tiva nao se destina aos dirigentes da advocacia

publica, mas sim aos executores das defesas da

Uniao, autarquias, fundac;oes e empresas publi

cas em cada processo, ou seja, aos Advogados

da Uniao, Procuradores Federais e Advogados

das empresas publicas.

Impoe-se ponderar que e salutar, ate para que

o trabalho do representante processual dos entes

jurisdicionados pelo Juizado seja validado e efeti

vamente cumprido 0 acordo, que 6rgaos regionais,

por suas chefias, possam editar orientac;oes delimi

tando os valores ate os quais os acordos sao reco

mendados e os criterios gerais para a possibilidade

sendo um dos grandes motes dos Juizados a en

fase na conciliacao, seria necessario que os ente

sujeitos asua jurlsdlcao pudessem transigir sobr

as rnatertasali tratadas.

Nao foi sem esforco que se introduziu n

projeto de lei apresentado pelo 5TJ ao congress

nacional uma previsao que acabou sendo retr

tada no art. 10, paraqrafo unico, da Lei dos JEF

no sentido de que "os representantes judicia

da Uniao, autarquias, fundacoes e empresas pu

blicas federais, bem como os indicados na form

do caput, ficam autorizados a conciliar, transigi

ou desistlr, nos processos da competsncla d

Juizados Especiais Federais".

Acontece que mesmo com esta prevlsao e

pressa, somente nas causas envolvendo 0 INSS

a CAIXA Econornlca Federal tais acordos tern si

promovidos de maneira expressiva. Quanto ao

demais entes participes do procedimento sum

rfssimo nos Juizados EspeciaisFederais a prope

sao para acordo tem sido ainda muito tfmida.

Argumentam os procuradores federais e a

vogados da Uniao, bem como os advogados qu

representam algumas empresas publlcas federa

(como, por exemplo, os Correios), que nao ha au

torizacao de seus superiores hierarqulcos pa

transigir, mormente porque os bem jurfdicos tut

lados sao de natureza publica.

De fato, estabelece 0 C6digo Civil de 200

no seu art. 99, que sao bens publicos os de u

comum do povo (mares, estradas, ruas e prac;

etc) e os de uso especial, tais como ediffcios

terrenos destinados a servic;oou estabelecime

to da Administrac;ao Federal, inclusive de su

autarquias. Estes bens, conforme dispoe 0 a

100, do mesmo C6dex, sao inalienaveis enqua

to conservarem a sua qualificac;ao, na forma q

a lei determinar. Nada obstante, quanta a

bens publicos dominicais, ou seja, aqueles que

constituem 0 patrimonio das pessoas jurfdica

lntroducao

o presente artigo pretende tratar de forma

nao exaustiva sobre um dos temas mais palpi

tantes do universe dos Juizados Especiais Fede

rais, a fase instrut6ria.

Pretende-se demonstrar que a atividade de

conclllacao, bem como a producao de provas

podem ser desenvolvidas de forma criativa e dis

tinta daquela que vem sendo realizada no pro

cedimento ordinario. sem perda de qualidade e

com multo maior rapidez.

Esperamos que este artigo provoque a curio

sidade e a cientificidade dos eventuais leitores e

os levem a formular crfticas sobre 0 nosso sistema

atual de coleta de provas e solu~ao de Iitfgios, eis

que, a cada dia, nos defrontamos com um nume

ro mais e mais elevado de demandas, sendo certo

que a capacidade de resposta do Poder Judiciario

encontra limites de toda ordem, mormente no

que concerne ao aporte financeiro.

Palavras-chave: atividade - concillatorla - producao pro

vas- conciliador- juiz leigo.

Resumo: Urndos temas mats instigantes do procedimen
to sumarissimo sera abordado neste artigo. Sem a pre

tensao de exaurir 0 assunto, 0 autar explorara aspectos
pontuais da producao probataria nas acoes de menor

complexidade envolvendo as entes publkos federals,

mormente as acoes previdenclarias. 0 texto busca, aln

da, dar sua contribuicao sabre a atividade conciliat6ria
e a coleta de provas per auxiliares da justica, vencendo

o paradigma da lrnediacao e da identidade fisica do Juiz.
Sera tarnbem analisada a partlclpacac dos entes federais
na oferta de elementos probatorlcs capazes de permitira

tamada de dedseo pelo Estado-Juiz.

atividade conclliatoria e probatorla no am
previdenciarias de competencia Especiais

Juiz Federal Substitute WesleyWadim Passos Ferreira de

Da atividade conciliat6ria

Quando da elabora~ao da Lei n. 10.259/2001

as entidades envolvidas ja prenunciaram que,



circunstanclas concretas, pols ha valores em
jogo, vale dizer, principle da hierarquia versus
princfpio da justice. Assim, ainda que seconsi
derasse a rnantenca integral da norma havida
no art. 1035 do ((/1916 pelo disposto no art.
841, do ((/2002, 0 criterio da especialidade
permanece solucionando a questao, pois a
Lei dos Juizados Especiais Federais e mais es
pecffica do que 0 C6digo Civil, este regula to
das as relacoes provadas, aquela, somente as
de menor complexidade. Alias, este princfpio
exeqetico esta positivado no ja citado art. 2°,
da L1CC, que, clara mente, mantem em vigor 0

disposto no art. 10, paraqrafo untco, da UEF.
(80LLMANN, 2004, p. 57)

Desta forma, e de se concluir que a conclliacao

ou transacao e perfeitamente possivel nas acoes
que correm pelos Juizados Especiais Federais, de

vendo, outrossim, ser incentivada como forma de

solucao de Iitigios, 0 que, alias, tem sido recomen

dado pelo Conselho Nacional de Justice (CNJ),

atraves do movimento "conciliar e legal'" que esta
sendo desenvolvido em toda Justice Brasileira.

Dos conciliadores na Justlca Federal

Desde a criacao dos Juizados Especiais Fe

derais em 2001 se tem discutido sobre a possibi

lidade de se utilizar conciliadores e juizes leigos

durante a instrucao e 0 julgamento dos feitos de

menor complexidade.

Eque, enquanto a Lei 9099/95, expressamen

te autorizou tal procedimento, a Lei 10259/2001

foi omissa, sendo certo que tal possibilidade divi

diu inclusive os magistrados federais, muitos dos

quais manifestam, ainda hoje, opiniao no sentido

de que a producao probatorla deve ser realizada

perante 0 Julz, em razao do principio da imedia

<;ao e da identidade flsica, ambos corolarios do

principio da oralidade que regem 0 Juizados.

Acontece que 0 acumulo vertiginoso de de

mandas que dependem de producao de prova

em audiencia imp6e uma visao um pouco menos

tradicional do processo, no sentido de que, se a

sequranca juridica recomenda que a prova seja

produzida perante 0 Juiz, a razoavel duracao do

processo recomenda a adocao de procedimentos

2 http://www.conciliar.cnj.gov.br/cms/listarNoticia.asp

que possibilitem a arnpliacao da capacidade de

entrega da prestacao jurisdicional por parte da

estrutura [udiciaria existente.

Assim, se estabelece verdadeiro conflito de

principios, 0 qual deve ser solucionado de maneira

que ambos sejam observados com 0 menor sacri

fieio possivel, diversamente do que ocorreria se se

tratasse somente de conflito aparente de normas,

o qual conforme se sabe, poderia ser solucionado

com a regra da especialidade.

Tomando por base esta necessidade de pre

servacao dos principios em confllto, chegamos

a conclusao de que 0 procedimento que menos

consequencias gravosas pode trazer e a autoriza

<;ao para que, principalmente em acoes previden

ciarias, possa a prova testemunhal ser colhida em

audiencias conduzidas por conciliadores ou juizes

leigos selecionados e treinados pelo Juiz do Juiza

do, bem como supervisionados no momenta da

reallzacao da audiencia.

Tal procedimento nenhum prejuizo pode

trazer para as partes, na medida em que, estando

presentes, podem participar diretamente na co

leta dos testemunhos. Alias, assim elas poderiam

perguntar diretamente a pessoa ouvida, sendo

registradas as perguntas que pudessem induzir

respostas ou causar perplexidade.

Ademais, considerando que 0 registro da au

diencia pode ser feito em midia sonora ou audio

visual,o Magistrado responsavel pelo julgamento

estaria habilitado a exercer seu mister sem qual

quer dificuldade, podendo inclusive colher das fei

coes dos depoentes as impress6es que motivam a

adocao do principio da imedlacao e da identidade

fisica do juiz no procedimento ordlnario.

Nassecoesjudiciaries onde a pauta de audien

cia encontra-se assoberbada poder-se-la, com este

procedimento, perfeitamente otimizar a utilizacao

do tempo e promover 0 julgamento de centenas de

processoscom um dispendio infinitamente menor.

Felizmente, as discuss6es que a materia vinha

suscitando, hoje podem ser bastante reduzldas, ja

que a Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que

regulou os Juizados Estaduais da Fazenda Publica,

no seu art. 26, autorizou expressamente a utiliza-

<;ao de conciiiadores no ambito dos Juizados Es
peciais Federals, vejamos:

Art.26. a disposto no art. 16 aplica-se aos Jui
zados Especiais Federais institufdos pela Lei no
10.259, de 12 dejulho de 2001.

Art. 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisee

do juiz, conduzir a audiencla de conclhacao.

§ 10 Podera0 conciliador, parafins de en
caminhamento da cornposlcao arniqavel, ouvir
as partes e testemunhas sobre os contornos
fatlcos da controversla.

§ 20 Nao obtida a conciliacao, cabera ao
juiz presidir a instrucao do processo, podendo
dispensar novas depoimentos, se entender
suficientes para 0 julgamento da causa os es

clarecimentos ja constantes dos autos, e neo
houverirnpuqnacao daspartes.

Observe-se que fica a criterio do Juiz repetlr

a producao probatoria quando entender necessa

rio. Tal previsao amolda-se ao sistema de proces

sual brasileiro, na medida em que sendo 0 desti

natarlo imediato da prova, 0 magistrado e quem

deve avaliar se eia e suficiente ou nao.

Por firn, vale lembrar que os art. 142 e ss do

Dec. 3048/99 autorizam que a lustificacao ad

ministrativa permita a coleta de prova para fins

prevldenclartos, assim, se a testemunha pode ser

suficiente quando ouvida pela Adrninistracao PU

blica, com mais razao pode ser assim considerada

se for ouvida perante um auxiliar da Justice devi

damente treinado, sob a supervisao direta do Juiz

e fiscallzacao das partes.

Da atividade probatorla

Outro ponto relevante da partklpacao dos

entes publicos no procedimento dos Juizados Fe

derais Itinerantes e que concorre para a adequada

solucao dos Iitigios esta previsto no art. 11 da UEF,

a saber: "A entidade publica re devera fornecer ao

Juizado a docurnentacao de que disponha para

o esclarecimento da causa, apresentando-a ate a

instalacao da audiencia de conclllacao".

Observe-seque tal dispositive de lei nao apre

senta preceito secundario, ou seja, nao estabelece

quais as consequences processuais do descumpri

mento por parte da entidade publica de eventuai co-

mando no sentido de trazer aos autos documentos

eventualmente possua e que guardem relacao com

os pressupostos fatkos da questao a serdecidida.

Observe-se, ainda, que uma interpretacao se
rnantlca do preceito, nos perrnitlra verificar que

ele so se destina aos entes publlcos jurisdiciona

dos pelo JEF, ja que os entes privados (empresas

publicas) sao regrados por normas pertinentes as

atividades que exercem na area econornica, como

por exemplo, 0 Codiqo de Defesa do Consumidor.

Em que pese ser ineqavel que a contribuicao

da entidade reclamada para a solucao da causa

em juizo e de extrema relevancia, e precise obser

var que a dlccao do artigo em comento, ao nosso

aviso, nao autoriza conclusao no senti do de que

todos os entes publlcos jurisdicionados pelos JEF

estao obrigados a fazer prova dos fatos constitu

tivos do direito do autor, ou por outra, no sentido

de que a lei recomenda a inversao do onus proba

torte, exigindo a dernonstracao pelo reu da regu

laridade de seus services.

A doutrina diverge sobre tal assunto.

Antonio F. 5. do Amaral e Silva defende que

a referida previsao iegal determina a lnversao do

onus probatorio em desfavor do reu, ja que a ele

compete trazer aos autos os documentos neces

sarles a solucao do Iitigio (2002, p. 52-53). Iguai

entendimento, possuem Jose Eduardo Carreira

Alvim (2002, p. 91) e Vilian Bollmann (2004, p. 58).

Ouso, porern, discordar de tal entendimento,

haja vista que a norma que pode ser extra ida do

dispositivo do art. 11, caput, da Lei n. 10.259/2001,

nao apresenta expressamente referenda a inver

sao do onus da prova, apenas estatui um dever de

colaboracao do reu para com a solucao do Iitigio,

na medida em que recomenda que ele traga aos

autos todas as informacces que possui sobre a

causa e que estao retratadas em documentos.

Ao nosso aviso, trata-se de uma expressao do

principio da boa-fe que ja se encontrava elencado

mesmo no Codiqo de Processo Civil, no seu art. 14,

incisos I e II, segundo os quais compete as partes

expor os fatos em jufzo conforme a verdade e pro

ceder com lealdade e boa-fe,



Assim, mesmo que nao houvesse previsao

expressa na UEF seria possivel ao magistrado de

terminar ao reu que apresentasse em jufzo os do

cumentos que possui em seu poder, ate porque,

conforme se observa na pratica, em muitos cases.

tais documentos estao exclusivamente em poder

dele. Basta exemplificarmos as hip6teses de re

querimento de concessao de beneficios previden

ciarios, nos quais 0 INSS encontra-se de posse de

todas as lnformacces necessarlas a formacao de

conviccao do Juiz sobre os temas discutidos.

Estedever de colaborar com a atividade judi

cial em busca da verdade que, alias, nenhum ente

publico tem interesse em descumprir, por outro

lado, nao pode ser convertido em dever de fazer

prova da regularidade de seus services, ate por

que na esfera administrativa onde os entes publi

cos jurisdicionados pelo JEF normalmente atuam,

prevalece 0 principio da presuncao veracidade

dos atos administrativos.

Isto nos permite concluir que continua sen

do dever da parte autora comprovar os fates

constitutivos de seu direito e, principalmente, 0

erro na prestacao dos services do ente reu a dar

suporte a pretensao autoral, nao se podendo

concluir que compete a este demonstrar a regu

laridade de suas a~oes3.

Convern ressaltar, entretanto, que os disposl

tivos do CPC' que estabelecem a distribuicao dos

onus probat6rios entre as partes foram criados

sob a influencla do liberalismo politico, sendo cer

to que as normas dali extraidas sao adequadas ao

modele procedimental onde se discute questoes

privadas e individuais. Sem qualquer sombra de

duvlda estes preceitos refletem a ideia de liberda

de e igualdade meramente formal, onde se presu

me que todos sao iguais perante a lei.

Nada obstante, 0 Estado Democratico de Di

reito nao secontenta com a prornocao da igualda-

3 Ressalvo aqul a sltuacao das empresas publicas que prestam
services regidos peloC6digo de Defesa do Consumidor (atividade
economical, pois neste caso hi! norma especifica extrafda do
dispositivo do art. 6°, da Lei n. 8.078/90, que confere a parte
vulneravel 0 dlrelto basicca lnversao do onusprobatorlo, quando
verossfrnels asaleqacoes lnlclals e demonstrada ahipossufidenda.

4 CPC - Art.333. 0 onus da prova incumbe:i) ao autor,quanta ao
fata constitutivo de seudireito;jj) ao reu, quanta aexistencia de
fato impeditivo,modificativo ou extintivodo direito do autor.

de formal, exigindo dos entes publicos acoes que

permitam 0 exercicio dos direitos individuais e das

garantias com ele relacionadas em igualdade

tiva de condicoes, Edever do Estado a promo~ao

da igualdade material entre os cidadaos,

Assim, toda e qualquer atividade interpretati

vajudicial deveterem mente a ideia deque no cur

so de um procedimento judicial as partes podem

estar em desequillbrio, nao sendo diferente esta

sltuacao no que concerne a atividade probat6ria.

Ressalte-se, novamente, que nos Juizados

Especiais Federais a maior parte das demandas

versa sobre direitos sociais que sao sonegados as

camadas hipossuficientes da populacao (prevl

dencia, assistencia, saude).

o Magistrado deve observar, entao, se no

caso em julgamento as condkoes para trazer do

cumentos aos autos estao a disposicao do autor.

Nesta situacao, competira a ele (autor) instruir a
peticao inicial com os documentos pertinentes

para a formacao da conviccao do julgador. Caso

contra rio, deverao ser adotados esforcos no sen

tido de compelir 0 reu a trazer aos autos tais do?

cumentos e, em caso de descumprimento, nao in

verter 0 onus probat6rio presumindo verdadeir

os fates alegados pelo autor, mas sim relativlza

tal onus, permitindo que a prova seja obtida po

intermedio de qualquer outro meio que se pos~

encontrar na leqislacao infraconstitucional.

Tratando do estatuto probat6rio nos Juizado

Especiais Federais, 0 lIustre Colega Nazareno C:

sar Moreira Reis referiu-se aos casas envolvend

obtencao de beneficios assistenciais, onde se f#

necessaria a prova da sltuacao de rniserabilldad

pelo idoso ou portador de deficiencia, Neste art

go brilhantemente redigido, colhe-se exemplo d

apllcacao do raciocinio acima, ao qual 0 autor no

meia como "tecnica de concretlzacao de valor

constitucionais", em substituicao da mera inve

sao do onus probat6rio. Vejamos:

Masecerto tambem que deve 0 her
neuta se esfon;ar para "salvar" os textos q
interpreta, dai porque se mostra ccnvenien

buscar, sempreque posslvel, na propria leQ
lac;ao inferior uma soluc;ao de compromi
entre os valores constitucionais em choqu~~

ela de fato existe, no caso do exemploque f

mulamos. Trata-se do art.4°, III,da Lei 8.742/93,
o qual veda a provo vexatoria para a demons
tracao de necessidade de auxilioda assistencla
social. Dessa maneira, uma vez afirmada a situ
ac;ao de necessidade pelo ctdadao. e avista da
vedacao de provavexat6ria paraa demonstra
,ao de tal fato (art. 40, III, Lei 8.742/93), compe
te aAdrnlnistracao, por meioshabeis, mostrar
eventual inexatidao. A se exigir mais do que
isso, 0 Estado brasiJeiro estarla nao somente

transigindo vergonhosamente com 0 avanco
desenfreado da pobreza e da rnarqinalizacao,

arevelia da Constltukao, como estaria mesmo
colocando tal fato como pressuposto para a
lndlspensavel atuacao publica, numa surpre
endente e incompreensfvel subversao dos va
lores fundamentais da nossa Republica.

Que a parte, em face da lnsuficlencia

probat6ria de sua postulacao, pode perderem
juizo um dlreito do qualefetivamenteetitular,
isso e ponto pacifico na doutrina. A mera pro
clarnacao da instrumentalidade do processo
nao tem sido suficiente para colblr essa lncon

qruencla, e a solucao para lsso, rigorosamen
te, nao esta em querer negar 0 permanente
desajustamento que ha entre direito material
e processo. 0 que propomos e fazer com que
o "erro de fato", se houver, recaia sobre 0 lade
que defende um direito men os robusto, a luz
dos valores constltuclonais. Com lsso, resol
vemos duas quest6es tormentosas: a) temos
uma regra de direito material permanente de
colmatacao daslacunas probat6rias no proces
so, assim para 0 autor como para 0 reu l: e b}
damos eficaclapratlca a va/ores constitucionais
que nao tern recebido do legislador ordinario

atencao proporcional ao peso de que disp6em
no sistema juridico. (MOREIRA REIS, 2004, p. 5).

Emconclusao, concordamos com Moreira Reis

(2004) quando afirma que a solucao aprioristica

proposta pelo art. 333, do CPC ou mesmo pelo art.

6°, inciso VIII,do CDC, em relacao aos onus proba

t6rios ou sua inversao deve ser ponderada no caso

concreto, principalmente se estivermos diante de

valores constitucionais como os albergados nos

preceitos que versam sobre direitos fundamen

tais, devendo a parte que estiver em melhores

condicoes de apresentar as provas ou estiver sus

tentando uma eventual neqacao aos ditos valores

constitucionais arcar com 0 maior peso na distri

bUi~ao do dever de fazer prova em juizo.

Na Ii~ao do articulista acima referido:

o onus da prova, aluz da "Justlca Cons

titucional", dependemuito do fato que sequer
demonstrar, pols se 0 estefato esta em cone

xao com uma norma constitucional de valor

superlativo, entao, como forma de preservar

a proporcac axloloqica estabelecida pela Lei

Fundamental, a parte adversa e que deve su

portar a maior carga de dificuldade, sendo de

todo inadequada a apllcacao indiscriminada

de umaregra aprioristica comoa do art.333 do

(PC. (MOREIRA REIS, 2004, p. 7).

Conclusoes

Ao final deste breve artigo pudemos per

ceber que:

1) A participacao dos entes publicos em

atividades conciliat6rias e fator preponderan

te para 0 sucesso das propostas dos Juizados

Especiais Federais;

2) 0 poder conciliat6rio deve ser reconhecido

ao Procurador ou Advogado que funciona no pro

cesso em questao, nao apenas ficando nas maos

da chefia da instituicao representada;

3) Erecomendavel a adocao dos conciliadores

na conducao de audiencias no ambito dos Juiza

dos Federais, sendo certo que a prova produzida

perante eles deve sempre que possivel ser apro

veitada se necessidade de repeticao:

4) 0 onus probat6rio no JEF deve ser dlstrt

buido de acordo com a circunstfmcia relacionada

com a maior ou menor facilidade de detencao dos

documentos e demais provas, podendo ser relati

vizadas as normas do art. 333, do cpc.

Abstract: One of the mostexciting topics of the summary

procedure will bediscussed inthisarticle. Withoutattempt

ing to exhaust the subject, the author will explorespecific

aspects ofevidence production inthe less complexactions

involving the federal publicentities, especially the actions

pension. The text search also make a contribution on the

activity conciliatory and collecting evidence by court of

ficials, winning the paradigm of the immediacy and the

physical identity of the Judge. Itwill atso examine the par
ticipation of federal entities in theprovision of evidence that

permitdecision-making by the Judge.

Key- words:activitie - conciliatory - evidence production

- conciliator - Lay Judge
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