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Requerimento administrativo prévio de benefícios previdenciários
Juiz Federal Substituto Alex Schramm de Rocha

A necessidade de requerimento administrativo 
prévio para admissão da demanda judicial é matéria 
que tem sido objeto de discussões no meio jurídico, 
tendo sido tema de debate na última Jornada de Di-
reito Previdenciário organizada pela Esmaf (Escola 
Nacional da Magistratura Federal) da 1.ª Região. 

A esse respeito a jurisprudência tem sido incons-
tante, sobretudo no âmbito dos Juizados Federais. 
Recentemente, a Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais 
entendeu que “pedido de aposentadoria para JEF  
Itinerante não necessita requerimento administrativo” 
(Processo nº 2007.38.00.719271-6/MG), respaldando, 
a contrario sensu, a tese de que a regra geral seria a 
exigência do requerimento administrativo prévio.

Em sentido oposto, o Superior Tribunal de 
Justiça tem reiteradamente se pronunciado pela 
prescindibilidade do pleito administrativo prévio 
ao início da ação judicial:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REQUE-
RIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDA-
DE. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA.

1. A jurisprudência assentada no âmbito de 
ambas as Turmas da Terceira Seção desta Cor-
te inclina-se no sentido de não condicionar a 
propositura da ação previdenciária à exigência 
de prévio requerimento administrativo.

2. Não pode o autor ser considerado carecedor 
de ação por falta de prévio requerimento admi-
nistrativo, mormente na hipótese de ter-lhe sido 
negado o direito ao protocolo do pleito no posto 
de atendimento do Instituto Previdenciário.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1105773/RS, Rel. Ministro  JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 
26/10/2009)

O exame da questão suscita reflexão sobre o 
alcance de direitos fundamentais consagrados na 
Constituição Federal. Nos debates, são comumen-

te invocados o “direito de petição” (art. 5º, XXXIV)1, 
a “inafastabilidade da Jurisdição” (art. 5º, XXXV)2 e 
o “devido processo legal” (art. 5º, inciso LIV)3. 

O primeiro deles (direito de petição) pode ser 
traduzido no dever de o Estado responder a re-
querimento formulado por qualquer pessoa. Não 
se assegura, por óbvio, o deferimento do pleito, 
mas apenas sua apreciação. Cuida-se, portanto, de 
garantia constitucional, que tem por fim tutelar di-
reito inerente a pessoa humana diante do estado4. 

Esse direito, por certo, não obriga o sujeito a 
postular administrativamente, apenas permite que 
o faça. Por outro lado, também não lhe assegura o 
acesso à Justiça, uma vez a lei pode restringi-lo5, 
como fazem o Código de Processo Civil e outros di-
plomas instituidores de procedimentos especiais. 
Além do aspecto lógico, essa restrição encontra 
amparo na limitação orçamentária do Estado e, de 
conseguinte, do próprio Poder Judiciário, não lhe 
cabendo dar solução em relações ainda não litigio-
sas em substituição à espontaneidade das partes6.

O acesso à Justiça é mais especificamente 
delimitado no princípio da infastabilidade da Ju-
risdição. Seu alcance, entretanto, não se afigura 
tão amplo quanto seu título faz crer. Com efeito, 
seu conteúdo normativo afasta do legislador in-

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

 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

2 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito.

3 LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal.

4 CARVALHO, Kildare Gonçalves, in direito constitucional – 12. Ed., Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. Pág. 542.

5 MENDES, Gilmar Ferreira, in curso de direito constitucional / Gilmar 
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet 
Branco – 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009. Pág. 615

6 Ressalvadas as hipóteses submetidas à jurisdição voluntária, em que 
o processo judicial é meio necessário para efetivação do direito. 



fraconstitucional (e também do constituinte deri-
vado) a possibilidade de impedir que a pessoa – 
em caso de lesão ou ameaça a direito – possa se 
socorrer perante o Judiciário. Sob o mesmo fun-
damento, não pode o juiz, nesses casos, negar-se 
a apreciar tal postulação, na medida em que lhe 
cabe respeito às normas constitucionais.

Por outro lado, não se tratando de lesão ou 
ameaça a direito, pode a lei negar acesso ao Ju-
diciário. Essa hipótese tem sido contemplada, na 
legislação processual, como reconhecimento da 
falta de interesse de agir – ao lado das demais 
condições da ação e dos pressupostos processu-
ais, que também disciplinam esse acesso.

Impõe-se, contudo, incursionar, ainda que 
brevemente, no conceito de lesão e de ameaça a 
direito, a fim de melhor compreender o âmbito de 
proteção do Poder Judiciário.

A lesão a um direito se consubstancia, grosso 
modo, no seu desrespeito. Em matéria previdenci-
ária, pode-se exemplificar pela negativa de um be-
nefício a que o segurado faça jus. Pressupõe, por-
tanto, a negação do direito (por conduta comissiva 
ou omissiva7) efetivamente perpetrada e passível 
de demonstração8. Refere-se a fato pretérito.

Já a ameaça se configura com a real expecta-
tiva (objetivamente demonstrável) de lesão futura 
ao direito. Não basta, portanto, mero temor subje-
tivo, sem qualquer respaldo em fatos ou condutas 
anunciadas, capazes de indicar a provável9 lesão 
(a exemplo de normas baixadas pelo Poder Públi-
co, tais como portarias, instruções normativas ou 
mesmo comunicados pessoais). 

O último dos princípios mencionados, do devi-
do processo legal, permite leitura ampla, de modo 
que o próprio direito a benefício previdenciário seja 

7 À luz do quanto disposto no art. 49, da Lei n. 9.784/99, concluída 
a instrução, a Administração tem 30 dias para decidir. Decorrido 
tal prazo, a omissão resta caracterizada.

8 O autor é adepto da teoria da asserção, segundo a qual o órgão 
judicial ao apreciar as condições da ação, restringe-se ao quanto 
alegado pelo autor, sem examinar o mérito; abstratamente, 
admitindo-se em caráter provisório, a veracidade das afirmações.

9 Cumpre aqui distinguir o juízo de possibilidade do de 
probabilidade. A ameaça juridicamente protegida há de ser 
a associada ao segundo (probabilidade) e não ao primeiro 
(possibilidade) juízo, uma vez que a possibilidade de um 
direito ser descumprido não significa que esteja sob ameaça 
juridicamente relevante.

visto como bem, cuja privação (ou concessão) de-
manda obediência ao rito definido por lei – que se 
consubstancia na apreciação do requerimento ad-
ministrativo instruído de documentos e, em alguns 
casos, submissão a entrevistas, inspeções e perícias. 

Ora, se ao cidadão é assegurada a proteção des-
se princípio, razoável afigura-se que à Administra-
ção seja dada oportunidade de cumprir seu dever, 
sobretudo quando a lei prevê requisitos para a con-
cessão do direito. O procedimento previsto em lei 
(devido processo legal) há de ser respeitado também 
pela pessoa, sob pena de não restar configurada le-
são ou ameaça a direito – ressalvadas as hipóteses 
de condutas anunciadas, já mencionadas acima. 

Ante esse breve exame da matéria, é pos-
sível concluir pela possibilidade de indeferir-se 
o acesso ao Poder Judiciário àqueles segurados 
que busquem sua prestação diretamente, sem 
prévia requerimento administrativo; a menos que 
demonstrem já haver pronunciamento (em caso 
semelhante) ou orientação da Administração a 
respeito, nos casos em que a controvérsia gire em 
torno de matéria de direito. 

A título de exemplo, nos casos em que o segu-
rado não possui documentação contemporânea 
ao tempo de exercício de atividade rural, poderia 
ele bater diretamente às portas do Judiciário, haja 
vista a notória orientação do Instituto Nacional do 
Seguro Social em negar o benefício sob o funda-
mento de ausência de início de prova material. 
Observe-se que a questão, embora se refira à pro-
va, não traz controvérsia sobre fato, mas a jurídica 
(quanto à tarifação da prova).

Também merecem prosseguimento as ações 
intentadas por aqueles que não têm ao seu alcan-
ce os órgãos administrativos, como na hipótese 
decidida pela Turma Nacional de Uniformização 
(acima referida). O caso é de omissão anuncia-
da, configurando-se ameaça ao direito de ob-
tenção do benefício. Certo é que a presença do 
Poder Judiciário, ainda que por meio de postos 
itinerantes, onde não há pontos de atendimento 
previdenciário demonstra equívoco de política 
pública por parte do Instituto de previdência so-
cial, que acaba transferindo a outro Poder função 
originariamente afeta ao Executivo.
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Da decadência do direito à revisão do ato de  
concessão de benefício previdenciário

Juiz Federal Substituto Alexandre Ferreira Infante Vieira

Introdução1 

A partir do final do ano de 2003, a Justiça Fe-
deral foi inundada por ações contra o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS objetivando a 
revisão do valor da renda mensal inicial – RMI de 
benefícios previdenciários.

A corrida à Justiça foi motivada pela criação do 
prazo decadencial do direito à revisão do ato de con-
cessão do benefício pela Medida Provisória 1.523-9, 
de 27/06/1997, que deu nova redação ao caput do 
art. 103 da Lei 8.213/91.

Nessas ações, pleiteia-se a revisão da RMI 
de benefício previdenciário em manutenção 
(ou da RMI de benefício previdenciário que 
deu origem ao atualmente em manutenção, 
como nos casos de aposentadoria sucedida por 
pensão ou de auxílio-doença transformado em 
aposentadoria por invalidez).

Enfrenta-se, neste artigo, o problema da in-
cidência, ou não, desse prazo decadencial aos 
benefícios previdenciários concedidos anterior-
mente a 28/06/1997.

Evolução legislativa2 

Até 27/06/1997, não havia prazo decadencial 
para pleitear a revisão do ato de concessão de 
benefício previdenciário. O único prazo que exis-
tia era o da prescrição qüinqüenal (Lei 8.213/91, 
art. 103, caput, em sua redação original), que, 
conforme pacífica jurisprudência, não atingia o 
fundo de direito, mas apenas as prestações ven-
cidas antes do qüinqüênio anterior à propositura 
da ação (cf. Súmula 85 do STJ).

Entretanto, a Medida Provisória 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 redação do menciona-
do art. 103 para estabelecer o prazo de dez anos 

para a “decadência de todo e qualquer direito ou 
ação do segurado ou beneficiário para a revisão 
do ato de concessão de benefício, a contar do dia 
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 
primeira prestação ou, quando for o caso, do dia 
em que tomar conhecimento da decisão indeferi-
tória definitiva no âmbito administrativo”.

Em 1998, o recém-criado prazo decadencial foi 
reduzido de dez para cinco anos (nova redação do 
art. 103 da Lei 8.213/91 dada pela Med. Prov. 1.663-
15, de 22/10/1998, em vigor a partir de 23/10/1998, 
convertida na Lei 9.711/1998).

Finalmente, em 2003, o prazo decadencial vol-
tou a ser fixado em dez anos (nova redação do art. 
103 da Lei 8.213/91 dada pela Med. Prov. 138, de 
19/11/2003, em vigor a partir de 20/11/2003, conver-
tida na Lei 10.839/2004).

A questão da natureza jurídica do prazo 3 
instituído pelo art. 103, caput, da Lei 8.213/91

Doutrinariamente, o prazo estabelecido no 
caput do art. 103 da Lei 8.213/91 teria a natureza 
de prescrição, e não de decadência. Com efeito, se 
o benefício foi concedido ou indeferido incorre-
tamente, houve violação (lesão) de direito subje-
tivo (direito a uma prestação), nascendo para o 
beneficiário a pretensão. 

Segundo a clássica lição, as pretensões pres-
crevem, enquanto os direitos potestativos, que 
não são passíveis de lesão, decaem.

Ocorre que o instituto da prescrição está 
bem definido no art. 189 do Código Civil como 
prazo extintivo das pretensões, que, ainda se-
gundo a definição legal, nascem da violação do 
direito. Ao contrário, não há definição legal para 
o instituto da decadência.

Na verdade, o Código Civil apenas estabelece 
as características extrínsecas da decadência, sem 



propriamente defini-la (art. 207: não se suspen-
de nem se interrompe, salvo disposição legal em 
contrário; art. 209: é irrenunciável quando fixada 
em lei; art. 210: deve ser conhecida de ofício pelo 
juiz quando estabelecida por lei).

Assim, nada impede que a lei estabeleça que 
determinada pretensão esteja sujeita à decadên-
cia em vez de à prescrição. Ao fazê-lo, a vontade 
da lei é que o prazo extintivo submeta-se ao regi-
me jurídico da decadência (arts. 207 a 211 do Có-
digo Civil) e não ao da prescrição.

Por essas razões, a natureza jurídica do prazo 
estabelecido no caput do art. 103 da Lei 8.213/91 é 
de decadência, pois a lei quis assim, por mais pruri-
dos que essa conclusão possa causar aos puristas.

Também é clássica a lição segundo a qual a lei 
não deve obediência à doutrina, devendo esta se 
adaptar àquela, e não o contrário.

A questão da aplicação do prazo de-4 
cadencial aos benefícios concedidos antes 
de 28/06/1997

Tem-se argüido – e decidido – que o prazo 
decadencial instituído em 28/06/1997 não po-
deria ser aplicado aos benefícios concedidos an-
teriormente, pois a norma instituidora do prazo 
não é expressamente retroativa e a decadência é 
instituto de direito material (cf., entre outros, REsp 
240.493/SC, REsp 479.964/RN, REsp 412.897/RS).

Data venia, esses argumentos não convencem.

Em primeiro lugar, no Direito brasileiro, a lei 
em vigor tem efeito imediato e geral, respeitados 
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coi-
sa julgada (art. 6º, caput, da Lei de Introdução ao 
Código Civil; art. 5º, XXXVI, da Constituição do Bra-
sil). A eficácia imediata da lei nova sobre os efeitos 
futuros de ato jurídico constituído anteriormente 
a ela somente é vedada nas hipóteses em que vio-
la o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a 
coisa julgada (retroatividade injusta em grau míni-
mo). Não ocorrendo nenhuma dessas violações, a 
lei nova incidirá imediatamente sobre as relações 
jurídicas em curso, independentemente de ex-
pressa previsão nesse sentido.

Em segundo lugar, o prazo para se pleitear 
a revisão de um ato administrativo não é ele-
mento deste ato1, mas apenas integra o regime 
jurídico que o submete. Daí não caber a alega-
ção de que a alteração ou a instituição de prazo 
decadencial violaria ato jurídico perfeito. Cito 
precedente do Supremo Tribunal Federal:

(….)

6. Os prazos de prescrição ou de decadência 
são objeto de disposição infraconstitucional. 
Assim, não é inconstitucional o dispositivo da 
Lei nº 9.526/97 que faculta ao interessado, no 
prazo de seis meses após exaurida a esfera ad-
ministrativa, o acesso ao Poder Judiciário. 

7. Não ofende o princípio constitucional do ato 
jurídico perfeito a norma legal que estabelece 
novos prazos prescricionais, porquanto estes são 
aplicáveis às relações jurídicas em curso, salvo 
quanto aos processos então pendentes. 

(…)

(ADI-MC 1.715/DF, Relator Ministro MAU-
RÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgada em 
21/05/1998, DJ 30-04-2004, RTJ 192/518, grifei)

Pela mesma razão, não cabe a alegação de 
que a alteração ou a instituição de prazo deca-
dencial violaria direito adquirido, já que, conforme 
firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
não há direito adquirido a determinado regime  
jurídico ou estatuto, sendo certo que a relação  
jurídico-previdenciária não tem natureza contratual, 
mas, sim, estatutária, por decorrer de Lei e por ela 
ser disciplinada (cf. RE 94.531/SC, Relator Minis-
tro MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 
16/06/1981, DJ 21/08/1981; RE 278.718/SP, Relator 
Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado 
em 14/05/2002, DJ 14/06/2002).

Por isso mesmo, a ausência de prazo decadencial 
para pleitear a revisão do ato de concessão de bene-
fício previdenciário concedido antes de 28/06/1997 
não integra o patrimônio jurídico de seu titular.

Em precedente que tinha como pano de fundo 
a criação de prazo decadencial pela Lei de Falências 
de 1945 e a aplicação – ou não – desse prazo a obri-

1 Segundo a doutrina de Direito Administrativo, positivada 
na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65, art. 2º), são elementos 
do ato administrativo: sujeito (competência), objeto, forma, 
motivo e finalidade.
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gações decorrentes de falências decretadas anterior-
mente, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

A prescrição em curso não cria direito ad-
quirido, podendo o seu prazo ser reduzido 
ou dilatado por lei superveniente, ou ser 
transformada em prazo de decadência, que 
é ininterruptível.

(STF, RE 21.341, Relator Ministro NELSON 
HUNGRIA, 1ª Turma, julgado em 21/05/1953, 
DJ 02/07/1953)

Em outro precedente mais recente, a respeito 
da constitucionalidade de regra do antigo Código 
de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971) que fixa-
va o prazo de 180 dias, contados de sua vigência, 
para que os proprietários domiciliados no estran-
geiro de marcas registradas no Brasil constituíssem 
procurador aqui domiciliado, sob pena de decaí-
rem do direito de propriedade da marca (arts. 96, 
116 e 125), o Supremo Tribunal Federal decidiu:

- Direito adquirido. - Não ofende o princípio 
constitucional do respeito ao direito adquirido 
preceito de lei que estabelece uma condicio iuris 
para a conservação de direito absoluto anterior-
mente constituído, e determina que, dentro de 
certo prazo, seja ela observada pelo titular deste 
direito, sob pena de decair dele. - Não há direi-
to adquirido ao regime jurídico de um instituto 
de direito, como o é a propriedade de marca. É, 
pois, constitucional o artigo 125 do Código de 
Propriedade Industrial (Lei 5772, de 21.12.71). - 
Recurso extraordinário não conhecido.

(STF, RE 94020, Relator Ministro MOREIRA  
ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/1981, 
DJ 18/12/1981, RTJ 104/269)

Do voto do Ministro MOREIRA ALVES nesse 
recurso extraordinário, destaca-se este trecho 
esclarecedor:

... esta Corte, a título exemplificativo, se orientou 
no sentido enunciado pela Súmula 1702, que 
permite que se aplique, sem ofensa a direito 
adquirido, causa nova de extinção de direitos 
surgidos quando ela não existia. Também neste 
caso, trata-se de alteração de regime jurídico, a 
qual se aplica de imediato, sem violação ao pre-
ceito constitucional do direito adquirido.

2 “Súmula 170. É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à 
vigência do Código Civil.”

Contraditoriamente, o Superior Tribunal de 
Justiça, que tem se negado a aplicar o novo prazo 
decadencial a benefícios previdenciários concedi-
dos anteriormente a sua instituição, nunca hesitou 
em aplicar o prazo decadencial instituído pelo art. 
54 da Lei 9.784/99 aos atos administrativos ante-
riores, como se pode constatar desta ementa:

(…) ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. AU-
TOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILI-
DADE. LEI N.° 9.784/99. IRRETROATIVIDADE. 
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DA 
CORTE ESPECIAL.

I - Anteriormente à edição da Lei nº 9.784/99, 
esta Corte tinha o entendimento de que a Ad-
ministração poderia rever seus próprios atos a 
qualquer tempo, desde que eivados de ilegalida-
de e ressalvados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF).

II - Após a Lei nº 9.784/99, passou-se a entender 
que a administração tem o prazo de cinco anos 
para anular atos administrativos ilegais, inclusive 
os anteriores à sua vigência  e que ainda perma-
necem irradiando seus efeitos, sendo que tal prazo 
deve ser contado a partir da sua entrada em vigor, 
ou seja 1º.02.99. Precedentes da Corte Especial 
(MS nºs 9.112/DF, 9.115/DF e 9.157/DF).

(…)

(AgRg no MS 9.034/DF, Relator Ministro FELIX 
FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 
30/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 199, grifei)

O que não se admite, como bem ressaltado 
no precedente acima, é que o termo inicial de um 
prazo decadencial retroaja a um momento ante-
rior ao da sua criação (retroatividade injusta em 
grau máximo), sob pena de – aqui, sim – violação 
de direito adquirido.

Em síntese, o prazo decadencial de dez 
anos, instituído em 28/06/1997, para que o be-
neficiário pleiteie a revisão do ato de conces-
são de seu benefício previdenciário, aplica-se 
mesmo aos benefícios concedidos antes dessa 
data, embora, obviamente, tal prazo só deva 
ser contado a partir da sua entrada em vigor (a 
partir de 28/06/1997).

Nesse sentido, a Turma Regional de Unifor-
mização de Jurisprudência das Turmas Recursais 
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dos Juizados Especiais Federais 2ª Região sumu-
lou seu entendimento:

Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações 
que visem à revisão de ato concessório de bene-
fício previdenciário instituído anteriormente a 
28.06.1997, data de edição da MP nº 1.523-9, que 
deu nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/91. 
(Súmula 8, aprovada na sessão de 29/06/2009, 
DJU 10/07/2009, p. 105)

Esse entendimento foi adotado pela Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais, pela primeira vez, no 
PU 20067050007063-9, julgado na sessão de 8 e 
9/02/2010 (acórdão pendente de publicação).

A questão da redução do prazo para 5 
cinco anos em 1998 e de seu retorno para dez 
anos em 2003

Conforme exposto acima, o prazo decaden-
cial do art. 103, caput, da Lei 8.213/91 foi institu-
ído em 28/06/1997 com duração de dez anos. Em 
23/10/1998, esse prazo foi reduzido para cinco 
anos. Por fim, em 20/11/2003, o prazo voltou a ser 
fixado em dez anos.

Sobre a aplicação de diferentes prazos que se su-
cedem no tempo (direito intertemporal), WILSON DE 
SOUZA CAMPOS BATALHA aponta alguns critérios 
inspirados nas diretrizes do Código Civil alemão:

I – Se a lei nova aumenta o prazo de 
prescrição ou de decadência, aplica-se o novo 
prazo, computando-se o tempo decorrido na 
vigência da lei antiga;

II – Se a lei nova reduz o prazo de pres-
crição ou decadência, há que se distinguir: 

a) se o prazo maior da lei antiga se es-
coar antes de findar o prazo menor estabele-
cido pela lei nova, adota-se o prazo estabele-
cido pela lei anterior;

b) se o prazo menor da lei nova se consu-
mar antes de terminado o prazo maior previsto 
pela anterior, aplica-se o prazo da lei nova, con-
tando-se o prazo a partir da vigência desta.3

3 BATALHA, Wilson de Souza Campos, Lei de introdução ao Código 
Civil. Max Limonad, 1957, v. 1, t. 1. p. 229 e s. Apud GAGLIANO, 
Pablo Stolze, e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito 
civil. 4. ed., Saraiva, 2003, p. 508.

Esses critérios são também os adotados pela ju-
risprudência brasileira (cf., do Supremo Tribunal Fe-
deral, RE 37.223/ES, Relator Ministro LUIZ GALLOTTI, 
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-
gado em 05/11/1980; AR 1.025/PR, Relator Ministro 
XAVIER DE ALBUQUERQUE, DJ de 13/03/1981; RE 
92.294/GO, Relator Ministro THOMPSON FLORES, 
1ª Turma, DJ 30/05/1980).

Pois bem. Para os benefícios concedidos an-
tes de 28/06/1997, nessa data teve início o prazo 
decadencial de dez anos fixado pela Med. Prov. 
1.523-9/97. Pouco mais de um ano depois, em 
23/10/1998, tendo sido o prazo legal reduzido para 
cinco anos, começou a fluir um novo prazo de cin-
co anos para a decadência do direito à revisão de 
referidos benefícios, segundo o critério II, b, acima. 
O termo final desse prazo se deu em 23/10/2003. 
Entretanto, em 20/11/2003, após verdadeira como-
ção nacional a respeito da decadência que se avi-
zinhava, o prazo legal voltou a ser fixado em dez 
anos. Embora o restabelecimento do prazo legal 
tenha-se dado quando o direito à revisão dos be-
nefícios concedidos antes de 28/06/1997 já tinha 
sido atingido pela decadência, a mens legis da Med. 
Prov. 138, de 19/11/2003, foi, claramente, de rea-
brir a contagem do prazo decadencial para esses 
benefícios mais antigos. Por essa razão, é razoável 
interpretar-se como tendo sido retroativamente 
prorrogado o prazo que vencera em 23/10/2003. 
Dessa vez, tendo havido dilação do prazo legal 
(de cinco para dez anos), é de se aplicar o critério 
I acima (“aplica-se o novo prazo, computando-se o 
tempo decorrido na vigência da lei antiga”): o prazo 
passou a ser de dez anos, computando-se o tem-
po de decadência já decorrido. Qual era o “tempo 
decorrido na vigência da lei antiga”? Certamente, 
aquele decorrido desde 28/06/1997, quando cria-
do o prazo decadencial, devendo-se ressaltar que o 
intervalo entre 28/06/1997 e 22/10/1998 somente 
havia sido desprezado na contagem do prazo redu-
zido de cinco anos, não havendo razão lógica nem 
jurídica para desprezá-lo na contagem do prazo di-
latado. Com efeito, a mens legis foi de restabelecer 
o prazo decenal e não de prorrogar o prazo, nos 
casos concretos, para além de dez anos. Portanto, 
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restabelecido o prazo maior, de dez anos, deve ser 
computado o tempo decorrido na vigência de to-
das as leis anteriores – e não somente na vigência 
da última lei anterior, como se poderia imaginar.

Conclui-se, assim, que, sob a redação atual do 
art. 103, caput, da Lei 8.213/91, o direito à revisão do 
ato concessivo dos benefícios previdenciários conce-
didos antes de 28/06/1997 decaiu em 28/06/2007.

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

Segundo estabelece o art. 103, caput, da Lei 
8.213/91, o termo inicial do prazo decadencial é “o 
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento 
da primeira prestação ou, quando for o caso, do 
dia em que tomar conhecimento da decisão inde-
feritória definitiva no âmbito administrativo”.

Para os benefícios concedidos a partir de 
28/06/1997, não há dúvida de que o termo inicial 
da decadência será o dia primeiro do mês seguin-
te ao do recebimento da primeira prestação.

Entretanto, para os benefícios já em manu-
tenção quando da criação do prazo, o termo inicial 
será a mesma data de sua entrada em vigor, ou seja, 
28/06/1997, pois, se o beneficiário já vinha receben-
do seu benefício em valor menor do que o devido, já 
tinha – ou deveria ter – pleno conhecimento da le-
são a seu direito desde o primeiro dia de vigência do 
novo prazo decadencial.

Assim, para os benefícios concedidos antes 
de 28/06/1997, o termo final da decadência foi o 
dia 28/06/2007.

Cabe notar o equívoco da já mencionada Sú-
mula 8 da TRU-JEF da 2ª Região, que fixou o termo 
final da decadência para os benefícios concedidos 
antes de 28/06/1997 em 1º/08/2007, por entender 
que o termo inicial foi em 1º/08/1997, primeiro dia 
do mês seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação após a entrada em vigor do novo prazo 
decadencial. Ora, o método de fixação do termo 
inicial previsto na Lei só faz sentido para benefí-
cios novos, a fim de garantir tempo suficiente para 
que o beneficiário tome ciência do valor e da for-
ma de cálculo de sua renda mensal inicial. Como 
já disse, os beneficiários antigos já tinham pleno 

conhecimento do valor de seu benefício quando o 
prazo decadencial entrou em vigor, não havendo 
razão para a postergação de seu termo inicial.

A questão da revisão da RMI de benefí-7 
cio previdenciário derivado de outro benefí-
cio previdenciário

É comum que o beneficiário de pensão por 
morte pleiteie a revisão da RMI de seu benefício 
com base na revisão da RMI da aposentadoria que 
era recebida pelo instituidor da pensão. 

Também é comum que o beneficiário de apo-
sentadoria por invalidez obtida por transformação 
de auxílio-doença pleiteie a revisão da RMI da apo-
sentadoria com base na revisão do salário-de-be-
nefício do auxílio-doença.

Nesses casos, a revisão do ato de concessão do 
benefício atual está condicionada à revisão do ato de 
concessão do benefício antecedente (já cessado).

Por essa razão, se já tiver ocorrido a deca-
dência do direito à revisão do ato de concessão 
do benefício antecedente, não haverá como re-
ver a RMI do benefício atual.

A questão da decadência do direito à 8 
revisão da RMI da aposentadoria por invali-
dez, concedida anteriormente à Constituição 
de 1988, oriunda de transformação de auxílio-
doença cujo primeiro reajuste desobedeceu à 
orientação da Súmula 260 do TFR

É certo que o erro no primeiro reajuste do 
auxílio-doença, em desrespeito à Súmula 260 do 
TFR, repercutiu no valor da RMI da aposentadoria 
por invalidez em que se transformou e que esse 
erro não foi sanado pela revisão do art. 58 do 
ADCT da CF/88.

Entretanto, como o auxílio-doença foi cessa-
do quando se transformou na aposentadoria por 
invalidez, não há falar em revisão da renda mensal 
do auxílio-doença (há muito atingida pela prescri-
ção), mas, sim, em revisão da RMI da aposentado-
ria por invalidez.
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Assim, o parâmetro para a aferição da deca-
dência deve ser a data da concessão da aposenta-
doria por invalidez.

A questão da decadência do direito à 9 
revisão da RMI pela aplicação da variação in-
tegral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%), 
antes da conversão em URV, na atualização 
dos salários-de-contribuição anteriores a 
março de 1994

Embora o direito a essa revisão tenha sido reco-
nhecido pela edição da MP 201/2004, convertida na 
Lei 10.999/2004, tal fato em nada repercute na flu-
ência do prazo decadencial do direito à revisão do 
ato concessivo do benefício, uma vez que os prazos 
decadenciais estabelecidos por lei são irrenunciá-
veis e ininterruptíveis (Cód. Civil, arts. 207 e 209).

Conclusão10 

Por tudo quanto exposto, os benefícios previ-
denciários concedidos anteriormente a 28/06/1997 
não estão imunes ao prazo decadencial fixado 
pelo art. 103, caput, da Lei 8.213/91, com a redação 
dada pela Lei 10.839/2004.

Para as ações de revisão ajuizadas até 
27/06/2007, não ocorreu a decadência.

Para as ações de revisão ajuizadas após 
27/06/2007 e quando já decorridos mais de dez 
anos do ato de concessão (ou de indeferimento) 
do benefício previdenciário (atual ou originário, 
conforme o caso), ocorreu a decadência do direito 
à revisão desse ato.
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O prévio requerimento administrativo nas ações previdenciárias
Juiz Federal Substituto Alexandre Henry Alves

Introdução1 

O presente texto busca, em uma rápida 
análise, averiguar se há necessidade do autor 
instruir a petição inicial de sua ação de benefí-
cio previdenciário com o requerimento feito na 
esfera administrativa.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de 
longa data, tem decidido que, em matéria previden-
ciária, a não postulação administrativa do benefício 
não impede a propositura da ação judicial, conso-
ante orientação jurisprudencial de sua Primeira Se-
ção1. As duas Turmas do Superior Tribunal de Justi-
ça, que julgam causas previdenciárias, também têm 
entendimento semelhante2.

Porém, o Fórum Nacional dos Juizados Espe-
ciais Federais editou o Enunciado nº. 77, por meio 
do qual asseverou que “o ajuizamento da ação de 
concessão de benefício da seguridade social re-
clama prévio requerimento administrativo”.

Já a Turma de Uniformização Nacional dos 
Juizados Especiais Federais proferiu decisões 
conciliatórias, no sentido de exigir o prévio re-
querimento administrativo3, exceto nos casos 
em que o INSS apresenta contestação envolven-
do o mérito da demanda4.

Percebe-se, pois, que não há entendimento 
uniforme sobre o assunto. Os argumentos mais 
corriqueiros para a inexigibilidade do prévio re-
querimento são a inexistência de dispositivo legal 
nesse sentido, o direito constitucional de amplo 
acesso ao Poder Judiciário e a negativa corriquei-
ra do INSS em deferir os benefícios. Já a defesa 

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

2 REsp 1105773/RS, Rel. Ministro  JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/10/2009, DJe 26/10/2009.

3 Autos n.º 2006.72.95.02.0532-9. Relatora Juíza Federal Jacqueline 
Michels Bilhalva.

4 Autos nº. 2006.81.10.00.0087-1. Relator Juiz Federal Élio 
Wanderley de Siqueira Filho.

principal da exigibilidade do prévio requerimen-
to baseia-se principalmente na necessidade de 
evitar que o Poder Judiciário seja transformado 
em um balcão do Poder Executivo, bem como na 
necessidade de estar presente o interesse de agir, 
uma das condições de ação previstas no nosso 
Código de Processo Civil.

Análise dos argumentos de ambas as partes2 

Analisemos, inicialmente, os argumentos da 
inexigibilidade.

O primeiro deles diz respeito à inexistência de 
dispositivo legal que determine o prévio requeri-
mento administrativo como condição de ajuiza-
mento da ação previdenciária. Realmente, não há 
na Lei nº. 8.213/1991 qualquer disposição expres-
sa no sentido de se exigir o precedente ingresso 
na via administrativa. Porém, a defesa da tese con-
trária se apoia no Código de Processo Civil, mais 
especificamente em seu art. 3º, que fala do inte-
resse de agir. Assim, é preciso verificar se realmen-
te a ausência do requerimento administrativo leva 
à falta de interesse de agir ou não, pois a afirma-
ção positiva torna desnecessária a existência de 
disposição expressa na legislação previdenciária 
sobre o assunto.

Veremos a questão com mais detalhes à frente.

A afirmação de que o dispositivo constitucio-
nal, segundo o qual a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito 
(art. 5º, XXXV), torna desnecessário o ingresso pré-
vio na via administrativa é outro argumento bas-
tante corriqueiro, conforme já ressaltado. Porém, 
a exigência de postulação na esfera administrati-
va não significa, necessariamente, empecilho ao 
acesso ao Poder Judiciário. Tanto é assim que a Lei 
nº. 9.507/1997 exigiu, no parágrafo único de seu 
art. 8º, que os autos relativos a pedidos de habeas  
data devem ser necessariamente instruídos com 



prova: I - da recusa ao acesso às informações ou 
do decurso de mais de dez dias sem decisão; II - 
da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso 
de mais de quinze dias, sem decisão; ou III - da 
recusa em fazer-se a anotação a que se refere o  
§ 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze 
dias sem decisão. Em síntese, a lei exigiu o pré-
vio requerimento administrativo para o processa-
mento judicial do habeas data, positivando o que 
já constava na Súmula 02 do Superior Tribunal de 
Justiça, editada em 1990, segundo a qual “não 
cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra a) se 
não houve recusa de informações por parte da 
autoridade administrativa”.

Além desses argumentos, é preciso registrar 
que a Constituição Federal, ao tratar do desporto, 
determinou que “o Poder Judiciário só admitirá 
ações relativas à disciplina e às competições des-
portivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei” (art. 217, § 1º). Perce-
be-se que o legislador constituinte exigiu, nesses 
casos, o esgotamento da instância administrativa. 
Esgotar uma esfera de julgamento não guarda ne-
nhuma pertinência com a provocação dessa mes-
ma esfera. Se o texto constitucional tivesse trazido 
dispositivo estabelecendo que determinado tipo 
de lide, como a desportiva, do exemplo dado, só 
pudesse ser levada ao Poder Judiciário com a pro-
va do requerimento administrativo, dever-se-ia 
entender se tratar de uma exceção à regra geral 
da desnecessidade de prévio requerimento ad-
ministrativo. Porém, a exceção aberta pelo legis-
lador constituinte foi no sentido da exigibilidade 
circunstancial, exclusivamente na lide desportiva, 
do esgotamento da via administrativa. Em síntese, 
não há fundamentos suficientes para dizer que a 
Constituição vedou a exigência do prévio requeri-
mento, mas apenas do esgotamento do procedi-
mento junto à Administração.

Defende-se, pois, que a “inexiste a obrigato-
riedade de esgotamento da instância administra-
tiva para que a parte possa acessar o Judiciário”5, 
exceto no caso da Justiça Desportiva, ao mesmo 
tempo em que se defende, por outro lado, que 
essa inexistência de obrigatoriedade não pode ter 

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

interpretação ampla a ponto de configurar a ine-
xigibilidade de provocação do Estado por meio de 
requerimento administrativo.

Por fim, resta o argumento do rotineiro inde-
ferimento dos benefícios por parte do Instituto 
Nacional do Seguro Social, o que conduziria à ine-
xigibilidade de pedido na esfera administrativa, 
tendo em vista os princípios da economia proces-
sual e da eficiência. Ocorre que não há dados es-
tatísticos que socorram tal argumento, fato que o 
inutiliza como fundamento para a inexigibilidade 
do prévio requerimento.

Passando à análise dos argumentos favorá-
veis à exigibilidade da provocação da esfera ad-
ministrativa como condição para acionar o Poder 
Judiciário, temos primeiramente o argumento da 
necessidade prática de se evitar um excesso des-
necessário de processos judiciais. Embora essa 
afirmação possa ser verdadeira e explicar a exigi-
bilidade do requerimento, não a justifica, por não 
conter cunho jurídico ou amparo legal.

Resta, portanto, o argumento de que o pré-
vio requerimento administrativo é necessário 
para demonstrar a resistência ou a demora do 
INSS e, consequentemente, o interesse do segu-
rado de agir judicialmente.

O interesse de agir costuma ser analisado sob 
dois prismas: necessidade e adequação. Quanto a 
este último, desnecessária a sua análise no presen-
te caso, pois não interfere no tema que estamos 
tratando. Em relação à necessidade, Dinamarco, 
Grinover e Cintra assim ensinam:

Repousa a necessidade da tutela jurisdi-
cional na impossibilidade de obter a satisfa-
ção do alegado direito sem a intercessão do 
Estado – ou porque a parte contrária se nega 
a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da 
autotutela, ou porque a própria lei exige que 
determinados direitos só possam ser exercidos 
mediante prévia declaração judicial (são as 
chamadas ações constitutivas necessárias, no 
processo civil e a ação penal condenatória, no 
processo penal...)6.

6 DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, 
Antônio Carlos de Araújo.  Teoria Geral do Processo. – 20. ed. – São 
Paulo: Malheiros Editores, 2004. p. 259
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Ernane Fidélis dos Santos fala em ausência de 
conflito de interesses7 para tratar das situações em 
que não haveria interesse de agir.

Liebman é bastante didático ao explicar o 
interesse de agir:

É um interesse processual, secundário e 
instrumental com relação ao interesse substancial 
primário; tem por objeto o provimento que se 
pede ao juiz como meio para obter a satisfação de 
um interesse primário lesado pelo comportamen-
to da parte contrária, ou, mais genericamente, 
pela situação de fato objetivamente existente. Por 
exemplo, o interesse primário de quem se afirma 
credor de 100 é obter o pagamento dessa impor-
tância; o interesse de agir surgirá se o devedor 
não pagar no vencimento e terá por objeto a sua 
condenação e, depois, a execução forçada à custa 
de seu patrimônio. O interesse de agir decorre da 
necessidade de obter através do processo a prote-
ção do interesse substancial; pressupõe, por isso, 
a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do 
provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Se-
ria uma inutilidade proceder ao exame do pedido 
para conceder (ou negar) o provimento postula-
do, quando na situação de fato apresentada não 
se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou 
interesse que se ostenta perante a parte contrá-
ria, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam 
do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda 
quando o provimento pedido fosse em si mesmo 
inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, 
finalmente, quando ele não pudesse ser proferi-
do, porque não admitido pela lei (p. ex., a prisão 
por dívidas). Naturalmente, o reconhecimento da 
ocorrência do interesse de agir ainda não significa 
que o autor tenha razão: quer dizer apenas que o 
seu pedido se apresenta merecedor de exame. Ao 
mérito, e não ao interesse de agir, pertence toda 
e qualquer questão de fato e de direito relativa à 
procedência do pedido, ou seja, à juridicidade da 
proteção que se pretende para o interesse subs-
tancial. Em conclusão, o interesse de agir é repre-
sentado pela relação entre a situação antijurídica 
denunciada e o provimento que se pede para 
debelá-la mediante a aplicação do direito; deve 
essa relação consistir na utilidade do provimento, 
como meio de proporcionar ao interesse lesado a 
proteção concedida pelo direito8.

7 SANTOS, Ernane Fidélis. Manual de Direito Processual Civil – Processo 
de Conhecimento. – 7. ed. – São Paulo: Editora Saraiva, 1999. p. 51

8 LIEBMAN, Enrico Tullio. L’azione nella teoria del processo 
civile. Problemi del processo civile. Napoli: Morano, 1962. apud 
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo – V. 1 – 2. ed. 
– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pp. 173/174.

Diante dos ensinamentos acima, conclui-se 
facilmente que o prévio requerimento adminis-
trativo é condição essencial para o ingresso em 
juízo, sob pena de inexistir o chamado interesse de 
agir. Dinamarco, Grinover e Cintra, como vimos, 
falam em impossibilidade de obter a satisfação do 
alegado direito sem a intercessão do Estado – a refe-
rência aqui é ao chamado “Estado-Juiz”. Ora, se a 
Lei nº. 8.213/1991 prevê em vários de seus artigos 
a existência de um procedimento administrativo, 
desde já fica claro que há possibilidade de se ob-
ter o benefício previdenciário sem a intercessão 
do Poder Judiciário. Somente não haveria em três 
hipóteses: 1) negativa de recebimento do pedido 
administrativo; 2) indeferimento do próprio pe-
dido pelo INSS; 3) demora no processamento do 
pleito do segurado. Cabe ao autor da ação, pois, 
trazer aos autos comprovação da ocorrência de 
uma dessas três situações, sob pena de não ficar 
demonstrado o interesse de agir.

Em relação ao prazo para o INSS analisar o pe-
dido, a Lei nº. 8.213/1991 diz, no § 6º de seu art. 41, 
que o primeiro pagamento do benefício será efetu-
ado até quarenta e cinco dias após a data de apre-
sentação, pelo segurado, da documentação neces-
sária à sua concessão. Ora, se a lei concedeu ao INSS 
quarenta e cinco dias para analisar o requerimento 
e pagar a primeira prestação, antes desse prazo não 
há mora ou omissão por parte da Autarquia e, con-
sequentemente, não há pretensão resistida.

A definição de Ernane Fidélis também cor-
robora o entendimento geral que aqui estamos 
expondo. Se o Código de Processo Civil coloca 
como condição de ação o interesse e se esse inte-
resse não existe quando ausente o conflito entre 
as partes, a ação somente pode ser processada 
quando o segurado demonstrar a existência do 
referido conflito. E este existirá quando a preten-
são não for acatada ou não for diligentemente 
analisada pelo INSS. Não sendo o caso de tais hi-
póteses, não há interesse de agir.

Adentrando nas palavras de Liebman, nova-
mente chegamos às mesmas e reiteradas conclu-
sões. O autor fala em interesse primário lesado pelo 
comportamento da parte contrária. Se analisarmos 
a legislação previdenciária, em especial a Lei nº. 
8.213/1991, veremos que não há previsão para o 
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INSS conceder benefícios de ofício, pois em todos 
os casos a autarquia precisa ser provocada. Perce-
be-se esse fato principalmente a partir dos dispo-
sitivos que tratam do termo inicial dos benefícios. 
Na maioria dos casos, como na pensão por mor-
te, a penalização é da mora do beneficiário, pois 
a data de início do benefício somente é idêntica 
à do fato gerador se for feito requerimento admi-
nistrativo em determinado prazo. Na pensão por 
morte, que nos serve aqui de exemplo, se não for 
feito pedido junto ao INSS em até trinta dias após 
o óbito do segurado, o benefício será devido ape-
nas a partir da data de entrada do requerimento 
(art. 74). Assim, conclui-se que a omissão do INSS 
não gera lesão para o segurado, pelo contrário, a 
lesão é gerada pela omissão do próprio segurado. 
Ressalte-se que aqui estamos tratando de omis-
são, não de desídia, entendida esta como a demo-
ra por parte do INSS no processamento de pedido 
administrativo feito pelo beneficiário.

Enfim, o INSS somente pode lesionar o segu-
rado ou seu dependente a partir do momento em 
que é provocado. Em consequência, deve o autor 
da ação previdenciária demonstrar que provocou 
a autarquia, sob pena de não estar configurada 
qualquer lesão e, em decorrência disso, inexistir 
o interesse de agir.

Ainda sob as lições de Liebman, o autor des-
taca que o interesse de agir é representado pela re-
lação entre a situação antijurídica denunciada e o 
provimento que se pede para debelá-la mediante a 
aplicação do direito. Como vimos, não há coman-
do legal determinando ao INSS a concessão de 
qualquer benefício por iniciativa própria, cabendo 
ao segurado ou seu dependente provocar a Au-
tarquia. Logo, não há situação antijurídica antes 
da protocolização de pedido administrativo de 
concessão de benefício.

Torna-se patente que o interesse de agir é 
pré-processual, ou seja, liga-se a fatos e situações 
anteriores ao processo. Pontes de Miranda tem 
palavras muito lúcidas e diretas sobre o tema:

A decisão sobre a falta de necessidade de 
tutela jurídica supõe que o demandante possa 
alcançar a finalidade sem pedido à justiça, ou 
que a justiça nada possa fazer. O pressupos-
to é de ordem pré-processual. O interesse, de 

que se trata, é, por conseguinte, precisamente, 
o interesse pré-processual em que se tutele o 
direito. Se há caminho presto, só dependente 
do titular do direito, como se tem ele dinheiro 
do réu, com que possa por algum efeito jurídico 
compensar, sem necessidade de decisão judi-
cial, não precisa ir a juízo9.

O beneficiário da Previdência Social tem o ca-
minho rápido – ou presto, para utilizar a expres-
são de Pontes de Miranda – para obter seu direito, 
pois a legislação prevê que isso seja feito a partir 
de um requerimento administrativo. Se houver 
necessidade de provas mais robustas, pode-se 
até recorrer à chamada justificação administrativa, 
processada perante a Previdência Social, confor-
me previsão da Lei nº. 8.213/1991 (art. 108).

Hermes Arrais Alencar ainda destaca outro ar-
gumento em favor da necessidade de prévio reque-
rimento administrativo nas ações previdenciárias: o 
princípio da separação dos Poderes. O Judiciário só 
pode intervir do Poder Executivo em caráter excep-
cional, quando este não resolve um problema e, 
em consequência, prejudica uma parte10.

Por fim, Hermes Arrais Alencar abre algumas 
exceções para a exigência do prévio requerimento 
administrativo, em lição a seguir ser transcrita11:

Nada obstante tudo o que foi exposto, con-
cordamos com o afastamento da necessidade de 
prévio requerimento administrativo quando se 
tratar de questões cujo indeferimento é certo no 
âmbito administrativo, tais como: a) postulação 
de índices diversos daqueles aplicados pela Pre-
vidência a todos os segurados; b) pretensões ve-
dadas por lei, medida provisória, ordem de servi-
ço ou instrução normativa, casos nos quais, ante 
o princípio da legalidade estrita a que está sujeita 
a autarquia federal, a resposta da administração 
estará vinculada a referidos atos, que ensejarão 
discussão apenas na esfera judicial.

Concordamos com a posição do autor, desta-
cando que tais exceções serão verificadas, em re-
gra, quando o que estiver em discussão for apenas 
matéria de cunho jurídico e não fático.

9 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, 
tomo I: arts. 1º a 45. – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 1995. P. 125

10 ALENCAR, Hermes Arrais. Benefícios Previdenciários. – 3. ed. – 
São Paulo: Leud, 2007. p. 592.

11 Idem, p. 596.
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Não se vê, porém, nas exceções arroladas por 
Alencar, os casos em que o INSS contesta a ação. O 
fato de haver uma contestação, por si só, não indica 
a presença de interesse de agir, pois a maioria das 
questões previdenciárias levadas a juízo demandam 
produção de prova oral. Enquanto esta não for pro-
duzida, certamente o INSS não terá elementos para 
concordar com o autor e, por isso mesmo, deverá 
apresentar sua contestação, visto que a existência 
do direito, apenas com os documentos juntados na 
inicial, não estará provada.

Conclusão3 

Diante da exigência da legislação processual 
civil acerca do interesse de agir, como condição 
de ação, bem como diante das definições doutri-
nárias sobre tal condição, conclui-se que o autor 
da ação previdenciária deve demonstrar, no mo-
mento do ajuizamento da ação, que sua preten-
são encontrou resistência na esfera administrativa, 
seja porque o INSS não recebeu seu pedido, pelo 
indeferimento do direito ou pela demora superior 
a quarenta e cinco dias em sua análise. Excepcio-
nalmente, a resistência à pretensão poderá ser de-
monstrada mesmo na ausência de requerimento 
administrativo, nos específicos casos em que nor-
ma jurídica de efeitos vinculantes para a autorida-
de previdenciária dispuser em sentido contrário 
à pretensão do autor. Não estando presente tal 
exceção, a ausência de prévio requerimento ad-
ministrativo levará ao indeferimento da petição 
inicial, com base no art. 267, inciso VI, do Código 
de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de 
interesse processual.
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Bóia-fria é segurado da Previdência Social
Juíza Federal Anamaria Reys Resende 

Atualmente, verifica-se uma grande resistên-
cia dos representantes do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS no enquadramento do bóia-
fria, também chamado de trabalhador volante 
ou diarista, na categoria de empregado rural, 
segurado obrigatório da Previdência Social, nos 
termos do art. 11, I, da Lei n. 8.213/91 verbis:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Pre-
vidência Social as seguintes pessoas físicas:  
(Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

I - como empregado: (Redação dada pela 
Lei nº 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza 
urbana ou rural à empresa, em caráter não even-
tual, sob sua subordinação e mediante remune-
ração, inclusive como diretor empregado;

Defende a Autarquia Previdenciária que, por 
prestar serviço em caráter eventual a vários emprega-
dores, o bóia-fria não pode ser considerado empre-
gado, para fins previdenciários, por não ter vínculo 
com o empregador, enquadrando-se na categoria de 
contribuinte individual, de acordo com o inciso V, do 
mesmo art. 11 da Lei n. 8.213/91, que estabelece:

V - como contribuinte individual: (Reda-
ção dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

g) quem presta serviço de natureza urba-
na ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais 
empresas, sem relação de emprego; (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

É inegável que o bóia-fria, volante ou diarista 
exerce atividade rural, de caráter eventual, para mais 
de um empregador, mas, sua contratação é efetuada 
por meio de intermediação ilícita de mão-de-obra, 
com pessoa física conhecida no meio rural como 
“turmeiro”. Em face dessa intermediação, é emprega-
do rural, como se demonstrará nesse breve artigo.

A Lei n. 5.889/73, que estatui normas reguladoras 
do trabalho rural, dispõe expressamente o seguinte:

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, 
em propriedade rural ou prédio rústico, presta 
serviços de natureza não eventual a empregador 
rural, sob a dependência deste e mediante salário.

(...)

Art. 4º Equipara-se ao empregador rural, a pes-
soa física ou jurídica que, habitualmente, em 
caráter profissional, e por conta de terceiros, 
execute serviços de natureza agrária, mediante 
utilização do trabalho de outrem.

(...)

Art. 14. Expirado normalmente o contrato, a em-
presa pagará ao safrista, a título de indenização do 
tempo de serviço, importância correspondente a 
1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês 
de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 

Parágrafo único. Considera-se contrato 
de safra o que tenha sua duração dependente 
de variações estacionais da atividade agrária.

Como se observa, a lei considera que o con-
trato de safra, temporário, também, gera deveres 
e obrigações ao empregador, inclusive indeniza-
ção ao término do contrato. 

O safrista, assim, é considerado emprega-
do rural, enquadrando-se na categoria de segu-
rado obrigatório da Previdência Social, nos ter-
mos do art. 11, I, da Lei n. 8.213/91. A Instrução 
Normativa INSS/PRESI n. 20, de 10.10.2007, no art. 
3º, inciso V dispõe expressamente que o trabalhador 
rural temporário é segurado na categoria de empre-
gado. Os representantes do INSS não contestam esse 
enquadramento, desde que o prazo do contrato não 
seja inferior a seis meses, condição que, como se de-
monstrará a seguir também não se justifica. 

A questão surge quanto ao enquadramento do 
trabalhador rural que presta serviços a mais de um em-
pregador, de caráter eventual, sem vínculo empregatí-
cio ou registro na carteira de trabalho. O INSS sustenta 
que esses trabalhadores se enquadram na categoria 
de contribuintes individuais e, desse modo, estão su-
jeitos ao recolhimento das contribuições previdenciá-



rias, com base no disposto na alínea e do inciso V do 
art. 11 da Lei n. 8.213/91.

Olvida a Autarquia Previdenciária, contudo, 
que esse tipo de trabalhador rural, denominado 
de bóia-fria, volante, ou diarista, é contratado 
por meio de agenciadores (geralmente, pessoas 
físicas), denominados de “turmeiros”, e que essa 
contratação caracteriza uma terceirização de 
prestação de serviços tida por ilícita. 

No Direito do Trabalho, a intermediação de mão-
de-obra só é admitida quando efetuada por pessoa 
jurídica e desde que a prestação de serviços seja em 
atividade-meio da empresa, nos termos da Lei n. 
6.019/74, que regula o trabalho temporário urbano. 

A terceirização, visando à prestação de serviços 
em atividade-fim da empresa, configura fraude à le-
gislação trabalhista e resulta no reconhecimento do 
vínculo empregatício com o tomador de serviços. 

Esse é o entendimento sedimentado na 
Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 
que tem o seguinte enunciado:

SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS. LEGALIDADE (man-tida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003 

I - A contratação de trabalhadores por empresa in-
terposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamen-
te com o tomador dos serviços, salvo no caso de 
trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, median-
te empresa interposta, não gera vínculo de empre-
go com os órgãos da administração pública direta, 
indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 

A jurisprudência trabalhista, como se vê, con-
solidou-se no sentido de que, caracterizada a ter-
ceirização ilícita, na contratação de trabalhadores 
para prestação de serviços em atividade-fim da em-
presa, o vínculo empregatício dá-se com o tomador 
de serviços, seja urbano ou rural. Confiram-se, por 
exemplo, os seguintes arestos do colendo TST:

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE UMA DAS VARAS 
DO TRABALHO DA CAPITAL DO ESTADO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABA-
LHO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. DECISÃO EM 
CONSONÂNCIA COM OJ Nº 130 DA SBDI-2.

(...)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO. INTERESSE COLETIVO. 

TERCEIRIZAÇÃO. COLHEITA DE LARANJAS. CONTRA-
ÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA FRAUDULENTA.

A Corte Regional deixou claro que o bem tutelado 
nesta demanda é  a intermediação fraudulenta de 
mão-de-obra por meio de cooperativa. Nesse con-
texto, há de se reconhecer que se encontra a ma-
téria inserida naqueles direitos que visam à defesa 
da ordem jurídica e dos interesses sociais e indivi-
duais indisponíveis, com o que torna legitimada a 
atuação do Ministério Público do Trabalho. A legi-
timidade do parquet, na defesa de interesses in-
dividuais homogêneos, em ação civil pública, já 
está consagrada na jurisprudência deste Tribu-
nal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal 
Federal de que essa legitimidade, previsão ex-
pressa na Constituição Federal, no artigo 127 c/c 
129, inciso II, e também no artigo 83, inciso III, da  
LC 75/93. Precedentes desta Corte. Incidência da 
Súmula nº 333 do TST. 

Recurso de revista não conhecido.

(...)

COLHEITA DE LARANJAS. TERCEIRIZAÇÃO. 
COOPERATIVA RURAL. FRAUDE NA INTERME-
DIAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA Nº 126  DO TST.

A Corte Regional expressamente consignou que 
o processo produtivo da recorrente tem início 
com a colheita de laranjas e que, portanto, essa 
colheita se insere na atividade-fim da empresa. 
Esses aspectos não podem ser reexaminados 
em recurso de revista. Por outro lado, é inviá-
vel também a verificação se serviços especia-
lizados estão ou não ligados à atividade-meio 
da tomadora, pois essa providência somente 
seria possível mediante reexame da prova, to-
talmente vedada pela Súmula nº 126 do TST, 
cuja incidência impede a aferição da suposta 
divergência jurisprudencial e da violação de lei 
indicadas na revista.

Recurso de revista não conhecido.

(RR - 611481-25.1999.5.15.5555 , Relator Ministro: 
Vantuil Abdala, Data de Julgamento: 18/11/2009, 2ª 
Turma, Data de Publicação: 11/12/2009, sublinhei)

RECURSO DE REVISTA RELAÇÃO DE EMPRE-
GO. JULGAMENTO -EXTRA PETITA-. Inocor-
rência de julgamento -extra petita-. Ao refor-
mar a sentença em que reconhecido  vínculo 
de emprego com a primeira reclamada, ad-
mitindo-o com a segunda, a Corte de origem 
não decidiu fora do pedido, concernente a 
verbas integrantes da eficácia de contrato 
de trabalho, cujo exame, enquanto quaestio 
com caráter de prejudicialidade, não pres-
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cinde da identificação do real empregador. 
Incólume o art. 460 do CPC.

CONTRATO DE TRABALHO. INTERMEDIAÇÃO DE 
COOPERATIVA DE TRABALHO RURAL. FRAUDE.  
Não configurada violação do art. 442, parágrafo 
único, da CLT, tendo em vista que a Corte Regional 
consignou, com suporte na prova oral, a existência 
de fraude na contratação do reclamante, mediante 
Cooperativa voltada unicamente à intermediação de 
mão-de-obra, sem cooperados. De outro lado, inócuo  
o debate acerca da aplicação ou não do referido pre-
ceito ao trabalhador rural, não havendo falar em ofen-
sa ao art. 6º da LICC. Arestos inservíveis por oriundos 
do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida e 
inespecíficos, à luz da Súmula  296, I, do TST.

Recurso de revista não-conhecido.

(RR - 650828-31.2000.5.15.5555 , Relatora Mi-
nistra: Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, 
Data de Julgamento: 09/04/2008, 3ª Turma, 
Data de Publicação: 02/05/2008)

Desse modo, na contratação de trabalhador 
rural por meio de agenciadores (denominados 
turmeiros), o vínculo empregatício forma-se entre 
o trabalhador e o tomador de serviços, de maneira 
que o bóia-fria, volante ou diarista, enquadra-se na 
categoria de segurado empregado e, não, de con-
tribuinte individual (art. 11, I, da Lei n. 8.213/91).

Não se exige, assim, a comprovação do re-
colhimento de contribuição previdenciária para 
a concessão de benefícios previdenciários, posto 
que a obrigação, no caso, é do empregador.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Regio-
nais Federais e do STJ reconhece que o bóia-fria, 
volante ou diarista enquadra-se na categoria de se-
gurado empregado e tem direito à percepção dos 
benefícios previdenciários independentemente do 
recolhimento de contribuições previdenciárias, con-
forme arestos a seguir transcritos:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL - APOSEN-
TADORIA POR IDADE - RECONHECIMENTO DE 
TEMPO DE SERVIÇO COMO RURÍCOLA - PROVA 
MATERIAL – DECLARAÇÃO DE EX-EMPREGADO-
RES CONTEMPORÂNEAS À ÉPOCA DOS FATOS 
ALEGADOS - PRECEDENTES. – Na esteira de sólida 
jurisprudência da 3a. Seção (cf. EREsp nºs 176.089/
SP e 242.798/SP), afasta-se a incidência da Súmula 
07/STJ para conhecer do recurso. - Na hipótese dos 
autos, a recorrida demonstrou, através de declara-
ções de ex-empregadores (fls. 10/11), que exer-
ceu atividade rurícola como bóia-fria, no período 

compreendido entre março de 1987 e fevereiro de 
1997, portanto, além dos 05 anos anteriores à data 
do requerimento do benefício de aposentadoria 
por idade, o que constitui início razoável de prova 
documental, de acordo com o disposto no art. 55, 
§ 3º da Lei nº 8.213/91. - Precedentes destas Corte. 
- Recurso conhecido mas desprovido.

(STJ-RESP 500929, Relator Ministro Jorge 
Scartezzini, publicado no DJ de 15/12/2003) 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO INOMINADO. SALÁRIO MATERNIDADE. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IM-
PROVIDO. 1. No caso em exame, ante o conjunto 
probatório apresentado, é de rigor a concessão do 
benefício, tem força suficiente para a comprova-
ção do exercício da atividade rural, como segurada 
empregada, para fins de percebimento do salário-
maternidade . 2. Ainda, a segurada, denominada 
bóia-fria ou volante é caracterizada como segurada 
empregada, para efeitos da legislação previdenci-
ária, fato que não a prejudica na obtenção do be-
nefício previdenciário, desde que se amenize a pro-
dução da prova da relação de trabalho. 3. Cumpre 
consignar que está consolidado no Superior Tribu-
nal de Justiça o entendimento de que, considerada 
a condição desigual experimentada pelo trabalha-
dor volante ou boia-fria nas lides rurais, adota-se a 
solução pro misero no sentido de se reconhecer 
como razoável prova material inclusive documento 
novo, ainda que preexistente à propositura da ação 
originária, inclusive valorando a fragilidade da rela-
ção de trabalho, em que a parte mais fraca é o tra-
balhador, para mitigar os rigores da Lei nº 8.213/91. 
4.Em se tratando de trabalhador rural “boia-fria”, 
a exigência de inicio de prova material para efeito 
de comprovação do exercício de atividade agrícula 
deve ser interpretada com temperamento, poden-
do, inclusive, ser dispensada em casos extremos, em 
decorrência da informalidade com que é exercida a 
profissão. 5. Recurso desprovido.

(TRF3-AC 200903990168312, Relatora Juíza Gi-
selle França, publicado no DJ de 13.01.2010)

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TRABA-
LHO RURAL. MEDIDA CAUTELAR. PLAUSIBILIDA-
DE DO DIREITO INVOCADO. INCONFIGURAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA. -Medida cautelar, aforada pelo 
INSS, tendente à suspensão da eficácia de julgado, 
guerreado no bojo de ação rescisória, a acolher pe-
dido deduzido em demanda de reconhecimento 
de tempo de serviço rural, exercido como volante/
diarista, segundo o demandante do feito originário, 
que, ao tempo do respectivo ajuizamento, apresen-
tou-se como servidor público municipal. -Pedido 
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formulado na ação rescisória, julgado improceden-
te: presentes os requisitos do art. 3º da CLT, indis-
putável o enquadramento do bóia-fria, diarista ou 
volante, ao conceito de empregado, como norma-
tizado pela própria autarquia (IN’s INSS/PRES nºs. 
118/2005 e 20/2007); não impende ao empregado 
rural comprovar o recolhimento de contribuições 
previdenciárias, ônus imposto aos empregadores, 
sob fiscalização da entidade securitária, cabendo 
considerar-se o interregno, para todos os efeitos; 
demonstrado o exercício de atividade campestre, e 
consistindo a obtenção de certidões em repartições 
públicas em direito assegurado pela Constituição, 
correto o julgado guerreado, não se pondo a dis-
cussão em torno da contagem recíproca, ora trazida 
pelo INSS. -Resultando inexitoso o pleito rescisório, 
ausente plausibilidade do direito invocado, quanto 
à paralisação da operatividade do decisório hosti-
lizado. -Pedido improcedente, arcando, o deman-
dante, com honorários advocatícios, à base de R$ 
400,00 (art. 20, § 4º, do CPC).

(TRF3-CAUINOM 200103000275210, Terceira 
Seção, Relatora Juíza Anna Maria Pimental, pu-
blicado no DJ 09/06/2009)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 
IDADE. TRABALHADOR RURAL AVULSO. PROVA 
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. 1. Deve ser con-
cedido o benefício de aposentadoria por idade de 
trabalhador rural, no caso de bóias-frias e asseme-
lhados, quando o conjunto probatório, assim en-
tendida a prova testemunhal, conclui que o autor 
exercia atividade laboratícia rural como diarista e 
para a sua progenitora. 2. Apelação improvida.

(TRF4-AC- AC 9504533337, Relator Juiz Nilson 
Paim de Abreu, publicado nom DJ de 24.09.1997)

Da mesma forma, dispõem as Instruções Nor-
mativas do INSS/PRESI n. 118/2005 e a n. 11/2006, 
que enquadram o volante, ou seja, o trabalhador ru-
ral eventual (ou bóia-fria), na categoria de segurado 
empregado, mostrando-se injustificada a resistência 
dos representantes da Autarquia no reconhecimento 
do direito desses trabalhadores rurais aos benefícios 
previdenciários, sem a exigência de comprovação do 
recolhimento de contribuições sociais.

Observe-se que a Instrução Normativa do INSS/
PRESI n. 20, de 11 de outubro de 2007, que revogou 
a IN n. 11/2006, manteve o enquadramento do traba-
lhador rural diarista como segurado empregado, assim 
como o trabalhador temporário contratado por prazo 
não superior a dois meses em cada ano, verbis:

Art. 3º São segurados na categoria de empregado, 
conforme o inciso I do art. 9º do RPS, aprovado 
pelo Decreto nº 3.048/1999 (Alterado pela Instru-
ção Normativa INSS/PRES nº 40, de 17 de julho de 
2009 – DOU DE 21/7/2009)

(...)

IV - o trabalhador volante, que presta serviço 
a agenciador de mão-de-obra constituído como 
pessoa jurídica, observando as seguintes situações:

a) quando o agenciador não estiver consti-
tuído como pessoa jurídica, ambos (trabalhador 
e agenciador) serão considerados empregados 
do tomador de serviços;

b) no período de 9 de março de 1992 (OS/
INSS-DISES nº 078/92) a 24 de novembro de 1994 
(OS/INSS/DSS nº 456/94), o prestador de serviços, 
sob forma de agenciamento de mão-de-obra de 
natureza agrária para produtores rurais, era consi-
derado autônomo, desde que não estivesse cons-
tituído juridicamente como empresa;

V - o assalariado rural safrista, de acordo 
com os arts. 14, 19 e 20 da Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973, observado que:

a) para aqueles segurados que prestam 
serviço à empresas agro-industriais e agropecuá-
rias, a caracterização, se urbana ou rural, dar-se-á 
pela natureza da atividade exercida, conforme 
definido no Parecer CJ nº 2.522/2001, caracteri-
zando, desta forma, a sua condição em relação 
aos benefícios previdenciários, observado o dis-
posto no art. 34 desta Instrução Normativa;

(...)

XIX – o trabalhador rural contratado por 
produtor rural pessoa física, na forma do art. 
14-A da Lei n. 5.889, de 08 de junho de 1973, para 
o exercício de atividades de natureza temporária 
por prazo não superior a dois meses dentro do 
período de um ano. (acrescentado pela Instru-
ção Normativa INSS/PRESI n. 40, de 17.07.2009)

(destaques acrescidos)

Conclui-se, assim, que o trabalhador rural even-
tual (bóia-fria, volante ou diarista), contratado por in-
termediação ilícita de mão-de-obra, e o trabalhador 
rural temporário (safrista), contratado diretamente 
pelo produtor rural pessoa física, ainda que por prazo 
inferior a dois meses, são segurados obrigatórios da 
Previdência Social na categoria de empregado, tendo 
direito aos benefícios estabelecidos na Lei n. 8.213/91, 
independente da comprovação de recolhimento da 
respectiva contribuição social.
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O direito social à moradia e sua efetivação pelo Poder Judiciário
Juiz Federal Antonio Oswaldo Scarpa

Diversos autores referem-se à garantia do “mí-
nimo existencial”, diretamente exigível do Estado.1

Robert Alexy, por exemplo, ao discorrer so-
bre as condições para a exigibilidade dos direitos 
sociais, enfatiza que estas condições estão satis-
feitas no caso dos direitos fundamentais sociais 
mínimos, como, por exemplo, um mínimo vital, 
uma moradia simples, a educação escolar, a for-
mação profissional e um nível standard mínimo 
de assistência médica.2

É a teoria do grau ínfimo de efetividade dos 
direitos a prestação material, tentando-se deles 
extrair uma garantia a um mínimo social, com 
o fito de atenuar a decepção com as promes-
sas constitucionais, o que poderia pôr em ris-
co a própria força normativa da Constituição.3 
Quanto a esse mínimo existencial, sustenta-se 
a existência de direito subjetivo do particular, e 
não apenas interesse legítimo. 

Na Alemanha, o direito ao mínimo existen-
cial tem sido concebido como emanação do 
princípio da dignidade da pessoa humana, ou 
da liberdade e igualdade reais,4 isso porque a Lei 
Fundamental de Bonn (de 1949) não previu ex-

1 Cf. Robert ALEXY. Teoría de los derechos fundamentales, p. 495.

 Cf. J. J. Gomes CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, p. 477.

 Cf. José Carlos Vieira de ANDRADE. Os Direitos fundamentais na 
Constituição portuguesa de 1976, p. 384.

 Cf. Ingo Wolfgang SARLET. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 345.

 Cf. Ricardo Lobo TORRES. A metamorfose dos direitos sociais em 
mínimo existencial. In: Ingo Wolfgang SARLET (Org.). Direitos 
fundamentais sociais, p. 2.

 Cf. Paulo Gustavo Gonet BRANCO. Aspectos de teoria geral 
dos direitos fundamentais. In: Gilmar Ferreira MENDES et al. 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais, p. 150.

 Cf. Ana Paula de BARCELLOS. A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais, p. 247.

2 Robert ALEXY. Op. cit., p. 495.
3 Paulo Gustavo Gonet BRANCO. Op. cit., p. 150.
4 Cf., verbi gratia, J. J. Gomes CANOTILHO. Direito constitucional e teoria 

da Constituição, p. 341/477.

pressamente em seu texto os direitos sociais, daí 
por que lá o mínimo social teve de ser inferido de 
outros princípios constitucionais.

O direito à moradia está diretamente relaciona-
do às necessidades vitais do ser humano. O Estado 
pode concretizá-lo de diversas formas, seja finan-
ciando um imóvel em condições acessíveis, seja do-
ando lotes e fornecendo material para construção, 
seja assegurando aos indigentes uma moradia co-
letiva, seja até mesmo construindo casas populares 
destinadas às camadas mais pobres da população. O 
certo é que o mínimo, nesta seara, é passível de afe-
rição pelo Poder Judiciário, que deve fixá-lo levando 
em conta a situação concreta que lhe é apresentada 
e, evidentemente, até que ponto o Estado pode su-
portar a medida determinada.

Registre-se que o Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul já determinou a regularização de lo-
teamento irregular, invocando, além da existência 
de legislação específica, o direito à moradia digna.5

Interessante precedente fundado no direi-
to à moradia vem da África do Sul.6

O Governo sul-africano interpôs recurso na 
Corte Constitucional daquele país, visando re-
verter ordem judicial para providenciar abrigo 
a 390 adultos e 510 crianças que haviam sido 
desalojadas de um terreno privado na provín-
cia de Cabo Ocidental.

As pessoas desalojadas haviam requerido 
ao Tribunal Superior do Cabo da Boa Esperan-
ça que determinasse ao Governo local e federal 
que providenciasse um alojamento provisório 
até que obtivessem moradia permanente, invo-
cando o art. 26 da Constituição sul-africana de 

5 TJRS, AC 70005200142, j. 04-12-2003.
6 Constitutional Court of South África. Case number: CCT 11/00. 

Judgment date: 4 October 2000. The Government of the Republic of 
South Africa and Others v. Irene Grootboom and Others. Disponível 
em: <http://www.concourt.gov.za>. Acesso em 08 fev. 2010.



1996, que estabelece que toda pessoa tem direi-
to a uma moradia adequada.

O tribunal local julgou procedente o pedido 
e ordenou ao Governo que providenciasse abrigo 
às famílias com crianças, fixando certas condições 
mínimas, como vasos sanitários e abastecimento 
regular de água. A decisão fora fundamentada no 
art. 28 (1) (c) da Constituição daquele país, que 
prevê o direito das crianças a um abrigo básico.

O Governo recorreu à Corte Constitucional.

O caso punha em evidência um sério conflito 
social que tinha suas raízes no regime do apar-
theid. Um dos pontos centrais dessa política foi 
o férreo controle tendente a excluir a população 
negra das zonas urbanas, favorecendo o assen-
tamento da população mestiça. Na província de 
Cabo Ocidental, onde os fatos em exame se de-
ram, a entrega de moradias em áreas urbanas a fa-
mílias da comunidade negra estava congelada há 
aproximadamente trinta anos. Além disso, cente-
nas de milhares de pessoas habitavam em assen-
tamentos precários situados em terrenos ocupa-
dos, sofrendo com a ação da polícia, que procedia 
habitualmente a violentas desocupações maciças. 
Ao fim do regime do apartheid, as autoridades en-
frentavam como legado um profundo déficit de 
moradias nas cidades. 

A Corte Constitucional decidiu analisar o caso 
não sob o fundamento do direito das crianças a um 
abrigo (que foi a norma aplicada pelo tribunal local), 
mas com base no direito de todos a uma moradia 
adequada, mais amplo (art. 26 da Constituição). A 
Corte afirmou que os direitos econômicos e sociais 
estão expressamente reconhecidos na declaração 
de direitos da Constituição e não se pode dizer que 
existem só no papel. Acrescentou que os tribunais 
estão obrigados constitucionalmente a assegurar 
que esses direitos sejam protegidos e garantidos. 
A questão assim não é se os direitos econômicos 
e sociais são sindicáveis judicialmente, mas sim 
como fazê-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 avançasse 
na determinação de certos conteúdos mínimos 
ou essenciais do direito a moradia adequada, 

porém o tribunal entendeu que a fixação desses 
standards era questão excessivamente espinho-
sa. Para a Corte a questão fundamental, nos ter-
mos da Constituição, consistia em determinar se 
as medidas adotadas pelo Estado para assegurar 
o direito à moradia eram razoáveis. Reconheceu, 
no entanto, que podem existir casos nos quais 
resulte possível e apropriado considerar o con-
teúdo mínimo de um direito para determinar a 
razoabilidade de medidas adotadas pelo Estado. 
Porém, para fazê-lo, seria necessário contar com 
suficiente informação e, no caso, a Corte enten-
deu que não havia.

Voltando-se à análise da razoabilidade, o tri-
bunal assentou que, para serem razoáveis, as me-
didas devem atender àqueles que mais necessi-
tem, àqueles que se encontrem em uma situação 
de maior perigo ou vulnerabilidade no acesso ao 
direito social, além de sua cobertura geral.

Veja-se que a Corte definiu um standard 
interpretativo: o grau de vulnerabilidade como 
condição de acesso prioritário aos direitos so-
ciais. O Estado, antes de formular sua política 
social, deve buscar conhecer aqueles que têm 
necessidade mais urgente para atendê-los priori-
tariamente. Necessita produzir informação nesse 
ponto. Não se trata de setores mais vulneráveis 
em geral, mas os mais vulneráveis no acesso ou 
gozo de um direito social em particular.

Prosseguindo no exame da matéria, o tribu-
nal examinou pormenorizadamente a política de 
habitação estatal e concluiu que ela parte do con-
ceito de “desenvolvimento habitacional” (housing 
development), em função do qual se busca prover 
os cidadãos e residentes de moradias com certos 
requisitos de conforto, a exemplo de privacidade, 
segurança, proximidade de escolas e de outros 
serviços. Observou que a política governamental 
de habitação não contempla moradias que não se 
enquadrem nos requisitos mencionados. Consta-
tou a Corte a inexistência de medidas tendentes a 
facilitar o acesso a uma solução habitacional tem-
porária para aquelas pessoas que não têm acesso 
à terra nem a um “teto sobre suas cabeças”, ou 
que sobrevivem em condições intoleráveis em 
decorrência de desastres naturais, como inunda-
ções e incêndios, ou porque suas moradias cor-
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rem o risco de ruir. Essas pessoas que padecem 
de necessidades imperiosas poderiam obter solu-
ção temporária, sendo-lhes proporcionada uma 
moradia que reúna certas condições mínimas de 
habitabilidade, ainda que não disponha de todos 
os requisitos de conforto da moradia-padrão do 
programa oficial.

A Corte, em que pese reconhecer méritos na 
política de habitação governamental, não a con-
sidera suficientemente flexível para responder 
às urgentes necessidades da população mais ex-
posta — à qual pertencem os demandantes —, o 
que requer soluções imediatas e de curto prazo. A 
ausência de previsão para esse problema seria jus-
tificável se o programa habitacional do Governo 
pudesse satisfazer às necessidades de moradia da 
população em curto prazo, o que não se verificou 
possível diante do elevado déficit habitacional. 
A população mais vulnerável estava excluída de 
toda forma de assistência.

Conclui a Corte que o Estado não está cum-
prindo com a obrigação imposta pelo art. 26 (2) da 
Constituição na área metropolitana do Cabo, uma 
vez que não prevê qualquer solução para as pes-
soas com necessidades imperiosas de moradia.

O tribunal decide emitir uma ordem declara-
tiva determinando ao Estado atuar para cumprir 
a obrigação imposta pelo art. 26 (2) da Constitui-
ção, incluindo a obrigação de idealizar, resolver, 
implementar e avaliar medidas para solucionar o 
problema daquelas pessoas com necessidade im-
periosa de moradia. A fim de auxiliar na supervi-
são da execução do julgado, a Corte pôs a cargo 
da Comissão de Direitos Humanos (Human Rights 
Commission) a tarefa de controlar e manter o tri-
bunal informado dos passos adotados pelo Esta-
do para o cumprimento da decisão.

Esse caso não apenas atesta a possibilidade de 
exigência direta do direito a moradia como tam-
bém é um exemplo das enormes possibilidades 
que tem a Justiça de avançar em questões que di-
gam respeito a políticas públicas, criando mecanis-
mos que assegurem a eficácia mínima dos direitos 
fundamentais sociais, sem invadir o campo discri-
cionário de outros Poderes.

É fantástica a vontade manifestada pela Cor-
te Constitucional sul-africana de solucionar efeti-
vamente a questão, não se furtando a enfrentá-la 
sob os mais variados argumentos, analisando-a 
jurídica e racionalmente, culminando com de-
cisão que consagra a supremacia dos princípios 
consagrados na Constituição, sem desprezar as 
limitações que a realidade impõe e a separação 
dos Poderes. A Corte não assume a formulação 
de política pública, mas também não se limita a 
declarar a omissão estatal, exigindo que o Estado 
inclua as necessidades dos peticionantes no de-
senho da política pública correspondente.
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Pensão por morte no Regime Geral de  
Previdência Social: alguns aspectos controvertidos

Juíza Federal Substituta Ariane da Silva Oliveira

Noções introdutórias 1 

O benefício de pensão1 por morte no Regi-
me Geral de Previdência Social – RGPS constitui 
prestação pecuniária devida ao conjunto dos de-
pendentes do segurado da Previdência Social que 
falecer. Sua disciplina normativa está 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 o Regulamento da Previdên-
cia Social. O fundamento constitucional está no 
art. 201, V, da Constituição Federal de 1988.

O instituto em foco visa a substituir a renda 
que era auferida pelo segurado falecido, aposen-
tado ou não, obviando, com isso, a situação de 
desamparo material, que, presumivelmente, seria 
experimentada pelo grupo de dependentes. Não 
obstante esse objetivo primário, a prestação em 
comento pode ser acumulada com outros benefí-
cios, a exemplo da aposentadoria e do salário-ma-
ternidade, e mesmo com o seguro-desemprego 
(Lei n. 8.213/91, art. 124).

A concessão da pensão por morte, por não 
exigir período de carência, reclama apenas a com-
provação de dois requisitos, a saber: i) a qualida-
de de segurado do instituidor e ii) a condição de 
dependente do postulante. Entende-se presente 
a qualidade de segurado se há vínculo empre-
gatício em vigor (para o segurado empregado), 
independentemente da regularidade e/ou pon-
tualidade do recolhimento da exação previdenci-
ária2; o recolhimento tempestivo de contribuições 
previdenciárias (para o segurado contribuinte in-
dividual ou facultativo); o exercício de atividade 

1 O termo pensão, no direito brasileiro, é reservado para o benefício 
concedido aos dependentes do segurado falecido, ao passo em 
que, ma generalidade dos países, tem sentido mais ampla, a 
significar a renda mensal de qualquer benefício. 

2 É dever do empregador fazer a retenção da contribuição 
previdenciária devida pelo empregado, como responsável 
tributário, e repassá-la ao ente arrecadador, juntamente com a 
parcela de que é contribuinte.

primária de agricultura, pesca ou extrativismo, 
em regime de economia familiar (para o segurado 
especial); ou mesmo a vigência do chamado “pe-
ríodo de graça”, lapso no qual é mantida a quali-
dade de segurado, conquanto não sejam vertidas 
as contribuições previdenciárias ou que tenha 
cessado o exercício da atividade de vinculação 
obrigatória3 (Lei n. 8.213/91, art. 15). Além disso, 
é devida a prestação em comento se o de cujus 
estava em gozo de benefício previdenciário ou já 
reunia todos os requisitos para a sua fruição, ain-
da que perdida a qualidade de segurado quando 
do falecimento, na esteira do art. 3º, § 1º, da Lei n. 
10.666/034 e do enunciado n. 416 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça5.

A despeito da importância do tema e do regra-
mento simplificado que se lhe pretendeu conferir, 
questões relacionadas à concessão do benefício de 
pensão por morte ainda ocupam inúmeros deba-
tes no cotidiano forense. Entre os diversos aspectos 
controvertidos, serão objeto de estudo no presen-
te trabalho os seguintes: a) aplicação do princípio 
tempus regit actum e revisão de benefício de pen-
são por morte, à luz da decisão proferida pelo Su-
premo Tribunal Federal nos Recursos Extraordiná-
rios n. 416827 e 415454, ambos de Santa Catarina; 
b) (im)possibilidade de recolhimento de contribui-
ções post mortem; c) (im)possibilidade de rateio dos 
proventos de pensão entre o cônjuge supérstite e 
a concubina (decisão majoritária do STF) e d) pen-
são por morte: filho válido maior de 21 (vinte e um) 
anos e pendência de curso universitário.

3 Tal hipótese se aplica apenas ao segurado especial. 
4 “Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade 

de segurado não será considerada para a concessão desse 
benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o 
tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito 
de carência na data do requerimento do benefício”.

5 Súmula n. 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos 
dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa 
qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de 
aposentadoria até a data do seu óbito”.



Aplicação do princípio 2 tempus regit actum. 
Elevação da renda mensal do benefício de pen-
são por morte pela Lei n. 9.032/95. Impossibili-
dade de utilização da nova disciplina normativa 
para os benefícios decorrentes de óbitos ocorri-
dos antes da entrada em vigor da nova lei

O valor da renda mensal do benefício de pen-
são por morte sofreu inúmeras alterações ao longo 
do tempo. Antes da edição da atual Lei de Bene-
fícios, a renda mensal da prestação em comento 
correspondia a 50% (cinqüenta por cento) do sa-
lário de benefício, mais 10% (dez por cento) por 
dependente, até o máximo de cinco. Em seguida, 
com a entrada em vigor da Lei n. 8.213/91, a renda 
era constituída de uma parcela, relativa à família, 
de 80% (oitenta por cento) do valor da aposenta-
doria auferida pelo segurado ou daquela que teria 
direito se estivesse aposentado na data do seu fa-
lecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por 
cento) quantos fossem os seus dependentes, até 
o máximo de duas. Em se tratando de benefício de 
origem acidentária, a renda correspondia a 100% 
(cem por cento) do salário de benefício ou do sa-
lário de contribuição vigente no dia do acidente, o 
que fosse mais vantajoso.

Em 28 de abril de 1995, foi editada a Lei n. 
9.032/95, que elevou a renda mensal inicial do be-
nefício de pensão por morte para 100% (cem por 
cento) do salário de benefício do segurado falecido, 
inclusive para os benefícios de natureza acidentária, 
independentemente do número de dependentes6. 
Subsequentemente, a Lei n. 9.528, de 10 de dezem-
bro de 1997, embora sem alterar o coeficiente, esta-
beleceu que a renda mensal tivesse como base de 
cálculo a aposentadoria percebida pelo segurado 
falecido ou aquela a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez na data de seu falecimen-
to, sendo este o regramento ora em vigor.

Por se cuidar de prestação de trato sucessivo, 
a jurisprudência predominante, sobretudo no âm-
bito do Superior Tribunal de Justiça7, preconizava 
que as Leis n. 8.213/91 e 9.032/95 deveriam incidir 

6 A apuração era feita com base na média dos últimos 36 (trinta e 
seis) salários de contribuição.

7 Neste sentido: Embargos de Divergência em REsp n. 297.274-AL, 
Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 11.09.2002; REsp n. 263.697-AL, 
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 05.02.2001.

direta e imediatamente sobre todos os benefícios 
de pensão morte concedidos no âmbito do RGPS, 
independentemente da lei vigente ao tempo do 
óbito do segurado. Entretanto, não poderiam re-
troagir à época anterior às suas respectivas vigên-
cias, obedecida, em qualquer hipótese, a prescri-
ção qüinqüenal (Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo 
único8, e Enunciado n. 85 da Súmula do STJ9). 

Com lastro no citado entendimento jurispru-
dencial, bem como no enunciado n. 15 da Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais10, incontáveis decisões judiciais foram 
proferidas, muitas delas ainda em fase de cumpri-
mento de sentença.

Ocorre que, em 08 de fevereiro de 2007, o 
Supremo Tribunal Federal, ao decidir os Recur-
sos Extraordinários n. 416827/SC e 415454/SC 
interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial – INSS, ambos relatados pelo Ministro Gilmar 
Mendes, modificou completamente o panorama 
jurisprudencial, para fixar “a orientação no senti-
do de que, se o direito ao benefício foi adquirido 
anteriormente à edição da nova lei, o seu cálculo 
deve se efetuar de acordo com a legislação vigen-
te à época em que atendidos os requisitos neces-
sários (princípio tempus regit actum). Asseverou-
se, também, que a fonte de custeio da seguridade 
prevista no art. 195, § 5º, da CF assume feição 
típica de elemento institucional, de caráter dinâ-
mico, estando a definição de seu conteúdo aber-
ta a múltiplas concretizações. Dessa forma, cabe 
ao legislador regular o complexo institucional da 
seguridade, assim como suas fontes de custeio, 
compatibilizando o dever de contribuir do indiví-
duo com o interesse da comunidade. Afirmou-se 
que, eventualmente, o legislador, no caso, pode-
ria ter previsto de forma diferente, mas desde que 

8 “Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 
sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas 
ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência 
Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 
forma do Código Civil”. 

9 “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 
vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação”.

10 Súmula n. 15 da TNU: “O valor da renda mensal da pensão por 
morte concedida antes da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, 
deve ser revisado de acordo com a nova redação dada ao art. 75 
da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.”
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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 o próprio sistema previdenciário 
constitucionalmente adequado deve ser institu-
cionalizado com vigência, em princípio, para o 
futuro. Concluiu-se, assim, ser inadmissível qual-
quer interpretação da Lei 9.032/95 que impute a 
aplicação de suas disposições a benefícios de pen-
são por morte concedidos em momento anterior 
a sua vigência, salientando que, a rigor, não houve 
concessão a maior, tendo o legislador se limitado 
a dar nova conformação, doravante, ao sistema de 
concessão de pensões”11.

Posteriormente, dando continuidade à mu-
dança de rumos na interpretação e aplicação 
da norma em comento, a Suprema Corte, por 
unanimidade, resolveu questão de ordem no RE 
597389 RG-QO/SP, para: a) reconhecer a reper-
cussão geral da questão constitucional analisada, 
pela inegável relevância jurídica e econômica do 
tema, com reflexos sobre uma multiplicidade de 
processos que ainda tramitam nas instâncias or-
dinárias e especial; b) reafirmar a jurisprudência 
da Corte no sentido de que a revisão de pensão 
por morte e demais benefícios, constituídos an-
tes da entrada em vigor da Lei n. 9.032/95, não 
pode ser realizada com base em novo coeficien-
te de cálculo estabelecido no referido diploma 
legal; c) dar provimento ao recurso extraordiná-
rio examinado ; d) devolver aos respectivos tri-
bunais de origem os recursos extraordinários e 
agravos de instrumento, ainda não distribuídos 
nesta Suprema Corte e os que lá chegarem, ver-
sando sobre o tema em questão, sem prejuízo 
da eventual devolução, se assim entenderem os 
relatores, daqueles que já estão a eles distribu-
ídos (artigo 328, parágrafo único, do RISTF); e 
e) autorizar os Tribunais, Turmas Recursais e de 
Uniformização a adotar os procedimentos pre-
vistos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo 
Civil, especificamente a retratação das decisões 
ou a inadmissibilidade dos recursos extraordiná-

11 Notícia extraída do Informativo STF n. 455, de 05 a 09 de fevereiro 
de 2007. Foram vencidos os Ministros Eros Grau, Carlos Britto, 
Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence, que negavam provimento 
aos recursos interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 

rios, sempre que as decisões contrariarem ou se 
pautarem pela jurisprudência desta Casa e fo-
rem contrastadas por recursos extraordinários. 

Pacificada a contenda alusiva à aplicabi-
lidade da lei no tempo (com a reafirmação do 
princípio tempus regit actum), a controvérsia 
se deslocou para a questão da exeqüibilidade 
ou exigibilidade dos títulos executivos judiciais 
formados antes da decisão adotada pelo STF 
(temática da relativização da coisa julgada), 
reclamando o tema estudo pormenorizado em 
momento oportuno.

Perda da qualidade de segurado e reco-3 
lhimento de contribuições post mortem

Não é raro no cotidiano forense depararmo-
nos com pedidos de concessão de pensão por 
morte de contribuinte individual impontual no 
recolhimento das respectivas contribuições 
previdenciárias. Na maioria das vezes, o cum-
primento da obrigação tributária encerrara-se 
muitos anos antes do óbito, de maneira que o 
decreto de improcedência do pedido não de-
manda maiores considerações, senão a simples 
aplicação das regras atinentes ao período de 
graça (Lei n. 8.213/91, art. 15). Há casos, porém, 
em que a vexata quaestio debruça-se sobre a 
possibilidade de os dependentes, para fins de 
requerimento da pensão, efetuarem a regulari-
zação das contribuições em mora do segurado 
contribuinte individual, uma vez demonstrado o 
exercício de atividade de vinculação obrigatória 
anterior ao óbito. Em outras palavras: avulta a 
discussão a respeito da possibilidade de recolhi-
mento de contribuições post mortem.

Com a ressalva de abalizado entendimento 
em sentido contrário12, revela melhor exegese sis-
temática a interpretação que não admite o reco-
lhimento de contribuições previdenciárias, após a 
morte do pretenso instituidor, com vistas a ensejar 
a percepção do benefício de pensão por morte.

12 Vide, a propósito, a lição de LAZZARI e CASTRO, in Manual 
de Direito Previdenciário, p. 563, que defendem cuidar-se 
de mera mora tributária.
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Deveras, não bastasse a frustração da noção de 
seguro13, a preponderar uma interpretação mera-
mente literal do art. 15, II, da Lei n. 8.213/91, chegar-
se-ia à conclusão de que a perda da qualidade de 
segurado ocorreria, tão-somente, com a cessação 
cumulativa da atividade de vinculação obrigatória 
e do recolhimento da contribuição. Daí ser impe-
rativa, em se tratando de segurado contribuinte 
individual, realizar exegese sistemática, a albergar 
tanto a norma contida no art. 15, II, quanto aquela 
prevista no art. 30, II, da Lei n. 8.212/91. 

Eis o teor dos citados dispositivos:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, in-
dependentemente de contribuições:

(...)

II - até 12 (doze) meses após a cessação 
das contribuições, o segurado que deixar de 
exercer atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspenso ou li-
cenciado sem remuneração;

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das con-
tribuições ou de outras importâncias devidas à Se-
guridade Social obedecem às seguintes normas:

(...)

II – os segurados, contribuinte individu-
al e facultativo estão obrigados a recolher sua 
contribuição por iniciativa própria, até o dia 
quinze do mês seguinte ao da competência;

Nesta ordem de idéias, o exame sistemático 
dos dispositivos transcritos não leva a outra con-
clusão senão a de que, para os contribuintes indi-
viduais, a manutenção da qualidade de segurado 
pressupõe, além da atividade em si, a existência de 
recolhimento ativo, salvo se incidente alguma regra 
que atribua a outrem - e não ao próprio segurado 
- a obrigação de verter as contribuições previdenci-
árias, hipótese em que seria cabível a extensão do 
regime jurídico que recai sobre os empregados.

Com efeito, a admitir-se a possibilidade de 
recuperação da qualidade de segurado mediante 
o simples recolhimento de algumas contribuições 
após o falecimento do contribuinte individual, 
estar-se-ia abonando temerário incentivo à ino-

13 A Previdência Social, a despeito da matriz constitucional e 
da preocupação social, não se desgarra da noção de seguro, 
que pressupõe a antecipação ao risco, criando uma cobertura 
para a hipótese de sinistro.

bservância do dever legal estabelecido no pre-
citado art. 30, II, da Lei n. 8.212/91. Isso porque 
poderia soar mais vantajoso, na ótica de quem é 
contribuinte individual, deixar de honrar as exa-
ções previdenciárias, movido pela convicção de 
que a cobertura previdenciária em prol de seus 
dependentes estaria condicionada exclusivamen-
te à disposição destes últimos de recolher, a seu 
talante, uma ou algumas poucas contribuições 
em caráter retroativo, devidas e não pagas opor-
tunamente pelo de cujus. É de ver-se que expe-
dientes desse jaez vulneram a sistemática consti-
tucional tracejada para a Seguridade Social como 
um todo e para a Previdência Social em particular, 
porquanto frustram o objetivo de “eqüidade na 
forma de participação no custeio” (CF/88, art. 194, 
parág. ún., V) e o caráter contributivo alicerçado 
em “critérios que preservem o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial” (CF/88, art. 201). Afinal, a busca 
pela cobertura previdenciária não se daria, como 
o próprio nome indica, de forma “preventiva”, 
à guisa de preparação para uma futura situação 
de necessidade; mas, ao contrário, seria buscada 
a posteriori, somente se e quando verificada uma 
situação de infortúnio. 

De mais a mais, cumpre mencionar que o 
eventual reconhecimento da possibilidade de 
recolhimento de contribuições previdenciárias 
após o óbito do segurado, para fins de propiciar a 
percepção de benefício de pensão por morte, es-
barraria no princípio tempus regit actum, de larga 
incidência no direito previdenciário. É que o con-
teúdo material do referido princípio impõe não 
só a aplicação da lei vigente por ocasião do surgi-
mento do fato gerador como também a conside-
ração da situação fático-jurídica vigente quando 
da ocorrência do evento desencadeador do direi-
to – o evento morte.

Na esteira do entendimento ora esposado, 
confira-se a jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CON-
TRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA QUALIDA-
DE DE SEGURADO. INSCRIÇÃO POST MORTEM. 
REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS 
O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE.
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I – O contribuinte individual está obrigado a reco-
lher a contribuição aos cofres da previdência por 
iniciativa própria, sendo certo que a qualidade de 
segurado decorre exclusivamente, no caso dos 
citados contribuintes individuais, da prova do re-
colhimento das referidas contribuições previden-
ciárias nos moldes do art. 30, II, da Lei 8.212/91.

II - O simples exercício da atividade remunera-
da não mantém a qualidade de segurado do 
de cujus, sendo necessário, no caso, o efetivo 
recolhimento das contribuições respectivas 
pelo próprio segurado quando em vida para 
que seus dependentes façam jus ao benefício 
de pensão por morte.

III - Não é possível a concessão do benefício 
de pensão por morte aos dependentes do se-
gurado falecido, contribuinte individual, que 
não efetuou o recolhimento das contribui-
ções respectivas à época, não havendo am-
paro legal para a dita inscrição post mortem 
ou para que sejam descontadas as contribui-
ções pretéritas, não recolhidas pelo de cujus, 
do benefício da pensão por morte percebido 
pelos herdeiros. (TNU, PEDIDO DE UNIFORMI-
ZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 
n. 200572950133107, Rel. Juiz Federal Marcos 
Roberto Araújo dos Santos, DJU 21/05/2007).

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. PENSÃO 
POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO 
COTISTA E SÓCIO GERENTE. FALTA DA CONDIÇÃO 
DE SEGURADO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRI-
BUIÇÕES POSTERIOR AO ÓBITO. RECOLHIMENTO 
POST MORTEM. ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO 
SOBRE OS PROVENTOS DA PRÓPRIA PENSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Enquanto, de acordo com o 
disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.212/91, 
a responsabilidade pelo pagamento das contri-
buições previdenciárias incumbia diretamente ao 
contribuinte individual sócio-gerente, a filiação ao 
Regime Geral da Previdência Social – RGPS não de-
corria automaticamente do exercício de atividade 
remunerada, mas, sim, do exercício da atividade as-
sociado ao efetivo recolhimento das contribuições, 
sendo, por isso, incabível, para fins de obtenção 
de pensão por morte, a regularização contributiva 
posterior ao óbito, mediante o recolhimento post 
mortem das contribuições previdenciárias ou me-
diante o desconto/abatimento das contribuições 
pretéritas sobre os proventos da própria pensão. 
Precedentes. 2. Incidente de uniformização co-
nhecido e improvido. (TNU, PEDIDO DE UNIFOR-
MIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL n. 
200783005268923, Rel. Juíza Federal Jacqueline 
Michels Bilhalva, DJ 11/12/2008).

Impossibilidade de rateio dos proventos de 4 
pensão entre o cônjuge supérstite e a concubina

Tema tormentoso, a (im)possibilidade de ra-
teio dos proventos de pensão por morte entre a 
esposa e a pretensa companheira (em verdade, 
concubina), respaldada na alegação de convivên-
cia pública e contínua com o falecido segurado, 
sempre despertou inúmeros questionamentos.

Dada a multiplicidade de valores que envol-
vem o tema em discussão, não havia posição pa-
cificada em qualquer sentido, ficando a solução 
do litígio a mercê das peculiaridades de cada caso 
concreto. Impõe advertir, a propósito, que a con-
trovérsia avolumava-se somente diante da existên-
cia simultânea do casamento, sem separação judi-
cial ou de fato, e da convivência marital pública, 
contínua e duradoura de terceiro em relação a um 
dos cônjuges. Destarte, a contenda caracteriza-se 
quando do concurso de duas situações jurídicas: i) 
o concubinato, porque presente claro impedimen-
to matrimonial (CC, art. 1.727, c/c o art. 1.521, VI), a 
inviabilizar o reconhecimento do instituto da união 
estável (CF/88, art. 226, §3º) e ii) o casamento.

Conquanto inúmeras decisões já tenham sido 
proferidas tanto pela possibilidade, quanto em sen-
tido contrário, a Primeira Turma do Supremo Tribu-
nal Federal, em julgamento datado de 03/06/2008, 
fixou entendimento, vencido o Min. Carlos Ayres 
de Britto, no sentido da impossibilidade de deferir-
se à concubina o direito ao rateio da pensão por 
morte deixada pelo convivente comum. 

Eis o teor da ementa do citado julgado:

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. 
Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impos-
sível é confundir institutos, expressões e vocá-
bulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção 
do Estado à união estável alcança apenas as 
situações legítimas e nestas não está incluído 
o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO 
- MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titulari-
dade da pensão decorrente do falecimento de 
servidor público pressupõe vínculo agasalhado 
pelo ordenamento jurídico, mostrando-se im-
próprio o implemento de divisão a beneficiar, 
em detrimento da família, a concubina.

33

I Jornada de Direito Previdenciário



(RE 397762/BA, Relator(a): Min. MARCO AURÉ-
LIO, Primeira Turma, julgado em 03/06/2008, 
DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 12-09-
2008 EMENT VOL-02332-03 PP-00611 RDDP n. 
69, 2008, p. 149-162 RSJADV mar., 2009, p. 48-
58 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 129-160) 

Tal solução foi ainda reiterada por aquela Cor-
te por ocasião do julgamento do RE n. 5907790/
ES, de 10/02/2009, cuja ementa guarda os mes-
mos termos da acima transcrita.

Da análise 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 “inviável a configuração de união está-
vel quando um dos seus componentes é casado 
e vive matrimonialmente com o cônjuge, como 
na espécie” 14. É que, “apesar de o Código Civil 
versar a união estável como núcleo familiar, ex-
cepciona a proteção do Estado quando existente 
impedimento para o casamento relativamente 
aos integrantes da união, sendo que, se um de-
les é casado, esse estado civil apenas deixa de ser 
óbice quando verificada a separação de fato”15. 
Em arremate, vencido, conforme mencionado, o 
Min. Carlos Ayres de Britto, fixou-se que, “embo-
ra não haja imposição da monogamia para ter-se 
configurada a união estável, no caso dos autos, 
esta não gozaria da proteção da ordem jurídica 
constitucional, porquanto em desarmonia com 
essa, cujo art. 226 possui como objetivo maior a 
proteção do casamento” 16. 

Destarte, estando a questão definida no âmbi-
to da Primeira Turma Corte Suprema deste país, é 
certo que tal linha de interpretação, a despeito do 
brilhantismo do voto-vencido, vem sendo reitera-
da nas demais esferas do Poder Judiciário – com 
propensão de uniformização de entendimento, 
dada a importância axiológica conferida às deci-
sões do STF – ao menos até que a questão venha a 
se submetida ao plenário daquela corte.

14 Informativo STF n. 535.
15 Idem.
16 Informativo STF n. 509.

Pensão por morte. Filho válido maior 5 
de 21 (vinte e um) anos e pendência de cur-
so universitário

O art. 16, I, da Lei n. 8.213/91 enumera, como 
dependentes da classe preferencial ou prioritária, 
os seguintes integrantes do grupo familiar do fa-
lecido segurado: i) o cônjuge; ii) a companheira ou 
companheiro; iii) o filho não emancipado, de qual-
quer condição, menor de 21 (vinte e um) anos e iv) 
o filho maior inválido.

Embora não expressamente contemplada na 
norma de regência, não era – como não é – inco-
mum na literatura jurídica pátria a concessão ju-
dicial de benefício de pensão por morte ao filho 
válido, maior de 21 (vinte e um) anos e até 24 (vin-
te e quatro), desde que comprovado o curso de 
estabelecimento de ensino superior.

Para os que assim entendem, o fundamento 
para o deferimento da prestação está na analo-
gia com as normas que disciplinam a dedução 
de despesas efetuadas com dependentes uni-
versitários de até 24 (vinte e quatro) anos17 e 
com a doutrina civilista que assegura o direito 
à pensão alimentícia ao filho maior de idade, na 
pendência de curso universitário. 

Ocorre que a questão já foi enfrentada, com 
acerto, tanto pelo Superior Tribunal de Justiça 
quanto pela Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais, que decidiram ser 
impossível, à míngua de amparo legal, a prorro-
gação do benefício de pensão por morte ao filho 
válido maior de 21 (vinte e um) anos, ainda que 
estudante universitário. Confiram-se, nesta linha, 
os seguintes precedentes: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RE-
CURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO 
NÃO-INVÁLIDO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS 
21 ANOS DE IDADE. PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 
ANOS POR SER ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.

17 IN n. 15 da Secretaria da Receita Federal, de 16/02/2001, art. 
38, incisos III e V, combinado com o §1º do mesmo dispositivo: 
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes: (...) III - a filha, 
o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer 
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o 
trabalho; (...) § 1º As pessoas elencadas nos incisos III e V podem 
ser consideradas dependentes quando maiores até 24 anos 
de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino 
superior ou escola técnica de segundo grau.

34

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI 8.213/91. IM-
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1.  A jurisprudência do STJ já firmou o entendi-
mento de que a pensão por morte é devida ao 
filho menor de 21 anos ou inválido, não sendo 
possível, em face da ausência de previsão legal, 
a prorrogação do recebimento desse benefício 
até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja es-
tudante universitário.

2. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1069360/SE, Rel. Ministro  NA-
POLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 
julgado em 30/10/2008, DJe 01/12/2008)

Pensão por morte. Filho maior de 21 anos. Estu-
dante universitário. Pretensão de prorrogação 
do benefício até os 24 anos. Impossibilidade. 
Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 875.361/RJ, Rel. Ministro  NILSON 
NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2007, 
DJ 26/11/2007 p. 260)

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PEN-
SÃO. PRORROGAÇÃO PARA DEPENDENTE UNI-
VERSITÁRIO MAIOR DE 21 ANOS. IMPOSSIBILI-
DADE. SÚMULA N. 37 DA TNU. PRECEDENTES 
DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. 
1. A TNU firmou o posicionamento no sentido 
da impossibilidade da prorrogação do benefício 
de pensão por morte ao dependente maior de 
21 anos de idade, na condição de universitário, 
consolidando a orientação para uniformização 
da jurisprudência dos Juizados Federais no 
enunciado n. 37 de sua súmula (A pensão por 
morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, 
não se prorroga pela pendência do curso uni-
versitário). 2. A jurisprudência do STJ é pacífica 
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-
zação provido. (TNU, PEDIDO DE UNIFORMI-
ZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL n. 
200633007192167, Rel. Juiz Federal Derivaldo 
de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 26/01/2010).

Sobre a correção da orientação jurispru-
dencial acima transcrita, importa enfatizar que 
o rol de dependentes do segurado está exaus-
tivamente (numerus clausus) previsto no art. 
16 da Lei n. 8.213/91, não havendo lugar para a 
analogia ou para a interpretação extensiva, so-
bretudo em virtude da disciplina constitucional 
do custeio das prestações previdenciárias, que 
preconiza, no seu art. 195, § 5º, que “nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social pode-
rá ser criado, majorado ou estendido sem a cor-
respondente fonte de custeio total”.

Considerações finais6 

A pensão por morte ainda vem suscitando 
uma série de questionamentos na seara doutriná-
ria, além de ocupar inúmeras demandas em trami-
tação nos Juizados Especiais Federais.

Conquanto a norma de regência reclame 
requisitos mínimos, a multiplicidade de questio-
namentos que surgem da aplicação do instituto 
tornam-no um dos mais ricos na prática forense, 
merecendo especial atenção do julgador.

É certo que muito já se avançou na interpre-
tação das normas que disciplinam a prestação em 
foco, não sendo menos exato que muitas outras 
questões ainda padecem de um estudo mais apro-
fundado, com previsão de regras que se afinem 
com a real vocação do instituto, que é a de suprir a 
carência material deixada pelo segurado falecido.
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Cidadania social:
um conceito moderno que representa a evolução do papel da Seguridade  

Social para assegurar a indivisibilidade dos direitos humanos,  
especialmente no contexto dos direitos econômicos e sociais

Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

As lutas sociais, engendradas em nível mun-
dial e favorecidas com a comunicação instantânea 
decorrente das tecnologias propiciadas pelos efei-
tos da globalização, forçaram os movimentos em 
torno dos direitos humanos a reclamarem dos Es-
tados a realização de políticas públicas sociais que 
efetivassem uma igualdade substancial possível 
e justa entre os cidadãos. O feito representa uma 
mudança de atitude por parte de Estados até en-
tão neutros, que passaram a uma posição afirma-
tiva que rompeu com parte significativa e tradicio-
nal das doutrinas liberais do capitalismo moderno. 
Por esse efeito, a definição de cidadania, introdu-
zida no contexto dos direitos humanos, também 
evoluiu para agasalhar a compreensão indivisível 
e supranacional daqueles direitos, representando, 
de per si, os reclames de grupos sociais minoritá-
rios para a obtenção de oportunidades e partici-
pação nos frutos colhidos com o desenvolvimento 
dos Estados. Dentro desse viés, o Estado brasileiro 
começa a responder e resolver parte dessa defici-
ência histórica através de uma nova perspectiva da 
Seguridade Social, especialmente construída com 
o anteparo jurisprudencial moderno, dando surgi-
mento à definição de uma cidadania social.

Como se percebe, o fenômeno da globalização 
tende a deslocar a idéia de soberania para entidades 
políticas supranacionais, o que é resultado da ação de 
agentes econômicos transestatais e do uso de tecnolo-
gias de comunicação instantânea. Isso revela, também, 
a tendência de redução do poder de dominação dos 
Estados, enfraquecendo a noção inicial de cidadania li-
gada à concepção de nação como espaço de realização 
individual e como entidade garantidora dos direitos1. A 

1 ALVES, José Augusto Lindgren. Cidadania, Direitos Humanos 
e Globalização. In: PIOVESAN, Flávia (org.). Direitos Humanos, 
Globalização Econômica e Integração Regional: desafios do 
Direito Constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 
2000. P. 77/97. Segundo o autor citado, “Significa que o Estado, 
administrado por representantes da própria cidadania, para levar 
seus nacionais à guerra, para estabelecer-lhes normas coercitivas 
ou para cobrar-lhes impostos, assumia o compromisso de 
assegurar seus direitos”.

crítica de Marx aos  direitos burgueses prendia-se justa-
mente ao fato de que uma cidadania política seria um 
artifício do capitalismo para ocultar a luta de classes e 
legitimar a propriedade privada como instrumento de 
exploração do proletariado, estabelecendo, com isso, 
uma igualdade jurídica meramente formal.

No entanto, os alcances e objetivos das noções 
de soberania e igualdade jurídica vêm cedendo às 
análises mais fundamentadas de vinculação entre 
os direitos humanos2 e a cidadania. Por esse viés, 
a globalização acabou por forçar a implementa-
ção de políticas sociais, que vêm gradativamente 
reduzindo os contornos do desequilíbrio social. É 
que o reconhecimento das liberdades civis e po-
líticas tem servido de mola propulsora para estí-
mulo à implantação dos direitos econômicos e so-
ciais, dissolvendo o mote pela luta de classes ou o 
inflamado discurso à revolução proletária3. Muito 
embora, para alguns, o fato – desequilíbrio social 
– tenha conduzido ao dilema de se privilegiar o 
crescimento econômico com reservas às liber-

2 Andrei Koerner aponta que, dentre os fenômenos que 
contribuíram para a mudança na concepção dos direitos 
humanos, a partir da década de 1990, observam-se processos que 
estão além das fronteiras nacionais, motivo pelo qual escapam 
ao controle do governo local. Ele assevera que tais processos 
transnacionais são fenômenos que envolvem “segurança, 
explosão demográfica, migrações internacionais, desequilíbrios 
ecológicos, narcotráfico, concorrência econômico-tecnológica, 
que produzem efeitos independentemente da ação dos atores”. 
(KOERNER, Andrei. Ordem política e sujeito de direito no debate 
sobre direitos humanos. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, 
n. 57, São Paulo, 2002. Capturado na internet em 03/09/2004, no 
endereço <http:/www.scielo.Br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S01024452002000200005&Ing=em&nrm=isso>).

3 “Os direitos humanos não abolem nem negam a idéia de luta 
de classes, mas são importantes para se atenuar os malefícios 
sociais do capitalismo incontrolado. A atenuação se obtém pela 
expansão do conceito de direitos fundamentais e inalienáveis 
das tradicionais liberdades burguesas – ou direitos de primeira 
geração, que exigiriam do Estado apenas prestações negativas – 
de forma a abranger também os direitos econômicos e sociais 
– ou direitos de segunda geração, pelos quais o Estado passa a 
ter obrigação de realizar prestações positivas para a garantia do 
trabalho, da remuneração justa e eqüitativa, da proteção social, 
da educação gratuita, pelo menos nos graus elementares, de 
condições apropriadas de vida, em particular na esfera da saúde” 
(ALVES, José Augusto Lindgren. Obra citada).



dades civis e políticas conquistadas. Mas, como 
bem se sabe, o mero desenvolvimento, oriundo 
do crescimento da economia de alguns Estados, 
nunca foi garantia de reconhecimento de direitos 
ou de benefícios aos cidadãos.

No dizer de Hannah Arendt4, em análise fun-
damentada sobre os direitos humanos, conclui-
se que eles não são um dado, mas um construído, 
uma invenção humana, em constante proces-
so de construção e reconstrução. Sua dinâmica 
consiste no reconhecimento de padrões ou de 
requisitos mínimos para a sobrevivência huma-
na. Daí a sua acepção como direito natural. E, 
por outro lado, não podem ser analisados como 
uma analogia dos direitos constitucionais, já que 
estes se baseiam num sistema piramidal. Esse 
sistema não aceita normas que não sejam por 
ele previstas5, dentro de uma estrutura unitária 
e hierárquica, o que conflita com a globalização 
nas relações econômicas e políticas e um plura-
lismo jurídico mais complexo6. Por isso mesmo, o 
direito estatal não tem condições de resolver ou 
lidar sozinho com os fenômenos transnacionais7, 
que se verificam na atualidade e que produzem 
efeitos independentemente da vontade estatal 
ou de seus interlocutores.

A globalização é, na verdade, fruto da busca 
dos homens para expandirem e reconhecerem 
seus direitos além dos limites dos territórios de 
uma determinada soberania, como também, de 

4 Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, trad. Roberto 
Raposo, Rio de Janeiro, 1979, in Flávia Piovesan, 1999. Flávia 
ainda acrescenta que, no mesmo sentido, afirma Ignacy Sachs: 
“Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão 
dos direitos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, 
às vezes, com barricadas, em um processo histórico cheio de 
vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações 
se articulam em reivindicações e em estandartes de luta 
antes de serem reconhecidos como direitos” (Ignacy Sachs, 
Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania, In: Direitos 
Humanos no Século XXI, 1998, p.156).

5 Como é a doutrina de Hans Kelsen e de Eros Roberto Grau.
6 Andrei Koerner pondera sobre a substituição do sistema 

piramidal pela imagem da rede, do jogo ou do arquipélago de 
normas, de forma que o direito passe a ser considerado aberto, 
permeável, incompleto e com articulações complexas com a 
sociedade. Acrescenta que a formulação dos direitos humanos 
deve necessariamente estar aberta a outras “dimensões da vida 
social e permitir a formulação de uma problemática fecunda de 
suas relações com o processo democrático, o que significa adotar 
uma perspectiva construtivista atenta à dimensão deliberativa 
da democracia” (KOERNER, Andrei. Obra citada).

7 Vide nota 2.

forma inversa, que entidades externas, transnacio-
nais, auxiliem na expansão e reconhecimento dos 
direitos no plano interno dos Estados. Para tanto, a 
comunicação instantânea tornou-se arma potente 
e eficaz para a denúncia e reclamação contra aten-
tados e violações aos direitos conquistados, ou 
até mesmo contra aqueles ainda não conferidos. 
Por sua vez, a ação de entidades com ideologias8 
políticas transnacionais tem forçado a abertura 
dos Estados para o reconhecimento de direitos9, 
aumentando cada vez mais o rol das liberdades 
efetivadas em ações positivas e afirmativas. Com 
efeito, a cidadania não se prende mais ao conceito 
de nação, mesmo porque os direitos civis, políticos 
e econômicos não podem ser limitados a um es-
paço determinado e nem tampouco devem só ser 
assegurados por um único Estado.

A noção de cidadania evoluiu, portanto, de 
uma igualdade civil e política para uma igual-
dade social possível sintonizada com os direitos 
humanos, dando margem ao conceito moderno 
de cidadania social. A definição aborda, portan-
to, a completude dos direitos humanos em to-
dos os seus aspectos civis, políticos, econômicos 
e sociais, reconhecendo-se de forma concreta o 
seu caráter indivisível.

A indivisibilidade dos direitos humanos 
vem sendo reafirmada em diversas oportunida-
des promovidas pelas Nações Unidas, incluindo 
a participação dos países asiáticos. A esse res-
peito10, verifica-se a Proclamação de Teerã de 

8 Adoto o termo  entidades com ideologias políticas transnacionais 
para abranger toda e qualquer entidade, pública ou privada, que 
tenha uma idéia, proposição ou objetivo político que ultrapasse 
os limites territoriais de seu Estado, mas que não necessariamente 
tenha sua sede fora do mesmo Estado.

9 O reconhecimento de direitos, como assevera Andrei Koerner 
(Obra citada), está inserido num processo lento, desgastante e 
contínuo em que se verifica o vai-e-vem de “luta e de resistência 
entre grupos sociais e autoridades políticas, no qual está 
envolvido o significado dos direitos, sua efetividade e seu escopo, 
assim como as suas conseqüências em relação a outros direitos”. 
Até porque, “uma parcela de direitos serve de ponto de apoio 
para a demanda pelo reconhecimento de outros”, pois, “mais do 
que marcos externos ao jogo político, os direitos são a forma de 
manifestação de forças sociais, dado que é pela sua linguagem que 
se expressam as insatisfações e as demandas pelo reconhecimento 
das identidades e dos interesses dos agentes sociais”.

10 DIAS, Clarence. Indivisibilidade. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio; 
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Século XXI. 
Brasília: Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais/
Fundação Alexandre de Gusmão, 1998.
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196811; a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos de 196912, decorrente do Pacto de San 
José da Costa Rica; o Protocolo Adicional à Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos na 
Área de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de San Salvador)13, firmado em 1988; 
a Ata Final de Helsinque de 197514, estabelecida 
na Conferência sobre Segurança e Cooperação 
na Europa; a Carta Africana sobre Direitos Hu-
manos e dos Povos15, firmada em Nairobi em 
1981; por fim, a Sexta Oficina sobre Iniciativas 
Regionais para a Promoção e Proteção de Direi-
tos Humanos na Região da Ásia e Pacífico, afir-
mada em Teerã em 199816.

Essa visão, contudo, de que a globalização seja 
fruto da expansão da cidadania, não é comum a 
todos e nem tampouco pacífica na doutrina atual. 
José Augusto Lindgren Alves17, por exemplo, tem 
entendimento peculiar sobre o fenômeno:

11 A qual explicita no §13 que, “sendo os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais indivisíveis, a plena realização dos 
direitos políticos e civis é impossível sem o gozo de direitos 
econômicos, sociais e culturais. A conquista de avanços perenes 
na implementação dos direitos humanos depende, tanto no 
plano interno como externo, de políticas sólidas e efetivas de 
desenvolvimento econômico e social”.

12 Que estipula que “os direitos essenciais do homem não derivam 
do fato de sua nacionalidade pertencer a determinado Estado, 
mas baseiam-se nos atributos da personalidade humana”, 
sendo que “o ideal de seres humanos livres, libertos do terror 
e da miséria, somente será atingido se forem criadas condições 
para que cada um possa gozar de seus direitos econômicos, 
sociais e culturais, assim como dos direitos civis e políticos”.

13 O qual menciona no preâmbulo: “Considerando a forte relação 
existente entre os direitos econômicos, sociais e culturais e 
os direitos civis e políticos, em que as diferentes categorias 
de direitos constituem uma unidade indivisível, baseada no 
reconhecimento da dignidade dos seres humanos, para os 
quais é necessária permanente proteção e promoção, a fim 
de que sejam plenamente realizados, e a violação de alguns 
direitos em favor de outros não poderá nunca ser justificada”.

14 Estabelece que os Estados devem promover e estimular “o 
exercício efetivo dos direitos e liberdades civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e outros, que se originam, em 
sua totalidade, da dignidade inerente ao ser humano e são 
essenciais para seu livre e pleno desenvolvimento”.

15 Declara que “é essencial, de agora em diante, prestar-se atenção 
especial ao direito ao desenvolvimento, no sentido de que os 
direitos civis e políticos não podem estar dissociados dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, em seus conceitos e universalidade, 
e que a satisfação desses direitos econômicos, sociais e culturais 
sejam a garantia para o gozo dos direitos civis e políticos”.

16 Concluiu pela “universalidade, indivisibilidade e interdepen-
dência dos direitos humanos”.

17 (ALVES, José Augusto Lindgren. Obra citada).

A globalização incontrolada tem provocado ten-
dências centrípetas e centrífugas, apenas apa-
rentemente antagônicas. O estabelecimento da 
economia-mundo – como tendência centrípeta 
– não unifica nada. Engendra, ao contrário, divi-
sões continuamente acentuadas na esfera social 
e uma dispersão cultural enorme, disfarçada no 
fato de que todos os povos agora, quando po-
dem, vestem calças jeans, comem hamburguers, 
ouvem e compõem rock-and-roll e querem ver 
filmes de Steven Spielberg.

Pela ótica econômico-social, o fenômeno 
derivado mais visível é a emergência de duas 
classes que extrapolam limites territoriais: a 
dos globalizados (aqueles abarcados positi-
vamente pela globalização) e a dos excluídos 
(mais de três quartos da humanidade). Essa 
divisão é sensível em nível internacional e 
dentro das sociedades nacionais. Os globa-
lizados de todos os rincões têm ou aspiram 
a padrões de consumo do Primeiro Mundo. 
Os excluídos (da globalização e do mercado) 
aspiram tão-somente a condições mínimas 
de sobrevivência e, se não puderem contar 
com o direito inalienável à segurança social, 
são marginalizados da sociedade.

Malgrado a perspicácia e inteligência argu-
mentativa traçada por Alves, não se vê a crise so-
cial moderna, ou a exclusão em sentido amplo, 
como resultado da globalização. Talvez a indus-
trialização tenha causado maiores desempregos, 
com a substituição do homem pela máquina em 
diversos setores, do que a própria interatividade 
de comunicação mundial. A interpenetração pro-
piciada pela interação global não seria menor se a 
sociedade não dispusesse das tecnologias atuais 
de comunicação. Poderia ser mais lenta, porém ja-
mais menos incisiva. A visão do capitalismo ultra-
liberal sempre foi voltada para o chamado lucro 
selvagem, alheio aos benefícios indiscutíveis que 
a mínima distribuição de renda e o reconhecimen-
to de direitos sociais trariam.

É curioso assinalar, contudo, que a industria-
lização foi essencial para a abolição formal da es-
cravidão. Nem tanto por uma aspiração puritana, 
mas diante do fato de que o consumo dos pro-
dutos produzidos só seria possível, em escalas de 
massa, se fosse aumentado o número de pessoas 
com a mínima condição de compra. O escravo 
não precisava mais ser vigiado ou punido para 
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trabalhar, porquanto dependia do mísero salário 
para a aquisição de produtos de necessidade bá-
sica. Não por acaso, a Inglaterra, berço da indus-
trialização no Século XVIII, foi o país com maior 
ênfase na luta contra a escravidão.

A base das premissas em que José Lindgren 
Alves se assenta pode ser, sem a pretensão de 
equiparação, associada ao discurso do relativismo 
cultural apregoado por Estados do Oriente em 
oposição à implantação dos direitos humanos, 
dita Ocidental. Para entender o tema, José Gre-
gori18 traz a baila uma noção mais clara sobre que 
pontos a relatividade cultural efetivamente aborda 
nas comunidades que não se encontram no Oci-
dente. São pontos importantes, que não podem 
ser considerados como meras justificativas para a 
perpetuação de arbítrios, muito embora os países 
que as sustentem sejam, não por coincidência, os 
que principalmente violam garantias fundamen-
tais à dignidade da pessoa humana. Contudo, do 
ponto de vista teórico, os argumentos do relati-
vismo não são de todo inconseqüentes. Eis como 
José Gregori19 os expõe:

Em 1981, na 18º Assembléia de Chefes de esta-
dos africanos, em Banjul, foi aprovada Carta de 
Direitos Humanos e dos Povos, dedicando 18 ar-
tigos aos direitos dos indivíduos e oito aos direi-
tos dos povos. É justamente essa idéia de que os 
direitos das coletividades, como povos, devem 
gozar ao menos uma dignidade igual àquela 
dos indivíduos, que constitui a característica da 
abordagem africana dos direitos humanos. Se 
tivesse de ser estabelecida uma prioridade entre 
direitos individuais e coletivos, essa deveria ca-
ber aos segundos. Ser uma pessoa na socieda-
de tradicional africana é ser incorporado dessa 
forma num grupo e, como os valores do grupo 
predominam, a linguagem de dever é mais cor-
rente que a de direitos. Os direitos coletivos têm 
uma primordial importância, seguidos pelos 
direitos econômicos e sociais e, apenas depois, 
pelos direitos civis e políticos.20

18 GREGORI, José. Universalidade dos Direitos Humanos e 
Peculiaridades Nacionais. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio; GUIMARÃES, 
Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Século XXI. Brasília: Instituto 
de Pesquisas de Relações Internacionais / Fundação Alexandre 
de Gusmão, 1998.

19 Idem, ibidem.
20 Vincent, R.J.. Human Rights and International Relations. 

Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 39-41

Na China, como na África, a comunidade e as 
obrigações tradicionalmente têm precedên-
cia diante do indivíduo e do direito. Nas cinco 
principais relações do ensinamento de Confú-
cio – aquelas entre governantes e súditos, pais 
e filhos, marido e mulher, filho mais velho e 
mais novo, amigo e amigo – a conexão é mais 
de obrigação mútua do que de direitos e de-
veres recíprocos. Em todos esses pares de re-
lações (exceto talvez naquela entre amigos) a 
natureza da relação é hierárquica mais do que 
igualitária, implicando a existência de deveres 
desiguais em vez de direitos iguais.

Os direitos, quando eles aparecem, teriam sido 
uma importação do Ocidente através do Japão, 
e a idéia de direitos é expressada na língua chi-
nesa pela combinação da palavra poder com a 
de interesse. Mas essa adição artificial não teria 
mudado a concepção chinesa mais orgânica da 
lei como desempenhando a função de manter 
a harmonia social, o que contrasta com a con-
cepção ocidental da lei como uma arbitragem 
entre dois interesses em choque. Além disso, 
para a China o indivíduo vem muito depois do 
próprio lugar que a África lhe atribui.21

No Islã, também, a comunidade, aqui a co-
munidade religiosa dos muçulmanos, tem 
precedência sobre o indivíduo. A imagem 
da comunidade Islâmica seria a de uma pa-
rede compacta onde os tijolos sustentam-se 
uns aos outros. E a parede precisa ficar de pé 
sem qualquer cimento ideológico externo. O 
papel do indivíduo nessa comunidade não é 
meramente agir para assegurar a preserva-
ção da comunidade, mas também reconhe-
cer que é a comunidade que provém para a 
integração da personalidade humana reali-
zada através da abnegação do indivíduo e da 
ação pelo bem da comunidade.

Assim, no Islã, como nas duas outras pers-
pectivas, a linguagem dos deveres parece ser 
mais natural que a dos direitos e a obrigação 
está consolidada porque ela é devida a Deus. 
As regras de conduta para todos os muçul-
manos teriam sido definidas por Alá e comu-
nicadas a Maomé, e os muçulmanos prestam 
serviço a Deus através da obediência a essas 
regras. Essa natureza fundamental da idéia da 
obediência a Deus molda no Islã a discussão 
sobre direitos humanos, sempre tendendo a 
considerá-los mais como deveres. A verdadei-
ra liberdade consiste em submeter-se a Deus 
mais do que uma separação da comunidade 

21 Idem. p.41-42
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de Deus. Direitos continuam subordinados e 
determinados pelos deveres. 22

Outra forma de apresentar o relativismo cul-
tural, numa abordagem mais política, muito 
em curso antes da queda de Berlim, era dizer 
que haveria três mundos de direitos huma-
nos. O primeiro seria o Ocidental, enfatizando 
os direitos civis e políticos e o direito à pro-
priedade privada. O segundo o socialista que 
enfatizaria os direitos sociais e econômicos. O 
terceiro mundo daria relevo à autodetermina-
ção e ao desenvolvimento.

Por isso, a doutrina de universalismo ético é 
controversa, eis que acusada de ser uma forma 
de imperialismo cultural, advindo da hegemonia 
cultural do Ocidente23. Também há quem negue 
a possibilidade de uma ética universal e, por sua 
vez, sustente que toda moralidade nasce de cultu-

22 Idem . p. 42-44
23 Michael Freeman (FREEMAN, Michael. Direitos Humanos 

Universais e Particularidades Nacionais. In: PINHEIRO, Paulo Sérgio; 
GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Século XXI. 
Brasília: Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais / 
Fundação Alexandre de Gusmão, 1998) pondera que: “O conceito 
do ‘humano’ pode parecer menos problemático, se deixarmos de 
lado controvérsias bem conhecidas sobre o aborto e os supostos 
direitos do feto e a questão dos direitos dos animais. A objeção 
ao conceito do ‘humano’, no entanto, é similar às reivindicações 
do universalismo ético. Edmund Burke levantou essa objeção na 
sua crítica clássica da doutrina dos Direitos do Homem, que foi 
proclamada na Revolução Francesa. Burke disse que encontrou 
ingleses, franceses e espanhóis e podia reconhecer que tinham 
direitos. O Homem, contudo, que ele nunca encontrou, é o 
Homem que poderia não ter direitos. O ponto de vista de 
Burke conserva considerável força hoje em dia. Não obstante o 
compromisso oficial da comunidade internacional à idéia de 
direitos humanos universais, muitas nações estão ligadas a suas 
concepções de direitos humanos que estão enraizadas, como 
Burke teria almejado, em suas histórias particulares. [...] [M]uitas 
das culturas do mundo estão firmadas em deveres e não em 
direitos, e, mesmo no Ocidente, são muitos os que argumentam 
que a ênfase nos direitos, e não nos deveres, conduz a uma 
sociedade egoísta e desordenada. Para essas objeções, existem 
duas respostas simples. Primeiro, dizer que uma pessoa tem um 
direito não é reivindicar que esteja de posse de alguma ‘coisa’ 
metafísica estranha. É dizer que, de acordo com uma norma ética 
que estamos invocando, as pessoas têm, moralmente, direito 
a alguma coisa, e que alguém tem a obrigação de provê-la. Por 
exemplo, se dizemos que toda criança tem o direito a cuidado 
físico e emocional, estamos reivindicando que as crianças 
têm, moralmente, o direito àquele cuidado, e que alguém é 
obrigado a provê-lo. Esse relato do que são os direitos mostra 
que o debate direitos-versus-deveres é falso. A linguagem dos 
direitos nunca é um completo discurso moral, e sempre requer 
um relato correspondente dos deveres. O discurso internacional 
dos direitos humanos enfatiza os direitos em detrimento dos 
deveres, porque é endereçado ao problema de abuso do poder, 
principalmente por governos. A ênfase nos direitos do discurso 
pode, entretanto, ser um obstáculo ao diálogo entre defensores 
dos direitos humanos e aqueles que estão acostumados com as 
moralidades baseadas no dever”.

ras particulares de um povo determinado. Assim, 
considerando a existência de diversas culturas no 
mundo, seria possível haver muitas moralidades24. 
Desse modo, o relativismo cultural25 pressupõe 
“que existem diferentes concepções nacionais de 
direitos humanos” (Michael Freeman, sem data).26

Talvez pela influência de tais críticas, Boa-
ventura de Sousa Santos27 propõe que os direitos 
humanos sejam concebidos como uma política 
cultural contra-hegemônica, ou seja, que não seja 
contaminada pela influência de grandes potên-
cias, de tal forma que, para isso, a questão deve 
ser colocada a partir do “processo contraditório 
de globalização. Assim, é necessário formular-se 
uma concepção multicultural, socialmente foca-
da e que possa ser generalizada sem pretensões 
de universalidade”.

24 Clarence Dias (DIAS, Clarence. Indivisibilidade. In: PINHEIRO, Paulo 
Sérgio; GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Direitos Humanos no Século 
XXI. Brasília: Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais/
Fundação Alexandre de Gusmão, 1998) pontua que “O Governo 
chinês, em seu White Paper de 1991, adotou a tese da concessão 
entre direitos humanos e desenvolvimento, declarando que “comer 
e se agasalhar devidamente são as demandas básicas do povo 
chinês que, por muito tempo, sofreu com a fome e o frio.” O White 
Paper prossegue desafiando a natureza internacional dos direitos 
humanos, ao colocar que “a questão dos direitos humanos está 
circunscrita, de modo geral, à soberania de cada Estado”. Em 1995, 
o Governo chinês opôs-se firmemente “aos atos hegemônicos de 
determinados países que possuem critérios dúbios para os direitos 
humanos dos demais países impondo seus padrões a outros, ou 
interferindo em suas questões internas, valendo-se dos direitos 
humanos como pretexto”.

25 Em abril de 1993, representantes de estados asiáticos, no 
final de uma reunião realizada em Bangkok para preparar a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos da ONU, emitiram 
uma declaração na qual reafirmaram seu compromisso com 
os princípios contidos na Declaração Universal de Direitos 
Humanos “assim como a completa realização de todos 
os direitos humanos no mundo inteiro”. Eles avançaram, 
contudo, em “[r]econhecer que, enquanto os direitos humanos 
são universais por natureza, precisam ser considerados no 
contexto de um dinâmico e envolvente processo de definição 
de normas internacionais, tendo-se em mente o significado 
de particularidades regionais e nacionais e várias experiências 
históricas, culturais e religiosas”. Com isso, a Declaração de 
Viena de 1993, firmada no âmbito da Organização das Nações 
Unidas, reafirmou o princípio de que todos direitos humanos 
são universais, mas repetiu a qualificação de Bangkok de que 
“o significado de particularidades nacionais e regionais e 
várias experiências históricas, culturais e religiosas deve ser 
considerado” (Michael Freeman, sem data).

26 Para uma crítica de universalismo ético do ponto de vista 
nacionalista, veja David Miller, On Nationality (Clarendon Press, 
1995). Miller aceita uma concepção limitada de direitos humanos 
universais. Nota e referências de Michael Freeman, sem data

27 SANTOS, Boaventura de Souza, 1997. Por uma concepção 
multicultural de direitos humanos. Lua Nova. Revista de Cultura 
e Política. N. 39, pp. 105-124.
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Com efeito, Michael Freeman28 assevera que:

A doutrina de direitos humanos é uma mora-
lidade com padrões mínimos, não um sistema 
moral amplo. Firma-se não num sistema acor-
dado de verdades morais, mas num consenso 
sobre duas proposições morais: 1) todos têm o 
direito a condições mínimas de uma vida digna 
de ser vivida; 2) certas liberdades e proteções 
são necessárias para tal vida. Porque os direitos 
humanos são fundamentalmente importantes, 
os defensores dos direitos humanos são, algu-
mas vezes, tentados a apresentá-los como uma 
espécie de religião global. A idéia que a dou-
trina de direitos humanos é uma moralidade 
mínima, não abrangente, tem, todavia, duas 
vantagens poderosas. Primeiro, abre o espaço 
para relacionar direitos humanos a outras par-
tes da moralidade, tais como os deveres e as 
virtudes. Segundo, deixa bastante espaço para 
a rica diversidade cultural do mundo, que é um 
bem em si, e também refuta o peso comum do 
imperialismo cultural com o qual é confronta-
da a idéia de direitos humanos. Desse modo, o 
universalismo dos direitos humanos pode ser 
compatível com o respeito à diversidade cul-
tural, porque os defensores dos direitos huma-
nos podem tolerar ou celebrar todas as cultu-
ras, com a condição de que elas não oprimam e 
aviltem aqueles que estão sob o seu poder29.

28 Obra citada.
29 Michael Freeman anota que: Esse relativismo deve, contudo, ser 

analisado à luz de duas importantes considerações. Primeiramente, 
os problemas de direitos humanos geralmente surgem de alegações 
sobre o comportamento de governos (ou agências sociais de alguma 
forma associadas com governos). Os governos freqüentemente se 
defendem contra a crítica internacional apelando para o princípio 
legal de soberania do estado. Misturam, freqüentemente, isso com 
o apelo ao relativismo cultural. Convém a tais governos confundir 
esses dois princípios uma vez que podem, desse modo, apelar, ao 
mesmo tempo, para o direito internacional e para os (supostos) 
compromissos culturais de seu próprio povo. Todavia, os princípios 
não são somente diferentes; eles são mutuamente inconsistentes, 
pois a soberania dos estados é um princípio legal universal, e, como 
tal, é minado por um apelo ao relativismo cultural. Segundo, é fácil 
exagerar o quanto a diversidade cultural realmente ameaça a idéia 
dos direitos humanos universais: existem, provavelmente, poucas 
culturas, por exemplo, que endossam o assassinato político de 
civis, prisões arbitrárias, detenções sem julgamento, julgamentos 
injustos ou o abuso de crianças. Mesmo onde a cultura local (como 
distinta da política governamental) apóia violações de direitos 
humanos (por exemplo, discriminação contra as mulheres), a 
cultura deveria ser examinada para se verificar se a intervenção, que 
é informada pelos princípios dos direitos humanos já sensíveis aos 
compromissos culturais genuínos do povo envolvido, poderia levar 
a melhorias de longo prazo e estáveis no seu bem estar. A doutrina 
do relativismo cultural não oferece uma proteção imparcial para a 
cultura; privilegia os interesses dos poderosos sobre os dos fracos, 
que podem não ter alternativa (através de falta de recursos materiais 
e educacionais) para a aceitação das normas culturais dominantes.

Sob o mesmo princípio lógico, é possível veri-
ficar que o capitalismo não sobrevive com a exclu-
são. É necessário que o cidadão tenha condições 
mínimas de consumo para mover as roldanas que 
compreendem todo o sistema produtivo. Ora, a 
industrialização nada mais é do que fruto do capi-
talismo, porquanto representa o fruto da ânsia de 
produzir mais e rápido para ganhar mais e ter lucros 
cada vez mais rápidos. Nesse aspecto, a industriali-
zação também influenciou a conquista dos atuais 
direitos sociais30. E o próprio capitalismo engendra 
e alimenta o crescimento das ações afirmativas em 
prol da redução da exclusão social, reforçando cada 
vez mais a implantação de políticas sociais31.

A seguridade social surge, pois, como forma de 
amparar o desenvolvimento econômico, garantin-
do que aqueles excluídos de seus benefícios de uma 
forma direta obtenham meios que lhes assegurem 
a subsistência básica e a manutenção dos direitos 
civis e políticos. Os benefícios sociais e de amparo 
acabam por propiciar ao cidadão a manutenção ou 
a inserção no mercado de consumo, muito embora 
aquém dos patamares ideais de nivelamento.

Por outro lado, a incidência de contribuições 
sociais das mais diversas sobre a renda, o lucro, o 
faturamento e outras bases de riqueza tem con-
tribuído para significativo aumento da base de 
sustentação do sistema, pelo menos no âmbito 
brasileiro. Ao passo que a seletividade e a distri-
butividade na concessão de benefícios têm di-
rigido os recursos às camadas populares menos 

30 A propósito, em 1601 foi instituída na Inglaterra a Lei de Amparo 
Social aos Pobres, que tinha o intuito de amparar pessoas 
que comprovassem necessidade. Essa lei foi posteriormente 
modificada, em 1832 e 1834, justamente no período da Revolução 
Industrial – Século XVIII -, com o objetivo de conferir proteção 
social aos desempregados, eis que foi introduzido o tear mecânico, 
uma máquina a vapor que substituiu centenas de empregos. Em 
seguida, em 1883, na Alemanha, sob a influência do Chanceler 
Otto Von Bismarck, foi implantando um sistema de seguro social 
parecido com o modelo atual, em que contribuíam para o mesmo 
o governo, os trabalhadores e os empregadores

31 Em atitude inédita nos Estados Unidos, o Presidente Barack 
Obama reformulou o sistema de seguros de saúde no país, em 
contraposição ao discurso liberal, de forma a incluir na proteção 
do regime mais de trinta milhões de americanos até então 
deixados à própria sorte. A medida é muito mais afirmativa do 
que a deliberada pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt, 
quando da implantação do New Deal. O novo plano mexe em 
direitos adquiridos e contratos já formalizados no âmbito do 
sistema de seguros, forçando a iniciativa privada a se abrir mais 
para a participação nas políticas sociais e na auto-afirmação da 
visão de função social do capitalismo moderno.
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favorecidas, o que tem significado verdadeira 
distribuição de renda no sistema de seguridade 
nacional. Esse jogo entre custeio e concessão 
vem ocorrendo há bastante tempo, alicerçado 
em pilares constitucionais que foram, aos poucos, 
sustentados em inúmeras decisões do Supremo 
Tribunal Federal, não por acaso invocando pre-
missas e fundamentos da ordem internacional de 
proteção dos direitos humanos.

Contudo, os atuais direitos sociais, na visão 
limitada de riscos sociais imprescindíveis, ainda 
não são suficientes para que sejam quebradas 
as barreiras invisíveis que discriminam diversos 
segmentos de minorias. As contingências que se 
avolumam com a evolução tecnológica e com os 
novos modelos de mercado de consumo estabele-
cidos em nível mundial exigem ações afirmativas 
que viabilizem uma igualdade substancial possí-
vel entre os homens.

Joaquim Barbosa e Fernanda Duarte32 bem si-
nalizam o problema levantado:

A experiência e os estudos de direi-
to e política comparada, contudo, têm de-
monstrado que, tal como construída, à luz 
da cartilha liberal oitocentista, a igualdade 
jurídica não passa de mera ficção. “Paulati-
namente, porém”, sustenta o jurista portu-
guês Guilherme Machado Dray, “a concep-
ção de uma igualdade puramente formal, 
assente no princípio geral da igualdade 
perante a lei, começou a ser questionada, 
quando se constatou que a igualdade de 
direitos não era, por si só, suficiente para 
tornar acessíveis a quem era socialmen-
te desfavorecido as oportunidades de que 
gozavam os indivíduos socialmente privile-
giados. Importaria, pois, colocar os primei-
ros ao mesmo nível de partida. Em vez de 
igualdade de oportunidades, importava fa-
lar em igualdade de condições”. Imperiosa, 
portanto, seria a adoção de uma concepção 
substancial da igualdade, que levasse em 
conta em sua operacionalização não apenas 
certas condições fáticas e econômicas, mas 
também certos comportamentos inevitá-
veis da convivência humana, como é o caso 

32 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa, e SILVA, Fernanda Duarte 
Lopes Lucas da. As ações afirmativas e os processos de promoção 
da igualdade efetiva. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL AS 
MINORIAS E O DIREITO. Conselho da Justiça Federal: Brasília, 
2001. Série Cadernos do CEJ, vol. 24, pg. 97.

da discriminação. Assim, assinala a ilustre 
Professora de Minas Gerais, Carmen Lúcia  
Antunes Rocha, “conclui-se, então, que proi-
bir a discriminação não era bastante para se 
ter a efetividade do princípio da igualdade 
jurídica. O que naquele modelo se tinha e se 
tem é tão-somente o princípio da vedação 
da desigualdade, ou da invalidade do com-
portamento motivado por preconceito ma-
nifesto ou comprovado (ou comprovável), o 
que não pode ser considerado o mesmo que 
garantir a igualdade jurídica”.

Na concepção dos qualificados autores, ope-
rou-se uma transição da noção de igualdade está-
tica para igualdade substancial, justificando evo-
luções de normativos constitucionais “pautados 
na necessidade de se extinguir ou de pelo menos 
mitigar o peso das desigualdades econômicas e 
sociais e, conseqüentemente, de promover a jus-
tiça social”33. Não por acaso, tal como antes verifi-
cado em relação à Inglaterra, a industrialização e 
o combate à escravidão, o país pioneiro nas ações 
afirmativas foram os Estados Unidos da América34, 
matriz do capitalismo ultraliberal no planeta.

Assim é que, nessa distribuição propiciada 
pelo sistema de seguridade social, o Brasil vem 
conferindo cada vez mais efetividade aos direi-
tos econômicos e sociais do cidadão. Aliás, essa 
é uma tendência mundial. Os efeitos têm gerado 
ganhos positivos na democracia e fortalecido o 
sistema político nacional. No jogo político das 
eleições, cada vez mais também são denuncia-
das as práticas abomináveis de compra de votos 
e de atitudes de desmandos com o dinheiro pú-
blico. Isso mostra o abandono, aos poucos, da 
política de assistencialismo pura, voltada me-
ramente à projeção política de candidatos. Evi-
dencia como o cidadão, cada vez mais politiza-
do e consciente de seus direitos, busca a regular 
difusão dos recursos angariados pelos Estados 
de forma a propiciar o benefício da coletividade 
e a redução das barreiras de inclusão.

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

34 As políticas públicas iniciais adotadas no Estados Unidos instituí-
ram mecanismos voltados ao enfrentamento da marginalização 
econômico-social do negro na sociedade americana.
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A cidadania social tende a conferir ao ho-
mem a sua inserção no mundo globalizado, 
de tal sorte que os benefícios sociais que atu-
almente se almejam estão ligados ao acesso à 
comunicação móvel, à intercomunicação glo-
bal de rede de computadores (internet), inves-
timentos no mercado de ações negociadas em 
bolsas de valores35, aquisições de bens indus-
trializados (veículos com baixa potência e ele-
troeletrônicos da chamada linha branca) com 
redução de tributos e maiores facilidades para 
financiamentos, condições viáveis para aquisi-
ção ou construção da casa própria, incentivos 
para financiamentos educacionais, cotas de 
acesso ao ensino universitário para estudan-
tes de baixa renda e originários do próprio 
sistema público de ensino, favorecimento da 
micro e pequena empresa, entre outros tantos 
benefícios e programas sociais36 que cada vez 
mais sintonizam o cidadão com as tecnologias 
e avanços do mercado mundial.

A busca de realização de tais aspirações da 
sociedade insere o cidadão no contexto polí-
tico, exigindo-lhe participação nos institutos 
civis. Ao passo que a efetivação de tais anseios, 
através de políticas públicas, transcende à 
mera realização individual, pois as ações afir-
mativas consistem em viabilizar a harmonia e 
a paz social, além incluir o grupo social margi-
nalizado no processo produtivo e com acesso à 
educação e o mercado de trabalho37.

Opera-se, pois, a transcendência dos funda-
mentos da doutrina dos direitos humanos para 
a doutrina da cidadania, vinculando-a efetiva e 
materialmente à inserção do indivíduo no plano 

35 O governo brasileiro autorizou o uso de valores depositados em 
fundos de garantia de trabalho e serviço (FGTS) para aplicação 
em fundos de ações.

36 Benefícios e programas sociais não são apenas aqueles instituídos 
nas Leis da Previdência ou no âmbito da Lei de Amparo Social, 
pois representam todas as políticas públicas, afirmativas, através 
das quais os Estados intervêm na economia, na distribuição de 
recursos e na efetiva inclusão social das minorias.

37 GOMES e SILVA (obra citada) destacam que: “não se deve 
perder de vista o fato de que a história universal não registra, na 
era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se 
erguido de uma condição periférica à de potência econômica 
e política, digna de respeito na cena política internacional, 
mantendo no plano doméstico uma política de exclusão, aberta 
ou dissimulada, legal ou meramente informal, em relação a 
uma parcela expressiva de seu povo”.

dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais. 
Opera-se, ainda, uma abertura cada vez maior, 
em ritmo de expansão, no conceito de segurida-
de social, que passa da doutrina de cobertura de 
riscos para a cobertura de contingências sociais38 
necessárias para assegurarem ao indivíduo a sua 
efetiva inserção no mais amplo plano dos direitos 
econômicos e sociais.

A própria compreensão de seguridade social, 
no contexto jurídico brasileiro, é mais ampla do 
que a noção de previdência social, sendo esta úl-
tima um sistema contributivo que efetivamente 
busca a resguardar o trabalhador de riscos sociais 
elencados no regime. A noção de seguridade es-
capa da necessidade contributiva direta e da li-
mitação do alcance dos benefícios e programas a 
um dado grupo inserido no mercado de trabalho 
(trabalhador). A vertente da saúde, espécie de 
direitos abrangidos no espectro da seguridade, 
estende seu alcance desde os tratamentos pre-
ventivos aos pós-recuperatórios, incluindo toda 
a medicação necessária à satisfação completa do 
bem-estar do cidadão.

Por sua vez, a vertente da assistência social, 
até então limitada à noção de concessões de “es-
molas” a pessoas simplesmente esmagadas pela 
falência humana e do próprio sistema, passou a 
ser o campo de maior atenção e dedicação por 
parte da jurisprudência39. Buscam-se através dela 
meios jurídicos concretos de realização das políti-
cas sociais afirmativas que propiciem a inclusão e 
verdadeira igualdade substancial do cidadão.

A postura neutra do Estado contribuiu para a 
subjugação das minorias, levando-as à marginali-
zação sócio-econômica através da discriminação. 
É corolário do sistema tradicional questionado 
que as oportunidades sejam conferidas àqueles 

38 Os riscos sociais representam um rol de ações e/ou fatos que o 
Estado resolveu que a sociedade como um todo deve se unir 
para cobrir e proteger. Difere de contingências sociais, cuja 
definição é mais ampla para abranger, além da proteção dos 
riscos sociais, um rol de iniciativas e ações voltadas à redução 
de desigualdades através de ações afirmativas, que propiciem 
uma justa distribuição de recursos e de oportunidades entre os 
grupos sociais, especialmente visando as minorias.

39 Por incrível que pareça, a doutrina moderna não atentou ainda 
para a amplitude da noção de assistência social, de tal sorte que 
a evolução no campo tem se mostrado efetivo e cada vez mais 
concreto por parte de decisões judiciais proferidas por todo o país.
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que tenham melhor estrutura e já estejam in-
seridos no mercado, facilitando a realização do 
objeto sócio-econômico almejado. Se o Estado 
se omite, ou se mantém neutro, obviamente que 
o curso das oportunidades nunca será revertido 
em prol dos excluídos. É ai que se verifica a discri-
minação por omissão, prática comum e reiterada 
que acaba por perpetuar a exclusão social por 
impossibilidade de competição pelas minorias. A 
discriminação aborda, com isso, toda uma defi-
ciência histórica e vinculada à realidade de de-
terminado grupo social40. Bem destaca Carmem 
Lúcia Antunes Rocha41 que:

A ação afirmativa é, então, uma forma jurídica 
para se superar o isolamento ou a diminuição 
social a que se acham sujeitas as minorias. [...] 
O conteúdo, de origem bíblica, de tratar igual-
mente os iguais e desigualmente os desiguais 
na medida em que se desigualam – sempre 
lembrado como sendo a essência do princípio 
da igualdade jurídica – encontrou uma nova 
interpretação no acolhimento jurispruden-
cial concernente à ação afirmativa. Segundo 
essa nova interpretação, a desigualdade que 
se pretende e se necessita impedir para se 
realizar a igualdade no Direito não pode ser 
extraída, ou cogitada, apenas no momento 
em que se tomam as pessoas postas em dada 
situação submetida ao Direito, senão que se 
deve atentar para a igualdade jurídica a partir 
da consideração de toda a dinâmica histórica 
da sociedade, para que se focalize e se retrate 

40 GOMES e SILVA (obra citada) destacam que: “Glass Ceiling é a 
expressão utilizada pelos norte-americanos para designar as 
barreiras artificiais e invisíveis que obstaculizam o acesso de 
negros e mulheres qualificados a posições de poder e prestígio, 
limitando-lhes o crescimento e o progresso individual. O 
reconhecimento oficial da existência desses obstáculos 
artificiais se deu por ocasião da promulgação pelo Congresso 
do Civil Rights Act de 1991, que criou a Glass Ceifng Commission, 
um órgão consultivo de natureza colegiada, composto por 21 
membros nomeados pelo Presidente da República e por líderes 
do Congresso, com a incumbência de identificar as barreiras 
invisíveis e propor medidas hábeis a criar oportunidades de 
acesso de minorias a posições de mando e prestígio na órbita 
econômica privada. A referida Comissão constatou que, apesar 
dos avanços obtidos graças ao movimento dos direitos civis, 
no ano de 1995, 97% dos cargos executivos superiores das 
1.000 maiores empresas relacionadas pela revista Fortune eram 
ocupados por pessoas brancas e do sexo masculino. Vale dizer, 
um índice injustificável sob qualquer critério, haja vista que 57% 
da força de trabalho americana compõe-se de representantes 
do sexo feminino ou de minorias, ou de ambos”.

41 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Ação Afirmativa – O Conteúdo 
Democrático do Princípio da Igualdade Jurídica. In: Revista 
Trimestral de Direito Público, n. 15, pg. 85.

não apenas um instante da vida social, aprisio-
nada estaticamente e desvinculada da realida-
de histórica de determinado grupo social. Há 
que se ampliar o foco da vida política em sua 
dinâmica, cobrindo o espaço histórico que se 
reflita ainda no presente, provocando agora 
desigualdades nascentes de preconceitos pas-
sados, e não de todo extintos. A discriminação 
de ontem pode ainda atingir a pele que se vê 
de cor diversa da que predomina entre os que 
detêm direitos e poderes hoje.

Nesse contexto, tem sido implementada a téc-
nica de se estabelecer princípios e conjuntos de 
ações voltadas ao desenvolvimento dos direitos 
humanos42, muito embora as instituições políticas 
democráticas permanentemente encontrem-se 
defasadas na sua concretização. No entanto, “o 
reconhecimento público de direitos com deveres 
imperfeitos tem efeitos difusos”43, cujos benefícios 
resultam num processo de formulação pública de 
problemas, na validação de determinados conhe-
cimentos sobre a realidade, no estabelecimento 
de sujeitos em potencial para exercício dos direi-
tos e estabelecem procedimentos e instrumentos 
adequados para sua efetivação. Assim, como asse-
vera Andrei Koerner44:

o reconhecimento de um direito constitui o re-
conhecimento público da carência de um bem 
e serviço que deve ser suprida por alguém, 
uma autoridade pública, em geral, como tam-
bém é uma interpelação dirigida aos sujeitos 
sociais para que incorporem os meios de su-
prir essa falta entre as prioridades da ação co-
letiva ou justifiquem publicamente as razões 
pelas quais não o fazem.

O que se observa da evolução histórica das 
lutas sociais, nunca ignoradas na concepção dos 
direitos humanos, é que elas têm representado o 
grande papel de evolução do indivíduo no contex-
to político da ordem interna e externa aos Estados. 
Evidencia, em paralelo, uma evolução conceitual 
da definição de cidadania, antes limitada ao âm-

42 As Declarações Internacionais de Direitos e as próprias normas 
programáticas inseridas nas Constituições Federais brasileiras 
são provas de que a ordem interna e externa não têm sido pró-
digas na formulação de iniciativas e programas que viabilizem 
a inclusão social.

43 KOERNER, Andrei. Obra citada.
44 Idem, ibidem.
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bito civil e político, para sintonizá-la com a busca 
de oportunidades para todos os grupos sociais, 
especialmente as minorias, de tal sorte a elevá-la 
ao âmbito indivisível e supranacional dos direitos 
humanos civis, políticos, econômicos e sociais. A 
cidadania social, em que cada um deve ter consci-
ência de seu papel junto à sua comunidade e para 
a justa distribuição dos recursos, reflete no Estado 
o dever de propiciar, através de ações afirmativas 
definidas em políticas públicas, uma igualdade 
substancial possível e justa entre os cidadãos, re-
duzindo os efeitos da exclusão e conferindo a to-
dos as oportunidades da globalização.

Para o alcance de tais anseios, a jurisprudên-
cia tem lançado mão da amplitude e do efetivo 
resguardo de contingências sociais por parte da 
Seguridade Social, cuja definição no sistema bra-
sileiro extrapola, com sabedoria, os meros limites 
de regime contributivo em benefício de um res-
trito grupo social45. É a forma através da qual o 
Estado brasileiro busca responder e resolver, com 
crescente competência, os reclamos coletivos 
oriundos das mais diversas vozes que represen-
tam a diversidade social da cultura no Brasil.
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A desaposentação e a consequente devolução dos valores recebidos
Juiz Federal Substituto Bruno Vasconcelos

A possibilidade de desaposentação tem 
sido aceita, na doutrina e na jurisprudência, 
sem maior dificuldade. Não obstante, são con-
trovertidas as consequências da renúncia à apo-
sentadoria, para o fim de obtenção de benefício 
mais vantajoso, no mesmo ou em outro regime, 
notadamente no que concerne à restituição dos 
valores recebidos pelo segurado1 2.

Sustenta o Professor Fábio Zambitte Ibrahim a des-
necessidade de qualquer devolução. A propósito, em 
obra dedicada especificamente ao tema, asseverou:

A desaposentação em mesmo regime pre-
videnciário é, em verdade, um mero recálculo do 
valor da prestação em razão das novas cotizações 

1 Prevalece no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento 
de que não é necessária a devolução dos valores. Neste sentido, con-
fira-se: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR 
COM ARRIMO NO ART. 557 DO CPC. MATÉRIA NOVA. DISCUSSÃO. 
NÃO-CABIMENTO. PRECLUSÃO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. DE-
VOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. NÃO-OBRIGATORIEDADE. (...) 
4. A renúncia à aposentadoria, para fins de concessão de novo benefício, 
seja no mesmo regime ou em regime diverso, não implica em devolução 
dos valores percebidos, pois, enquanto esteve aposentado, o segurado 
fez jus aos seus proventos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovi-
do. (AgRg no REsp 1107638/PR, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 29/04/2009,DJe25/05/2009)”(<http://www.stj.
jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ren%FAncia+aposentado
ria&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=7#> acesso em 15/02/10, 15:48 
– destaque na transcrição)

2 Também no egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, 
predomina a corrente que entende ser prescindível qualquer 
devolução. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RENÚNCIA À APO-
SENTADORIA PREVIDENCIÁRIA E CÔMPUTO DO TEMPO DE SER-
VIÇO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE APO-
SENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 2. A renúncia à aposentadoria 
somente opera efeitos ex nunc e durante o período em que a im-
petrante esteve em gozo da aposentadoria previdenciária o bene-
fício era devido, pois a sua concessão observou as disposições da 
legislação de regência, e não há que se falar em devolução de tais 
valores. 3. Precedente do STJ: REsp 692.628/DF, Rel. Min. Nilson 
Naves, 6ª Turma, unânime, DJ 05.09.2005, p. 515. 4. Embargos 
de declaração acolhidos para suprir a omissão, mantendo-se a 
conclusão do acórdão.(EDAC 2002.34.00.014564-8/DF, Rel. Juiz 
Federal Antônio Francisco Do Nascimento, Primeira Turma,e-
DJF1 p.173 de 29/09/2009) (<http://arquivo.trf1.gov.br/default.
asp?processoX=200234000145648> acessi em 15/.02/10, 17:10 
– destaque na transcrição)

do segurado. Não faz o menor sentido determinar 
a restituição de valores fruídos no passado.

Já a desaposentação visando à mudança 
de regime previdenciário, causa alguma celeuma 
e, a princípio, faz algum sentido falar-se em resti-
tuição de valores percebidos, pois se o segurado 
deixa o regime, levando suas reservas acumu-
ladas para outro regime previdenciário, deveria 
então ressarcir o regime originário pelos gastos 
que sustentou, evitando-se prejuízo àqueles que 
permanecem vinculados ao sistema anterior.

Entretanto, a adequada conclusão a 
respeito deste tema impõe, necessariamen-
te, a análise do regime financeiro do sistema 
previdenciário de origem do segurado. (...) A 
evidência de vantagem indevida pela ausência 
de restituição de valores recebidos somente é 
passível de identificação em sistemas de ca-
pitalização, na medida em que há verdadeira 
correspectividade entre cotização e benefício 
recebido pelo segurado.

Todavia, sendo o regime financeiro adota-
do o de repartição simples, como nos regimes pre-
videnciários públicos em nosso país, não se justifi-
ca tal desconto, pois o benefício não tem sequer 
relação direta com a cotização individual, já que o 
custeio é realizado dentro do sistema de pacto in-
tergeracional, com a população atualmente ativa 
sustentando os benefícios dos hoje inativos.3 

Em semelhante sentido, manifestaram-se Carlos 
Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari:

Questionamento importante que tem 
surgido é a respeito da obrigação de devolução 
dos proventos recebidos durante o período em 
que o beneficiário esteve jubilado. É defensável 
o entendimento de que não há necessidade da 
devolução dessas parcelas, pois, não havendo 
irregularidade na concessão do benefício rece-
bido, não há o que ser restituído.4

3 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Desaposentação. O caminho para uma 
melhor apsentadoria. Niterói, RJ: Impetus, 3a. ed., 2009, p.66/67

4 CASTRO, Carlos Alberto Pereira e LAZZARI, João Batista. Manual 
de Direito Previdenciário. Florianópolis: Editora Conceito Editorial. 
11ª. ed., 2009, p.573



Todavia, com a devida vênia às respeitáveis 
opiniões em sentido contrário, penso que assiste 
razão à Professora Marina Vasques Duarte. Não se 
trata de mera renúncia, mas de desconstituição 
do ato de aposentadoria, com implicações para 
ambas as partes5. Confira-se:

Não nos parece que a limitação de no-
vos benefícios a quem já teve deferida apo-
sentadoria voluntariamente postulada fira o 
princípio da seletividade e da distributividade. 

5 Adotando esta orientação, veja-se o seguinte precedente do 
egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª. Região: PROCESSUAL 
CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 
3º DO ART. 515 DO CPC - PEDIDO DE CONVERSÃO DE 
APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL EM RAZÃO 
DE LABOR URBANO APÓS INATIVAÇÃO - PEDIDO IMPLÍCITO DE 
RENÚNCIA DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA FINS DE 
RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA (INTEGRAL) MAIS 
VANTAJOSA. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA QUANTO À 
RENÚNCIA. DIREITO DISPONÍVEL - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO 
DOS MONTANTES RECEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS DA 
APOSENTADORIA PROPORCIONAL COMO CONDIÇÃO PARA 
A CONCESSÃO DO NOVO JUBILAMENTO (APOSENTADORIA 
INTEGRAL) EM QUE SE PRETENDA UTILIZAR, TAMBÉM, O TEMPO E 
CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO SISTEMA APÓS A APOSENTADORIA 
QUE SE DESEJA RENUNCIAR - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 
PARCIALMENTE PROVIDA.  (...) Se o segurado pretende renunciar 
à aposentadoria proporcional para postular novo jubilamento 
(aposentadoria integral), com a contagem, também, do tempo 
de serviço e consideração das contribuições em que esteve 
exercendo atividade vinculada ao RGPS concomitantemente à 
percepção dos proventos de aposentadoria, os valores recebidos 
da autarquia previdenciária a título de amparo proporcional 
deverão ser integralmente restituídos. Precedentes deste Tribunal. 
- Em não havendo devolução dos valores percebidos a título da 
aposentadoria proporcional, é infrutífero o tempo de serviço e 
contribuições vertidas pelo autor posteriormente à aposentadoria 
que se deseja renunciar, e é evidente que será ineficaz renunciar à 
aposentadoria atual para, aproveitando o tempo de serviço antigo 
somado ao novo, obter outra aposentadoria, mais vantajosa. Como 
o tempo de serviço posterior à aposentadoria atual não lhe gera 
direitos, - somente geraria o tempo e contribuições posteriores à 
homologação da renúncia à aposentadoria proporcional - o autor 
só teria direito de obter novamente o benefício atual, ao qual terá 
renunciado. (...)” (TRF3, 7ª. Turma,  Juíza Eva Regina, Apelação Cível 
nº. 1396067  <http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta> 
acesso em 15/02/10, 17:43 – destaques na transcsrição)

 Na mesma linha, decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª. 
Região: “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DESAPOSENTAÇÃO. APROVEI-
TAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REGIME GERAL. POSSIBILIDADE. 
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS. 
IMPRESCINDIBILIDADE. É possível a renúncia do segurado à apo-
sentadoria por tempo de serviço titularizada para a efeito de apro-
veitamento, no próprio RGPS em futuro jubilamento, do tempo de 
serviço em que esteve exercendo atividade vinculada ao regime 
geral, concomitantemente à percepção dos proventos, desde que os 
valores recebidos da Autarquia Previdenciária a título de amparo sejam 
integralmente restituídos, seja para retornar-se ao ‘status quo ante’, 
seja para evitar-se o locupletamento ilícito.” (TRF4, Turma Suplemen-
tar. Juiz Eduardo Tonetto Picarelli, AC 200971000047103, <http://
columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>  acesso em 15/02/10, 
17:52 – destaques  na transcrição)

Afinal, estes trabalhadores já estão ao abrigo 
da proteção estatal no que se refere à substi-
tuição dos rendimentos. E, o que parece mais 
grave, pretendem ver estes valores revisados, 
levando em consideração contribuições pos-
teriores que efetuaram enquanto concomi-
tantemente percebiam os valores referentes à 
jubilação, somando tempo de serviço e carên-
cia que levaram à concessão desta. (...)

Dessa forma, entendemos não ser pos-
sível a simples revisão de aposentadoria por 
tempo de serviço/contribuição já concedida. 
O que se admite é a revogação daquele ato, 
ainda que por vontade exclusiva do segurado, 
desde que desfeitas todas as consequencias ju-
rídicas que ele havia trazido, devolvendo-se as 
parcelas recebidas a esse título.

Apenas após a desconstituição plena da 
aposentadoria, o segurado poderia pensar em re-
querer outro benefício, levando em conta aquele 
tempo de serviço, carência e contribuições que 
foram devolvidos com a desaposentação.(...)

Entendemos que na verdade a desapo-
sentação implica deveres para ambas as partes e 
não se trata apenas de o indivíduo abrir mão de 
um direito disponível.

Afinal, como antes mencionado, quando 
se postula a desaposentação e não a simples 
renúncia ao benefício, o segurado preten-
de com isto ter de volta o tempo de serviço 
e contribuições antes utilizados para cálculo 
da aposentadoria. Exige que a administração, 
em contrapartida, entregue uma certidão de 
tempo de serviço/contribuição para utiliza-la 
posteriormente, seja no mesmo regime previ-
denciário ou em regime diverso.6

Invoca-se, com frequência, o caráter ali-
mentar do benefício, a fim de eximir o segurado 
da restituição dos valores recebidos. Contudo, 
parece-me que a desconstituição do ato de apo-
sentadoria significa o desfazimento da causa da 
percepção destes valores, razão por que, sem 
a devolução,  haveria um enriquecimento sem 
causa. Mais uma vez, acompanho o entendi-
mento da Professora Marina Vasques:

O segurado não apenas abdica de uma 
titularidade jurídica que lhe corresponde, 
como impõe para a Administração um dever 

6 ROCHA, Daniel Machado  et al.  Temas atuais de Direito 
Previdenciário e Assistência Social. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2003. p.79/82
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de expedir a respectiva Certidão de Tempo de 
Contribuição e posteriormente vir a compen-
sar o regime de previdência perante o qual 
postulará a nova aposentadoria.

Em razão desse efeito, não é possível 
obrigar o INSS a expedir a certidão sem que 
algo lhe seja fornecido em troca, sob pena de 
o segurado locupletar-se ilicitamente. Afinal, 
em muitos casos já recebeu os valores da 
aposentadoria por vários anos.

O mais justo é conferir efeito “ex tunc” à 
desaposentação e fazer retornar o “status quo 
ante”, devendo o segurado restituir o recebido 
do órgão gestor durante o período que esteve 
beneficiado. Este novo ato que será deflagrado 
pela nova manifestação de vontade do segurado 
deve ter por consequência a eliminação de todo 
e qualquer prejuízo que o primeiro ato possa ter 
causado para a parte contrária, no caso, o INSS.

Os valores percebidos devem ser devol-
vidos ainda que tenham natureza alimentar. Se 
assim não for, o sistema de proteção social será 
prejudicado pela criação de despesa não auto-
rizada em lei, afrontando o princípio da legali-
dade e da supremacia do interesse público.7

Destarte, a renúncia à aposentadoria para ob-
tenção de benefício previdenciário mais vantajoso, 
no mesmo ou em outro regime, é direito do segu-
rado, cujo exercício, entretanto, depende do resta-
belecimento do status quo ante, com a restituição 
integral dos valores recebidos, a fim de que não 
haja enriquecimento sem causa, em detrimento 
do equilíbrio orçamentário.

7 Op. cit., p.89
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Breves considerações sobre o conceito de família para fins  
da Lei n. 8.742/93 – Rol meramente exemplificativo?

Juíza Federal Carmen Elizângela Dias Moreira de Resende

O presente trabalho busca incitar o questiona-
mento acerca da extensão do conceito de família para 
fins do benefício de prestação continuada previsto na 
LOAS, posto que muitas interpretações têm sido em-
prestadas a este conceito, algumas mais extensivas, 
outras nem tanto, sendo que não raras vezes a ques-
tão é tormentosa para o julgador ao se deparar com 
o caso concreto, devendo ponderar entre a letra da 
Lei e a realidade da população mais carente no nosso 
País, clientela do benefício assistencial.

Importante deixar registrado que questões ou-
tras como a ponderação racional do critério de ¼ 
do salário mínimo como renda per capita para fins 
de constatação da miserabilidade não serão abor-
dadas nestas breves linhas, até porque já têm sido 
alvo de diversos estudos e até mesmo dissecada em 
diversas decisões judiciais das mais altas cortes.

Como se sabe, a Assistência Social é uma 
espécie do gênero Seguridade Social, ao lado 
da Previdência Social e da Saúde. Distingue-se 
da Previdência Social especialmente em razão 
do seu caráter não contributivo e um de seu 
principiais meios de atuação é o Benefício de 
Prestação Continuada. 

O que comumente temos visto é que grande 
parte da população brasileira confunde o benefí-
cio de prestação continuada e a aposentadoria por 
idade, esta última integrante do rol de benefícios 
da Previdência Social. Isto se deve ao fato de a con-
cessão e a manutenção do benefício de prestação 
continuada serem feitos pelo INSS, o que se deu 
com base na própria Lei nº 8.742/92, apenas por ra-
zões operacionais, tendo em vista, especialmente, a 
grande rede que a Autarquia Previdenciária possui 
espalhada por todo o território nacional. Contudo, 
a verba para pagamento do benefício assistencial é 
proveniente dos cofres da União e não do INSS.

Adentrando o tema proposto, de início vale re-
lembrar a legislação pertinente, iniciando pela Cons-
tituição Federal, a qual prevê, como objetivo da as-

sistência social, “a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de pro-
ver à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a Lei” (art. 203, inciso V).

A Lei nº 8.742/93, denominada Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas), veio regulamentar a proteção 
constitucional, prevendo que para fazer jus ao referido 
benefício, a pessoa precisa ser portadora de deficiência 
ou idosa (art. 203, inciso V, da CRFB e art. 20 da Loas). 
Além disso, há um requisito econômico: a pessoa tem 
que demonstrar não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Lado outro, os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei nº 
8.742/93 definem o nível de renda que a família deve 
ter para ser considerada incapaz de manter a pessoa 
idosa ou portadora de deficiência, da seguinte forma:

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, 
entende-se como família o conjunto de pessoas 
elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. 
(Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998):

[…] 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a ma-
nutenção da pessoa portadora de deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

É de se notar que o § 1º nem sempre teve a reda-
ção acima transcrita, pois, inicialmente, assim previa:

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, 
entende-se por família a unidade mononucle-
ar, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é 
mantida pela contribuição de seus integrantes.

Como se percebe, somente com o advento da 
Lei nº 9.720, de 30.11.1998, foi que se introduziu 
na legislação de Assistência Social o conceito de 
família esculpido na Lei Previdenciária, vez que a 
redação anterior dava permissão para que várias 
outras pessoas pudessem ser tidas como inte-
grantes de uma mesma família.



A precisa delimitação do número de membros 
de uma família é de extrema importância, poden-
do ser decisiva para a obtenção, ou não, do bene-
fício de prestação continuada. Em outras palavras, 
dependendo do número de componentes consi-
derados na família, tomando-se como referencial 
para a avaliação a pessoa portadora de deficiência 
ou idosa, o resultado poderá ser favorável ou não 
ao pretendente ao benefício.

O atual conceito de família introduzido à Lei 
nº 8.742/93, no seu art. 20, §1º, abarca o conjunto 
de pessoas elencadas no art. 16, da Lei nº 8.213/91, 
que vivam sob o mesmo teto, donde se conclui que 
abrange todas as pessoas mencionadas neste arti-
go como possíveis dependentes, ou seja: a) cônju-
ge; b) companheiro; c) filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido; d) pais; e) irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 
ou inválido; f) enteado e g) menor tutelado.

Assim, de acordo com a Lei, não entram no 
conceito de família, irmão maior de 21 anos não 
inválido ou menor de 21 anos emancipado, netos, 
genros, cunhados, etc. 

Daí ser de extrema importância estabelecer se 
o rol elencado no art.16 supra mencionado é ou 
não taxativo, sendo que até então a jurisprudên-
cia tem se mostrado bastante vacilante, conforme 
se depreende das ementas exemplificativas e an-
tagônicas a seguir transcritas:

AGRAVO LEGAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - 
CONCEITO DE FAMÍLIA - DEFICIÊNCIA E HIPOS-
SUFICIÊNCIA COMPROVADAS. TERMO INICIAL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA MANTIDA. TUTELA ANTECIPA-
DA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

I. O autor é portador de debilidade mental 
grave, encontrando-se total e definitiva-
mente incapacitado.

II. O grupo familiar é formado pelo autor, a 
mãe, a filha e os dois netos, sendo a renda fa-
miliar composta pela Pensão por Morte auferi-
da pela mãe, em valores de fevereiro/2008, de 
R$ 454,78 (quatrocentos e cinqüenta e quatro 
reais e setenta e oito centavos), e a renda per 
capita de R$ 90,00 (noventa reais), correspon-
dente a 23% do salário mínimo, e, portanto, 
inferior àquela determinada pelo § 3º do artigo 

20 da Lei nº 8.742/93. III. Termo inicial mantido 
na data da citação. IV. Honorários advocatícios 
mantidos em 10% (dez por cento) sobre as par-
celas vencidas até a sentença. V. Agravo legal 
provido. Apelação do INSS e Recurso Adesivo 
do autor improvidos. Sentença mantida. Tutela 
concedida de ofício.

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

Ementa : PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSIS-
TENCIAL de PRESTAÇÃO CONTINUADA. CON-
CESSÃO. REQUISITOS VERTIDOS NO ART. 20 da 
LEI Nº 8.742/93. DEFICIENTE. INCAPACIDADE 
PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA O TRABA-
LHO CONSTATADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔ-
MICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ILIQUIDEZ 
DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA. 

I - A autora padece de varizes de membros infe-
riores e seqüela de remoção de meningioma de 
coluna torácica, o que impõem a concessão do 
benefício. As condições sócio-econômicas tra-
duzem situação de hipossuficiência: a recorrida 
mora com seu esposo, ambos idosos e enfer-
mos, e dois netos, sobrevivendo da aposenta-
doria no valor de um salário mínimo percebido 
por seu cônjuge. A Lei nº 10.741/2003, além de 
reduzir o requisito idade para a concessão do 
benefício assistencial, dispôs no parágrafo úni-
co do artigo 34 que “O benefício já concedido 
a qualquer membro da família nos termos do 
caput não será computado para os fins do cál-
culo da renda familiar per capita a que se refere a 
Loas”. Tal regra não pode deixar de ser aplicada 
no caso do “incapaz para a vida independente e 
para o trabalho”, situação dos autos, pois sendo 
de miserabilidade a situação da família com ren-
da de um salário mínimo (consistente em bene-
fício disciplinado pela LOAS), também o é pelo 
Regime Geral da Previdência Social, quando o 
benefício recebido por um membro da família 
se restringir ao mínimo legal. 

II - Fundamentos jurídicos e fundamentos legais 
não se confundem, sendo só os primeiros de 
constância obrigatória na sentença, como base 
para solução das questões postas pelas partes. 

III - Recurso improvido. 

Processo 200836007008116, Relator(a) : CESAR 
AUGUSTO BEARSI - 1ª Turma Recursal – MT - 
Fonte - DJMT 09/03/2009).

EMENTA: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CÁLCULO DA 
RENDA FAMILIAR. EXCLUSÃO DE PROVENTOS DA 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NO VALOR MÍ-
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NIMO, PERCEBIDA PELO MARIDO, ASSIM COMO 
DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS NETOS.

Pretendente ao benefício assistencial que resi-
de com seu marido e netos. Exclusão, do cálculo 
da renda familiar, dos proventos de aposenta-
doria por invalidez no valor mínimo percebida 
pelo marido (art. 34, parágrafo único da Lei nº 
10.741/2003 – Estatuto do Idoso) e dos rendi-
mentos auferidos pelos netos (art. 20, § 1º, da 
Lei nº  8.742/93 c/c art. 16 da Lei nº 8.213/91).

(Processo nº 2005.72.95.009335-3, Relator -  Juiz 
Federal João Batista Lazzari - Turma Recursal da 
Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina).

Veja-se que nas duas primeiras ementas os ne-
tos são incluídos no conceito de família, conquanto 
não estejam elencados como dependentes no rol do 
art.16 da Lei nº 8.213/91, enquanto na terceira ementa 
estes são extirpados. É certo que nas duas primeiras a 
contagem dos netos como integrantes da família se-
ria favorável ao pretendente ao benefício assistencial, 
vez que a renda per capita diminuiria, enquanto na 
última seria prejudicial, posto que os netos já se en-
contravam inseridos no mercado de trabalho e, por 
conseqüência, a renda per capita aumentaria. 

Em recente decisão, a TNU entendeu ser mera-
mente exemplificativo o rol previsto no artigo 16 da 
Lei nº 8.213/91, conforme ementa a seguir transcrita, 
da lavra da Ilustre Juíza Federal Maria Divina Vitória:

EMENTA PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA SO-
CIAL. BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA. 
REQUISITOS LEGAIS. CONCEITO DE FAMÍLIA. 

1. Ao apurar o grupo familiar do requerente, o 
juiz não está adstrito ao rol do art. 16 da Lei nº 
8.213/91, que, neste caso, é meramente exem-
plificativo, podendo, diante do caso concreto, 
ser alargado ou diminuído, de acordo com a 
sua eqüitativa apreciação, e tendo em visto o 
art. 5º da Lei nº 11.340/2006. 

2. Caso de retorno dos autos ao juízo de origem 
para, diante do caso concreto, fazer a adequa-
ção do julgado. 

3. Recurso conhecido e provido em parte. 

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 
Federal 200770950064928 Relator(a) Juíza Federal 
Maria Divina Vitória TNU - Fonte DJ 19/08/2009). 

A meu juízo, a decisão da TNU encontra razão de 
ser, vez que o conceito previsto no § 1º, do art. 20 da 
Lei n° 8.742/93 deve ser analisado em cada caso con-
creto, ante o dever de solidariedade familiar prevista 

nos artigos 229 e 230, da Lei Fundamental e dos arti-
gos 1694 e seguintes do Código Civil vigente. Porém, 
deve-se ter bastante cautela ao se considerar como 
componentes da família para fins assistenciais pesso-
as não elencados no art.16 da Lei nº 8.213/91, o qual 
deve servir como um norte para o julgador. 

De fato, casos há em que o critério legal pode criar 
injustiças, merecendo ser superado pelo julgador. Não 
que o critério legal seja abstratamente maléfico, vez 
que foi um critério legítimo que se socorreu do elenco 
dos dependentes para fins previdenciários, cuja legis-
lação tende a incluir no conceito de família pessoas 
que não têm renda (menores e inválidos), e que por 
isso mesmo vivem sob a dependência de outrem.

Contudo, não podemos fechar os olhos para uma 
realidade latente no Brasil, é que a responsabilidade 
pelo sustento da família está cada vez mais sobre os 
ombros dos idosos. A proporção de brasileiros com 
mais de 65 anos responsáveis pelas despesas e que 
dividem a moradia com filhos, netos ou bisnetos sobe 
a cada ano de acordo com dados das pesquisas do  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Há múltiplas razões para isso, como o fato de os 
filhos estarem deixando a casa de seus pais mais tar-
diamente, fruto de dificuldades financeiras, aliada à 
demora de ingressarem no mercado de trabalho em 
decorrência dos reflexos causados pela baixa escolari-
dade e falta de qualificação, que dificultam sobrema-
neira a conquista de uma vaga no mercado de traba-
lho, mantendo-os sempre dependentes dos pais. 

Por outro lado, o conceito de família não 
pode ser por demais alargado, vez que o benefí-
cio assistencial é destinado somente aos miserá-
veis, melhor dizendo, àqueles que se encontram 
em situação de desamparo. É que não basta ser 
pobre para fazer jus ao benefício assistencial, pois 
se assim fosse milhões de pessoas em nosso País 
teriam direito a tal benefício. 

Neste sentido, inclusive, decidiu o E. TRF 3.ª 
Região que:

(...) O benefício de prestação continuada não 
tem por fim a complementação da renda fami-
liar ou proporcionar maior conforto ao benefi-
ciário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficien-
te em estado de penúria (AC 876500. 9.ª Turma. 
Rel. Des. Fed. Marisa Santos. DJU, 04.09.2003).
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Na verdade, a Assistência Social somente 
deve atuar supletivamente quando a família não 
tem condições de cumprir seu papel social, uma 
vez que a própria Constituição Federal prevê que 
é dever dos pais assistirem os filhos menores e os 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 
na velhice, carência ou enfermidade (CF, art. 229). 

Também o Código Civil prevê, em consonância 
com a solidariedade familiar, o instituto dos alimen-
tos, prescrevendo o direito-dever recíproco entre 
pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, à 
prestação de alimentos (CC/02, art. 1696), que são 
destinados a atender às necessidades de subsistên-
cia (CC/02, art. 1694, § 2°), donde se conclui que o 
Estado, deverá intervir, através da Assistência Social, 
apenas quando aquele de quem se reclama alimen-
tos não pode fornecê-los sem desfalque do neces-
sário ao seu sustento (CC/02, art. 1695, in fine).

O perigo de se alargar demais o conceito de fa-
mília é que muitas pessoas podem deixar de entrar 
no mercado de trabalho de maneira proposital para 
não perderem o benefício, preferindo viver como-
damente sob a dependência do idoso ou deficien-
te físico. De certa forma, a percepção do benefício 
pode representar um desestímulo a que os mem-
bros da família busquem uma melhoria no nível de 
vida, com o temor de perderem o benefício.

No caso dos netos, por exemplo, somente 
em situações excepcionais em que não possam 
ser sustentados pelos próprios pais, por razão 
de abandono ou invalidez, aí sim estes  pode-
riam integrar o conceito de família para fins de 
o idoso, no caso um dos avós, perceber o bene-
fício. Do contrário, estaríamos estimulando com 
que os pais, a quem cabe o dever de sustento 
dos filhos, se esquivassem desse dever.

Obviamente que poderá haver casos em que, 
muito embora não se atenda ao critério legal, a famí-
lia é tão ou mais carente do que exige o critério legal. 
Se os pais abandonam uma criança com os avós, é 
evidente que estes ficarão com o ônus de prover seu 
sustento. Assim, a presença da criança no grupo é in-
dicativa de que uma maior necessidade do benefício 
do que se a criança nele não estivesse inserida.

Manifestando-se sobre o tema, Marcelo Leo-
nardo Tavares1 doutrina: “Pode ocorrer que, no caso 
concreto, o critério acolhido de forma genérica pelo 
legislador não se mostre suficiente para solucionar o 
problema da sobrevivência. Se isto acontecer, caberá 
ao Poder Judiciário valorizar os elementos mais ade-
quados para a justa solução do caso concreto”.

Por fim, é bom lembrar que a jurisprudência, 
tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais, vem decidindo que os critérios 
de avaliação da carência econômica não são abso-
lutos, sendo possível demonstrar que a família é 
incapaz de prover a manutenção da pessoa porta-
dora de deficiência ou idosa com base em outros 
elementos, além daqueles considerados na Lei.
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O direito da concubina à pensão por morte
Juíza Federal Substituta Cláudia Aparecida Salge

Introdução1 

Da Seguridade Social e seus objetivos

Na medida em que o Estado tornou-se  indus-
trializado, acarretando a utilização em massa do tra-
balho assalariado, surgiu a necessidade de se criar 
um sistema de seguridade social, com o objetivo de 
proteger o trabalhador das contingências, ou seja, 
de eventos capazes de lhe retirar a capacidade de 
prover a própria subsistência e de seus familiares.

Diante dessa nova perspectiva, instituiu-se, 
no âmbito estatal, um conjunto de princípios e 
normas voltadas a centralizar o custeio do siste-
ma, a fim de viabilizar a concessão de benefícios 
e serviços direcionados à população, o qual se de-
nominou Seguridade Social.

Segundo SÉRGIO PINTO MARTINS, “o Estado, 
portanto, vai atender às necessidades que o ser 
humano vier a ter nas adversidades, dando-lhe 
tranquilidade quanto ao presente e, principal-
mente, quanto ao futuro, mormente quando o 
trabalhador tenha perdido a sua remuneração, de 
modo a possibilitar um nível de vida aceitável”.1

Em face dessa assertiva, é correto afirmar 
que a Seguridade Social foi instituída com o ob-
jetivo de proporcionar a equitativa distribuição 
de renda, com base nos princípios da solidarie-
dade e da universalidade.

Essa nova visão adveio da promulgação da 
Constituição Federal de 1988, em especial, pela dic-
ção do art. 194, de onde exsurge o importante papel 
da Seguridade na consecução da Justiça Social.

SIMONE BARBISAN FORTES, ao citar a opi-
nião de Feijó Coimbra, explica que:

Discorrendo sobre os fins da seguri-
dade social, diz Fernando de Ferreri que ela, 
absorvendo os antigos sistemas de previsão, 

1 In Da Seguridade Social, Ed. Atlas, 15a edição, p. 43.

converte-se, aos poucos, em serviço público 
de amparo social, mantido por receita tribu-
tária ou assemelhada, mercê da qual o Estado 
realiza, de modo efetivo e, sem dúvida, mais 
prático e adequado, uma redistribuição de 
renda, considerada por Paul Durando uma das 
soluções mais imperiosas para a denominada 
questão social. E na verdade, é ela, antes de 
tudo, um mecanismo de transferência das res-
ponsabilidades pelos efeitos dos riscos sociais, 
das pessoas atingidas para as componentes 
de grupos mais fortes economicamente, e 
destes para o conjunto de pessoas mais aptos 
a suportá-las: a sociedade inteira.2

É importante destacar que o art. 193 da Carta 
Política de 1988 impõe, explicitamente, que “a or-
dem social tem como base o primado do trabalho, 
e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”.

Nesse aspecto, fica claro que a Seguridade So-
cial tem o seu ponto de apoio nos princípios da so-
lidariedade e da universalidade, visando à cober-
tura de todos os riscos sociais que possam atingir 
os membros da coletividade (Previdência Social), 
além de assegurar a todos os habitantes do terri-
tório nacional, brasileiros ou estrangeiros, o acesso 
ao sistema único de saúde (Assistência Social).

A cobertura de riscos ou contigências sociais, 
como premissa básica da Previdência Social, sig-
nifica que incumbe ao sistema assegurar aos seus 
beneficiários as condições básicas para a manu-
tenção de sua subsistência e de seus dependen-
tes, em situações de desemprego, incapacidade, 
velhice, prisão ou morte.

SIMONE BARBISAN FORTES esclarece que:

Riscos ou contingências são os eventos 
incertos, determinantes da perda da autono-
mia dos sujeitos, por conta da impossibilidade 
laborativa, cuja ocorrência, embora em um pri-
meiro momento tenha um reflexo puramente 
individual, apresenta, também, evidente im-

2 In Direito da Seguridade Social, Ed. Livraria do Advogado, 2005, p. 30.



portância para a sociedade, já que a situação 
de desemprego ou desocupação involuntária, 
considerada em termos globais, opera reflexos 
econômico-sociais consideráveis.

Geralmente, são tidos como contingências 
sociais os encargos da maternidade, idade avan-
çada, doença, invalidez, morte e desemprego.

No caso brasileiro, a Constituição Federal 
de 1988, nos incisos do art. 201, aponta como 
riscos sociais que devem necessariamente ser 
cobertos pelo Regime Geral de Previdência 
Social, sem exclusão de outros, a doença, a in-
validez, morte, idade avançada, maternidade, 
desemprego involuntário e reclusão.3

Dentre os princípios que regulamentam a Pre-
vidência Social, encontra-se o da protetividade ou 
proteção, que pressupõe a instituição de um plane-
jamento sistematizado suficiente para proporcionar 
ao segurado as condições necessárias para enfrentar, 
dignamente, essas contingências sociais.

Impõe-se concluir, portanto, que o fim coli-
mado pela Previdência Social é a centralização 
de recursos, oriundos de toda a sociedade, desti-
nados a assegurar a cobertura das contingências 
sociais que venham a impedir que o segurado e 
seus dependentes possam sobreviver, de forma 
digna, consoante os princípios fundamentais do 
Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III, 
da Constituição Federal). 

Dos beneficiários da previdência social2 

No vértice da relação previdenciária figuram, 
como sujeitos, de um lado, no pólo passivo, a Au-
tarquia, na condição de gerenciadora de recursos 
e prestadora de benefícios e serviços, e, de outro 
lado, no pólo ativo, os beneficiários de tais presta-
ções, que se constituem exclusivamente de pesso-
as físicas, 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 Previdência Social, em razão 
do exercício de atividade laboral, cuja filiação é 
obrigatória, ou em virtude de adesão voluntária, 

3 In ob. cit., p. 47.

mediante o recolhimento das devidas contribui-
ções ao sistema.

De sua vez, são dependentes todos aqueles 
que se vinculam indiretamente ao RGPS, através 
de estreita ligação com os segurados. Os depen-
dentes, em face de sua vinculação indireta, somen-
te permanecem como beneficiários enquanto o 
segurado, a que estão ligados, mantiver essa con-
dição, e, por este motivo, a sua relação previdenci-
ária tem caráter de acessoriedade.

Segundo as lições de SIMONE BARBISAN 
FORTES, “em outros termos, dependentes previ-
denciários são aqueles que mantêm uma relação 
de dependência com os segurados do Regime 
Geral de Previdência Social que, dado o seu ca-
ráter protetivo, também da família, os abarca em 
seu rol de beneficiários”.4

Assevera, a MM. Juíza Federal, que “a família, 
nos termos do art. 226 da Constituição Federal, 
base da sociedade, tem especial atenção do Estado, 
sendo que, conforme o art. 227, a infância e a ado-
lescência constituem-se em setor prioritário, com 
direito à proteção especial que envolve garantia 
de direitos previdenciários (§3º, II, do dispositivo). 
Assim é que, no campo da previdência social, o art. 
201, incisos IV e V, também da Constituição Federal, 
elencam dois benefícios que devem ser alcançados 
ao que denomina dependentes, isto é, os membros 
da unidade familiar dos segurados”.5

Na realidade, conforme já analisado, a pro-
teção previdenciária dos dependentes do segu-
rado tem, como pressuposto, a manutenção da 
qualidade de vida por ele proporcionada aos 
membros da família e aos que com ele manti-
nham um vínculo de solidariedade, mesmo dian-
te da ocorrência das contigências sociais.

Impõe observar, como questão 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 cônjuge, o(a) companheiro(a) 
do segurado, circunstância esta que se repete no 
art. 201, inciso V da Magna Carta, que lhe assegura 
o direito à pensão por morte.

4 In ob. cit., p. 76.
5 Idem.
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Para efeito do reconhecimento do direito 
do(a) companheiro(a) aos benefícios previdenciá-
rios, deve-se aferir a existência, in concreto, do ins-
tituto de direito civil denominado união estável.

Da conceituação de união estável para 3 
fins previdenciários 

Em princípio, é importante destacar que, para 
fins previdenciários, torna-se imprescindível a 
comprovação efetiva da existência da união está-
vel entre o segurado e o pretenso dependente.

O art. 226, §3º, da Carta Política, estabelece 
que “para efeito da proteção do Estado, é reco-
nhecida a união estável entre o homem e a mu-
lher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 
a sua conversão em casamento”.

Em perfeita harmonia com os preceitos cons-
titucionais, as normas de direito civil estabelecem 
que “considera-se companheira ou companheiro 
a pessoa que, sem ser casada, mantém união está-
vel com o segurado ou com a segurada, de acordo 
com o §3º do art. 226 da Constituição Federal. Na 
dicção legal, demanda-se união pública e notória, 
com intuito de formação de família, entre pessoas 
de sexo distinto”.6

Extrai-se, portanto, da norma constitucional, 
que a união estável possui, como característica 
fundamental, a formação de entidade familiar pe-
los conviventes.

Para identificar a real configuração de união 
estável, WLADIMIR NOVAES MARTINEZ traça os se-
guintes parâmetros:

A definição de companheiro(a) depen-
de exclusivamente da estabilidade da união. 
Entretanto, a presença de qualquer um desses 
fatos é suficiente para caracterizar a condição 
de dependente.

A observação a quanto não ser casada 
deve ser entendida como excludente da bigamia 
de fato, isto é, a união estável excluir a existência 
de outra mulher ou homem, tidos como aman-
tes. Todavia, se mantido o casamento e, ainda 
assim, vivendo com outra mulher, ficar demons-
trada a vida em comum, principalmente se de-
corridos cinco anos ou existente filho em comum, 

6 SIMONE BARBISAN FORTES, in ob. cit., p. 78.

produzir-se-á a situação da concorrência entre o 
companheiro(a) e (a) esposo(a). De qualquer for-
ma, não significa terem os companheiros de ser 
solteiros, podendo ser ex-casados e separados de 
direito ou de fato ou viúvos.

Companheiros são pessoas vivendo como 
se casados fossem, assim entendida a vida em 
comum, apresentando-se publicamente juntos, 
partilhando o mesmo lar ou não, dividindo os en-
cargos da affectio societatis conjugal.

A estabilidade de tal união não é fácil de ser 
caracterizada e, embora não mais exigida a prova 
da dependência econômica, agora presumida, só 
tem sentido o direito à pensão por morte se am-
bos se auxiliavam e se mantinham numa família, 
e isso pressupõe, normalmente, certa convivência 
sob o mesmo teto e não relacionamento às escon-
didas. De qualquer forma, não se confunde com a 
sociedade comercial ou com a frequência de rela-
ções amorosas não definidas.7

Assim, percebe-se que a união estável lastreia-
se em uma relação voltada à constituição de um 
núcleo familiar, não importando o estado civil dos 
conviventes, o que viabiliza a possibilidade de seu 
reconhecimento mesmo nas situações em que a 
convivência seja concomitante com o casamento, 
a depender das circunstâncias do caso concreto.

Do entendimento dos tribunais sobre a 4 
questão da dependência da concubina

Embora a lei não faça qualquer restrição 
com relação ao estado civil dos conviventes, os 
Tribunais pátrios, em sua maioria, têm entendi-
do que a concubina – companheira do segurado 
que mantém, em concomitância, o casamento – 
não possui direito à dependência, para fins de 
percepção de pensão por morte.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicio-
nou sobre o tema, como se vê a seguir:

RESP 200400998572   RESP - RECURSO ESPE-
CIAL - 674176

Relator(a) NILSON NAVES 

Sigla do órgão STJ 

Órgão julgador SEXTA TURMA 

Fonte  DJE DATA:31/08/2009 

7 In Comentários à Lei Básica da Previdência Social, Ed. LTr, 6a 
edição, Tomo II, p. 146/147.
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Ementa 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 
POR MORTE. RATEIO ENTRE VIÚVA E CONCUBI-
NA. SIMULTANEIDADE DE RELAÇÃO MARITAL. 
UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. IMPOS-
SIBILIDADE. 1. Em razão do próprio regramento 
constitucional e infraconstitucional, a exigência 
para o reconhecimento da união estável é que 
ambos, o segurado e a companheira, sejam sol-
teiros, separados de fato ou judicialmente, ou 
viúvos, que convivam como entidade familiar, 
ainda que não sob o mesmo teto, excluindo-se, 
assim, para fins de reconhecimento de união 
estável, as situações de concomitância, é dizer, 
de simultaneidade de relação marital. 2. É firme 
o constructo jurisprudencial na afirmação de 
que se reconhece à companheira de homem 
casado, mas separado de fato ou de direito, 
divorciado ou viúvo, o direito na participação 
nos benefícios previdenciários e patrimoniais 
decorrentes de seu falecimento, concorrendo 
com a esposa, ou até mesmo excluindo-a da 
participação, hipótese que não ocorre na espé-
cie, de sorte que a distinção entre concubinato 
e união estável hoje não oferece mais dúvida. 
3. Recurso especial conhecido e provido. 

Data da Decisão 17/03/2009 

Data da Publicação 31/08/2009.

De sua vez, os Tribunais Regionais Federais tam-
bém adotaram, em reiterados julgados, o mesmo 
posicionamento, lastreado na circunstância de que a 
união estável pressupõe a ausência de impedimento 
matrimonial, senão vejamos:

Processo AC 200451010256936

AC - APELAÇÃO CIVEL - 397174

Relator(a) Desembargador Federal GUILHERME 
CALMON NOGUEIRA DA GAMA 

Sigla do órgão TRF2 

Órgão julgador SEXTA TURMA ESPECIALIZADA 

Fonte DJU - Data: 04/05/2009 – Página: 98 

Ementa 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRA-
TIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MILI-
TAR. SEPARAÇÃO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 
UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIS-
TÊNCIA DAS FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS. ANÁLISE 
DE PROVA. IMPROVIMENTO. 1.O tema em deba-
te diz respeito à suposta condição de pensionis-
ta em razão da morte de ex-militar na condição 
de companheira. O militar era casado e, conso-

ante as provas produzidas nos autos, ainda man-
tinha de fato seu casamento. 2. Após o advento 
da Constituição Federal de 1988, mormente 
diante da regra expressa contida no artigo 226, 
§ 3º, finalmente foi reconhecida oficialmente a 
família constituída entre companheiros, inclu-
sive para fins de proteção estatal. 3. O compa-
nheirismo, ou união estável (na terminologia 
adotada pelo legislador constituinte) é a união 
extramatrimonial monogâmica entre o homem 
e a mulher desimpedidos, como vínculo forma-
dor e mantenedor da família, estabelecendo 
uma comunhão de vida e d’almas, nos moldes 
do casamento, de forma duradoura, contínua, 
notória e estável. 4. Um dos requisitos objetivos 
para a configuração do companheirismo (ou 
união estável, na terminologia constitucional) 
é a ausência de impedimentos matrimoniais, 
ressalvada a possibilidade de o companheiro 
que tem o estado civil de casado encontrar-se 
separado de fato de seu cônjuge (CC, art. 1.723, 
§ 1°). 5. No julgamento do Recurso Especial n° 
397.762/BA, a 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal concluiu, por maioria de votos, que não 
há como reconhecer as denominadas famílias 
simultâneas no sistema jurídico brasileiro. A hi-
pótese era de concubinato (CC, art. 1.727), e não 
de companheirismo (CC, art. 1.723, caput) e, por 
isso, não reconheceu direito à pensão em favor 
de concubina (e não companheira). 6. A hipóte-
se é análoga à presente, não havendo qualquer 
sentido em se admitir o concubinato para fins de 
produção de efeitos jurídicos, mesmo no campo 
previdenciário lato sensu. 7. Recurso conhecido 
e improvido, para o fim de manter a sentença. 

Data da Decisão 13/04/2009 

Data da Publicação 04/05/2009.

APELREE 200503990278355

APELREE - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 
- 1039415

Relator(a) JUIZ WALTER DO AMARAL 

Sigla do órgão TRF3 

Órgão julgador SÉTIMA TURMA 

Fonte DJF3 CJ2 DATA:17/07/2009 PÁGINA: 430 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABA-
LHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO. FI-
LHOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 
CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS. 
IMPEDIMENTO LEGAL DE UNIÃO ESTÁVEL. DE-
PENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO 
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INICIAL. VERBA HONORÁRIA. I. (... omissis...) V.A 
prova material, corroborada pela testemunhal 
colhida nos autos, é suficiente a demonstrar que 
a requerente e o falecido mantinham uma rela-
ção pública, contínua e duradoura. VI.A união 
entre a autora e o falecido não se enquadra na-
quela protegida pelo artigo 226 da Constituição 
Federal de 1988, em face da ausência de com-
provação da separação de fato do de cujus. VII.
Inviável a concessão do benefício pleiteado à 
concubina, tendo em vista a impossibilidade de 
ser conferido status de união estável a relação 
concubinária concomitante a casamento válido. 
(... omissis...) XVI.Remessa oficial não conhecida. 
Agravo retido improvido. Apelação do INSS par-
cialmente provida. 

Data da Decisão 22/06/2009 

Data da Publicação 17/07/2009.

Recentemente, a 1ª Turma do Supremo Tri-
bunal Federal proferiu julgamento, afastando, por 
maioria, a possibilidade de concessão de pensão 
por morte à concubina, por entender que não se 
configura união estável em concomitância com o 
casamento. Segundo a interpretação da maioria 
dos Ministros do Pretório Excelso, com ressalva do 
brilhante voto do Ministro Ayres de Brito, a segun-
da união desestabiliza a primeira (RE n. 397762, Rel. 
Min. Marco Aurélio Mello, DJe de 13/08/2008).

Entrementes, alguns julgados proferidos pelos 
tribunais superiores enfrentaram o tema, de forma 
aprofundada, interpretando a lei previdenciária em 
consonância com o texto constitucional, que preco-
niza a proteção à família.

A propósito:

Processo AC 200138000362530

AC - APELAÇÃO CIVEL - 200138000362530

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

Sigla do órgão TRF1 

Órgão julgador PRIMEIRA TURMA 

Fonte e-DJF1 DATA:02/09/2008 PAGINA:18 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO 
EM 1999. CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL COM-
PROVADOS. DIREITO DA COMPANHEIRA. RA-
TEIO. FILHO MAIOR NÃO INVÁLIDO. EXCLUSÃO 
DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DESDE A DATA DA 
MAIORIDADE. §3º DO ART. 226 DA CF/88. ART. 
1.723 DO CÓDIGO CIVIL/2002. LEI 8.213/91. 

PARTILHA DA PENSÃO A PARTIR DA HABILITA-
ÇÃO DA COMPANHEIRA. APELAÇÃO DESPRO-
VIDA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 
1. A teor do que dispõem os §§ 3º e 4º do art. 
16 da Lei de Benefícios (8.213/91), bem como 
comprovado pela instrução dos autos a conco-
mitância do casamento com a viúva e da união 
estável com a companheira (Apelada), não me-
rece censura a sentença que concluiu tratar-se 
de hipótese em que o 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 já é beneficiário da pensão, 
juntamente com a Apelante (autora), de acordo 
com o documento de fls. 43 (informações do 
benefício) e, ainda, com a prova testemunhal 
de fls. 86/91. Por semelhante modo, a presun-
ção de dependência econômica milita em favor 
de ambas. 2. Há que se registrar que o estado 
civil das partes não é óbice ao reconhecimen-
to do direito da companheira ao benefício da 
pensão por morte do segurado. Precedentes: 
STJ/5ª Turma, REsp 54037, Rel.: Ministro José 
Dantas, DJU de 28.11.94, p. 32.634 e TRF - 1ª 
Região, AMS 90.01.03625-2/GO, Rel. Desembar-
gador Federal Jirair Aram Meguerian, Segunda 
Turma, DJ de 24.11.94. 3. “É legítima a divisão 
da pensão previdenciária entre a esposa e a 
companheira, atendidos os requisitos exigidos” 
(Súmula 159 do extinto TRF). Precedentes: AC 
1998.39.00.008200-0/PA, DJU de 31.01.2006 e 
AC 2000.01.00.068288-4/BA, DJU de 03.09.2007, 
p. 10). 4. Por ocasião da sentença, o filho do de 
cujus era menor, sendo-lhe assegurado perma-
necer no rateio da pensão ora em comento. 
Atualmente este se encontra com vinte e cinco 
anos (cf. doc. de fls. 43), não mais fazendo jus 
ao benefício, como dispõe o inciso II do art. 77 
da Lei 8.213/91, devendo ser excluído do rol de 
beneficiários. 5. Recurso de apelação ao qual se 
nega provimento. Sentença mantida. 

Data da Decisão 19/05/2008 

Data da Publicação 02/09/2008.

Em tais julgados, entendeu-se que a questão 
moral da vedação da bigamia, no âmbito do direi-
to civil e do direito penal, não pode se constituir 
em fundamento para afastar o direito da concubi-
na – companheira do segurado casado – à pensão 
por morte, eis que, em sede previdenciária, o que 
justifica a percepção do benefício é a dependência, 
o que será objeto de estudo no tópico seguinte.
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Do fundamento para justificar a depen-5 
dência da concubina

Em primeiro plano, deve-se destacar que a 
Constituição Federal, no caput do art. 226, dispõe 
expressamente que “a família, base da sociedade, 
tem especial proteção do Estado”.

Nesse ponto, é válido observar que não há 
qualquer limite ou restrição na norma constitu-
cional para o conceito de família, sendo certo que 
o Estado deve oferecer proteção à célula familiar, 
respeitando a realidade fática, que deve prevale-
cer sobre as regras doutrinárias ortodoxas.

O importante, na seara previdenciária, é for-
necer suporte para a manutenção daqueles que 
dependiam do segurado falecido, que com eles 
mantinha um vínculo de solidariedade familiar, tí-
pico das relações afetivas duradouras e estáveis.

CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO 
BATISTA LAZZARI8  explicam, sobre a dependência 
para fins previdenciários, que:

Dependentes são as pessoas que, embo-
ra não contribuindo para a Seguridade Social, a 
Lei de Benefícios elenca como possíveis bene-
ficiários do Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS, fazendo jus às seguintes prestações: 
pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço so-
cial e reabilitação profissional. Como salienta 
Feijó Coimbra, “em boa parte, os dependentes 
mencionados na lei previdenciária coincidem 
com aqueles que a lei civil reconhece credores 
de alimentos a serem prestados pelo segurado. 
E bem lógico que assim o seja, pois que a pres-
tação previdenciária – conteúdo material da 
pretensão do dependente – é, acima de tudo, 
uma reposição de renda perdida: aquela ren-
da que o segurado proporcionaria, caso não o 
atingisse um risco social”.

Assim, não é o simples critério da necessidade 
econômica que define a dependência previden-
ciária. Em tais circunstâncias, há que se perquirir 
acerca da solidariedade civil, decorrente dos vín-
culos familiares. Essa conclusão exsurge da inter-
pretação da própria lei previdenciária, que enu-
mera, como dependentes do segurado, pessoas 
que estão fora da célula familiar, mas que com ele 

8 In Manual de Direito Previdenciário, Conceito Editorial, 11a edição, 
p. 213.

mantinham relação de solidariedade civil, como é 
o caso de irmãos inválidos ou menores de idade, 
não emancipados, e dos pais.

Nessa trilha de raciocínio, encontra-se a lição 
de CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO 
BATISTA LAZZARI, senão vejamos:

Discordamos, contudo, da presente con-
ceituação, visto haver situações previstas em 
lei nas quais não há necessariamente depen-
dência econômica: por exemplo, mesmo que 
ambos os cônjuges exerçam atividade remune-
rada, um é considerado dependente do outro, 
para fins previdenciários, fazendo jus a benefí-
cios, mesmo que aufiram ganhos decorrentes 
de atividade laborativa. É que os critérios para 
a fixação do quadro de dependentes são vários 
e não somente o da dependência puramen-
te econômica. São os vínculos familiares, dos 
quais decorre a solidariedade civil e o direito 
dos necessitados à provisão da subsistência 
pelos mais afortunados (CF, art. 229), a nosso 
ver, o principal critério norteador da fixação da 
dependência no campo  previdenciário.9

Há que prevalecer, portanto, a relação de so-
lidariedade civil que vincula os membros da fa-
mília, e não as regras de ordem ética e moral, que 
afastam o aplicador do direito da realidade social 
brasileira. Neste aspecto, é válido lembrar os fre-
quentes casos levados à apreciação do Judiciário, 
que noticiam a existência de famílias simultâneas, 
em que um dos cônjuges, normalmente o homem, 
mantém relacionamento firme com a esposa e 
com a concubina, sem  que uma delas tenha co-
nhecimento da existência da outra.

E, para acertar tais situações, alguns julgados 
têm reconhecido, em favor da concubina do ho-
mem casado, o direito ao rateio da pensão por 
morte. Neste sentido:

Processo AC 200051010325369

AC - APELAÇÃO CIVEL - 330250

Relator(a) Desembargador Federal ANDRÉ FONTES 

Sigla do órgão TRF2 

Órgão julgador SEXTA TURMA 

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

Decisão 

9  Idem.
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A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Relator. 

Ementa 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MOR-
TE ESTATUTÁRIA. REGIME JURÍDICO DE CONCU-
BINATO. NECESSIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO 
À ÉTICA. I – Comprovada a vida em comum, 
ainda que não exclusiva, faz jus a concubina 
à pensão estatutária decorrente da morte do 
seu instituidor, porque a mantença de duas 
famílias pelo instituidor, na ocasião de seu fa-
lecimento, não constitui óbice ao pagamento 
do benefício. II – A sistemática previdenciária 
opera com o conceito de necessidade e não de 
moralidade no exame da satisfação do requisi-
to de dependência econômica advinda de uma 
convivência duradoura, porque o pagamento 
do benefício previdenciário se deve à neces-
sitas e não à ética das relações travadas. III – 
Conquanto o Direito Civil faça distinção entre 
a união estável e a concubinária, na disciplina 
dos benefícios previdenciários, não se mostra 
adequada tal diferenciação, porquanto a vida 
em comum e a dependência econômica são 
fundamentos suficientes para a concessão do 
benefício a ser rateado. IV – Apelação provida 
para julgar procedente o pedido, fixando os 
honorários advocatícios em 5% (cinco por cen-
to) do valor da condenação, nos termos do art. 
20, § 4º do Código de Processo Civil . 

Data da Decisão 12/11/2003 

Data da Publicação16/09/2004.

Processo AC 199951010266520

AC - APELAÇÃO CIVEL - 333186

Relator(a) Desembargador Federal ANDRÉ FONTES 

Sigla do órgão TRF2 

Órgão julgador SEXTA TURMA 

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

Decisão 

A Turma, por unanimidade, negou provimento 
ao recurso e à remessa necessária, nos termos 
do voto do Relator. 

Ementa 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MOR-
TE. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO À CON-
CUBINA EM DETRIMENTO DA MULHER. DEPEN-
DÊNCIA PRESUMIDA NOS TERMOS DO ART. 16 
DA LEI Nº 8.213-91. I- Consoante a normativi-
dade do art. 16, § 4º da Lei nº 8.213-91, a de-
pendência econômica do cônjuge é presumida 
secundum legis; se a categoria probatória não 

fosse a presunção (praesumptio juris tantum), 
as questionis facti encontrariam solução a par-
tir de robusta e inequívoca prova documental 
produzida, denotando que de fato o segura-
do (a) ou mantinha o que popularmente de-
nominam vida “dupla”, (b) ou no mínimo lhe 
prestava auxílio econômico – o que afastaria a 
exceção de que praesumptio cedit veritati.II - A 
mantença de duas famílias pelo instituidor, na 
ocasião do seu óbito, não importa em exclusão 
de qualquer delas, fundada na moralidade so-
cial, vez que o regime dos benefícios previden-
ciários é determinado pela necessitas (necessi-
tas non habet legem), motivo pelo qual deve a 
mulher dividir com a concubina pro rata parte 
a pensão por morte de seu marido, nos termos 
do art. 74 em interpretação conjunta com o art. 
77 do supracitado diploma legal. III – Apelação 
e remessa necessária desprovidas. 

Data da Decisão10/12/2003 

Data da Publicação 01/06/2004.

Processo AC 200202010272335

AC - APELAÇÃO CIVEL - 291142

Relator(a) Desembargador Federal POUL ERIK 
DYRLUND 

Sigla do órgão TRF2 

Órgão julgador SEXTA TURMA 

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

Decisão 

A Turma, por maioria, deu provimento ao re-
curso, nos termos do voto do Relator. Vencido 
o Des. Fed. Sergio Schwaitzer. 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO 
POR MORTE – CONCUBINA. 1 - A definição de 
concubinato, para fins de proteção previden-
ciária (art. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91), é mais 
abrangente que o conceito delineado na legis-
lação civil, uma vez que a inexistência de impe-
dimentos matrimoniais somente se impõe ao 
dependente, e não ao segurado. 2 – Reconhe-
cimento de efeitos previdenciários à situação 
do concubinato demonstrado nos autos, não 
sendo impedimento, para tanto, a existência 
simultânea de esposa. 3 - Ostentando a condi-
ção de companheira, milita em favor da Autora 
a presunção de dependência econômica pre-
vista no § 4º, do art. 16, da Lei nº 8.213/9, que 
não é elidida pelo decurso de longo prazo en-
tre o passamento do segurado e o requerimen-
to, judicial, da pensão, uma vez que o liame da 
subordinação econômica deve ser aferido no 
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momento da ocorrência do risco social, quan-
do a requerente reuniu todos os pressupostos 
de aquisição do direito. 4 – Apelação provida. 

Data da Decisão 27/11/2002 

Data da Publicação 01/04/2003.

Processo AC 200072040009150

AC - APELAÇÃO CIVEL

Relator(a) RÔMULO PIZZOLATTI 

Sigla do órgão TRF4 

Órgão julgador QUINTA TURMA 

Fonte D.E. 15/09/2008 

Decisão 

Vistos e relatados estes autos em que são par-
tes as acima indicadas, decide a Egrégia 5ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, vencido o relator, dar provi-
mento ao apelo da autora, negar provimento 
às apelações da co-ré e do INSS e à remessa 
oficial, e determinar o cumprimento imediato 
do acórdão, nos termos do relatório, votos e 
notas taquigráficas que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. Voto vencido 
no sentido de que a família paralela à oficial 
não caracteriza união estável, como assentou 
o STF ao interpretar o § 3º do art. 226 da CF/88, 
havendo, também, jurisprudência dominante 
do STJ no sentido de que aquela que vive com 
homem casado, sem que este esteja separado 
de direito ou de fato, não é companheira, mas 
simples concubina. À luz do nosso direito não 
é possível reconhecer união estável paralela à 
relação conjugal, para atribuir à concubina os 
mesmos direitos da esposa. 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA 
E CONCUBINA. RATEIO. POSSIBILIDADE. 1. Para a 
concessão do benefício de pensão por morte, no 
caso de companheira, há necessidade de com-
provação de união estável. 2. Na hipótese, ain-
da que verificada a ocorrência do concubinato 
impuro, não se pode ignorar a realidade fática, 
concretizada pela longa duração da união do 
falecido com a concubina, ainda que existindo 
simultaneamente dois relacionamentos, razão 
pela qual é de ser deferida à autora o benefício 
de pensão por morte na quota-parte que lhe 
cabe, a contar do ajuizamento da ação. 

Data da Decisão 12/08/2008 

Data da Publicação 15/09/2008.

Da conclusão6 

Impende considerar, sobre o tema, que uma 
das principais características do Estado contempo-
râneo é a inserção, dentre o rol dos direitos e ga-
rantias fundamentais, dos denominados Direitos 
Sociais, que visam, primordialmente, “a proteção 
quanto às vicissitudes causadoras de uma perda, 
ou uma diminuição, da condição de subsistência, 
a partir da concepção de um Estado intervencio-
nista, capaz de não só regular, mas também im-
por determinadas obrigações, com a finalidade de 
amparar as pessoas, tendo por objetivo garantir a 
todos uma vida com dignidade: 

O respeito à dignidade não deve ser en-
carado somente como um dever de abstenção 
do Estado na invasão do espaço individual 
de autonomia. Isto é pouco. Cabe à organiza-
ção estatal criar mecanismos de proteção do 
homem para que este não seja tratado como 
mero instrumento econômico ou político 
pelos órgãos do poder público ou por seus 
semelhantes.”10

Decorre diretamente, dos Direitos Sociais, que 
o Estado não pode ficar inerte diante dos problemas 
reais que assolam a sociedade, em especial, daqueles 
derivados das desigualdades entre seus membros, 
causadas pela má repartição das riquezas.

O Direito não pode simplesmente ignorar as si-
tuações fáticas, e deixar ao desamparo a concubina, 
que conviveu, de forma duradoura e estável, com o 
segurado casado, sob pena de dissociar-se da reali-
dade em que é aplicado.

Consoante as lições de CARLOS ALBERTO PE-
REIRA DE CASTRO e JOÃO BATISTA LAZZARI, “os 
Direitos Sociais se legitimam também em função de 
construção de um mínimo de condições existenciais 
do ser humano, como retrata Robert Alexy”.11

Segundo os referidos doutrinadores, “na mes-
ma obra, Alexy refere-se aos Direitos Sociais Fun-
damentais como direitos do indivíduo em face do 
Estado, afirmando que, em função da preservação 
da autodeterminação do ser humano – que se ob-
tém não apenas a partir da liberdade de agir, mas 

10 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO BATISTA 
LAZZARI, in ob. cit., p. 48.

11 Idem.
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sim de uma liberdade de fato – há que se ter um 
conteúdo mínimo a ser provido, para assegurar as 
condições mínimas de vida digna”.12

Nesse diapasão, não se pode olvidar que a li-
berdade, como direito fundamental do ser humano, 
deve ser encarada como uma condição de fato, e so-
mente se exercita, em sua plenitude, quando o indiví-
duo possui a garantia de obter os recursos essenciais 
para uma existência com dignidade e respeito.

Isso significa, portanto, afirmar que o orde-
namento jurídico pátrio não pode admitir a ne-
gação dos recursos financeiros mais elementares 
à concubina, por questões meramente morais ou 
éticas. Aliás, é de boa técnica lembrar que a éti-
ca e a moral não compactuam com situações que 
exponham o indivíduo à humilhação, não sendo 
aceitável que a mulher que conviveu, por longo 
tempo, de forma estável, com o segurado casado, 
venha a mendigar, após o seu falecimento.

Na hipótese, impõe-se a interpretação da lei 
ordinária em conformidade com a Constituição 
Federal, cujas normas devem prevalecer, em face 
da hierarquia que detém o texto constitucional.

Na obra publicada pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 1a Região, A Constituição no atual enten-
dimento dos Tribunais Federais (agosto/2009), en-
contra-se o julgado, de onde se extrai essa idéia:

Ementa: Administrativo. Pensão por morte 
de servidor público. Partilha da pensão en-
tre a viúva e a concubina. Relacionamento 
estável e duradouro.

(...) III – O estado civil de casado do falecido não 
constitui óbice à concessão do benefício à ape-
lante, em conjunto com a viúva, desde que as 
provas produzidas não deixem dúvidas acerca 
da existência de um relacionamento estável e 
duradouro, o que ocorreu no caso dos autos. 
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 226, confere ao Estado o dever de ofe-
recer proteção especial à família, sendo certo 
que negar o direito à apelante tão somente 
por esse fato é desconhecer por completo uma 
realidade fática que concretamente existiu. 
(...) (TRF 1a Região. AC 1998.41.00.003176-5/
RO. Rel. Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira 
Chaves. 1a Turma. Decisão: 02/07/2008. e-DJF1 
de 29/07/2008, p. 35).

12 In ob. cit., p. 49.

Diante de todo o articulado, é importante 
observar que não é qualquer relação entre o 
segurado casado e outra mulher, na concomi-
tância do casamento, que merece a proteção 
previdenciária, sendo indispensável a análise, 
no caso concreto, da prova produzida, no sen-
tido de constatar a relação duradoura e estável, 
que apresente contornos de família.

E, uma vez constatada a constituição de nova 
família pelo segurado, ainda que perdure o núcleo 
familiar formado a partir do casamento válido, a 
concubina não pode ser relegada à sua própria 
sorte, por ocasião do falecimento daquele que 
possuía o dever decorrente da solidariedade civil, 
de ampará-la, no aspecto econômico.

Vale lembrar, por fim, que os textos legais são 
elaborados para regular as situações reais, que 
ocorrem no meio da coletividade, o que advém 
da vigência do Estado Democrático de Direito. E 
quando as leis não logram refletir a realidade so-
cial em que devem surtir os seus efeitos, o próprio 
Julgador, detentor de parcela do Poder Estatal, 
tem o dever de interpretá-las em consonância 
com o estado real e com os objetivos maior da 
Constituição Federal, sob pena de perda de legi-
timidade, porque o destinatário final do ordena-
mento jurídico é o próprio povo brasileiro.
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O trabalhador rural (segurado especial) e a Previdência Social
Juíza Federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa

Introdução1 

Ao se estudar sobre os segurados do regime 
geral da Previdência Social, merece destaque o 
trabalhador rural, pois representa milhões de bra-
sileiros que residem no campo, vivendo, principal-
mente no norte e nordeste brasileiro, em situação 
de muita pobreza e sendo responsável por uma 
parte significativa da produção agrícola que abas-
tece o nosso mercado interno. 

O trabalhador rural pode ser empregado ru-
ral, contribuinte individual, trabalhador avulso e 
segurado especial.

Neste artigo analisar-se-ão os direitos desse 
trabalhador rural, considerado segurado especial, 
junto à Previdência.

O trabalhador rural e a evolução legislativa2 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei 
11.718/2008 foram dois grandes marcos para o 
trabalhador rural, representando um avanço para 
essa classe de trabalhadores.

Com o advento da Constituição Federal de 
1988 foi unificado o sistema de seguridade social 
da população urbana e rural. Estabelece o art.194, 
II, da Carta Magna que “compete ao poder públi-
co, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base na uniformidade e equivalência dos be-
nefícios e serviços às populações urbanas e rurais”. 
Foram, então, estendidos aos trabalhadores rurais 
os mesmos benefícios já concedidos aos trabalha-
dores urbanos como aposentadoria integral e aces-
so a serviços integrais de saúde e de assistência 
social. Também com a Constituição (art.195, §8º) o 
cônjuge do pequeno produtor rural, que trabalha 
em regime de economia familiar, passou a ser con-
siderado segurado especial recebendo benefícios 
por incapacidade e aposentadorias e não apenas 
pensão por morte. Antes da Carta Constitucional 

de 1988 somente o chefe da família (geralmente o 
homem) tinha direito a benefício e no valor de cin-
qüenta por cento do salário mínimo.

Três anos depois da promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, os dispositivos constitu-
cionais relativos à Previdência Social foram regu-
lamentados com as Leis 8.212/91 e 8.213/91. E, de 
acordo com o art.12, inciso VII, da Lei 8212, de 24 
de julho de 1991, alterado pela Lei 11.718, de 20 
de junho de 2008, o trabalhador rural será consi-
derado segurado especial quando “residir no imó-
vel rural ou em aglomerado urbano ou rural pró-
ximo a ele que, individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio even-
tual de terceiros a título de mútua colaboração, na 
condição de produtor, seja proprietário, usufru-
tuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, 
que explore atividade agropecuária em área de 
até 4 (quatro) módulos fiscais; ou de seringueiro 
ou extrativista vegetal que exerça suas atividades 
nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei 
no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas ati-
vidades o principal meio de vida”.

A Lei 11.718/2008 representou também um 
avanço muito grande para o segurado especial, 
pois vários direitos que eram consagrados a esse 
trabalhador rural pela jurisprudência passaram 
agora a ser positivados, garantidos pela lei. 

Com efeito:

a) não é necessário que o trabalhador resida no 
imóvel rural para ser considerado segurado especial, 
pode residir em aglomerado urbano próximo a ele. 
Antes da norma, alguns entendiam que o trabalha-
dor não residindo no imóvel rural não tinha direito 
aos benefícios concedidos aos segurados especiais.

b) o regime de economia familiar, necessário 
para a caracterização do segurado especial, não é 
confundido com agricultura de subsistência, ou seja, 
o trabalhador exerce atividade agrícola, pastoril ou 



hortifrutigranjeira para garantir não só a subsistên-
cia, mas também o desenvolvimento socioeconô-
mico do núcleo familiar. Anteriormente, se o traba-
lhador comercializava o excedente da sua produção 
alguns já entendiam que tal fato descaracterizava 
sua condição de segurado especial. Com a altera-
ção do §1º do art.12 da Lei 8212/91, acrescentando 
o desenvolvimento socioeconômico para carac-
terização do regime familiar, o trabalho no campo 
passou a ter como objetivo aumentar a produção, 
comercializando com isso o excedente. Pode, por-
tanto, o segurado especial, sem perder sua quali-
dade, utilizar maquinários para o desenvolvimento 
de sua atividade, maquinários estes que podem ser 
adquiridos mediante financiamentos, como o PRO-
NAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar) ou mediante parcerias ou sociedades. O 
progresso socioeconômico do grupo familiar do pe-
queno produtor está atrelado ao desenvolvimento 
tecnológico, uma realidade do século vinte e um.

c) a área a ser cultivada pelo segurado espe-
cial passou a ser delimitada em quatro módulos 
fiscais. Essa foi uma inovação também importante 
trazida pela Lei ora em estudo, porque o módulo 
fiscal varia de acordo com o município, verificando 
a realidade de cada região e com isso acaba-se pri-
vilegiando o pequeno produtor rural porque antes 
dessa alteração era possível o deferimento do be-
nefício rural para proprietários de grande quanti-
dade de terra. Portanto, um módulo fiscal em Boca 
do Acre, na Amazônia é diferente do módulo fiscal 
em Belo Horizonte, enquanto naquele um módulo 
fiscal corresponde a cem hectares neste um módu-
lo fiscal corresponde a cinco hectares.

d) o grupo familiar (incluído: cônjuge ou 
companheiro; filho maior de 16 anos de idade; 
e mediante declaração junto ao INSS: o enteado 
maior de 16 anos de idade; o menor sob guarda 
ou tutela, maior de 16 anos e menor de 21 anos 
de idade, que não possua bens suficientes para 
o seu próprio sustento) poderá utilizar-se de em-
pregados contratados por prazo determinado ou 
trabalhador que presta serviço em caráter eventu-
al, sem relação de emprego, em épocas de safra, à 
razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas/
dia no ano civil, em períodos corridos ou interca-
lados ou, ainda, por tempo equivalente em horas 

de trabalho. A lei 8212/91 apenas admitia o auxílio 
eventual de terceiros, agora, com o advento da Lei 
11718/2008, ficou estabelecido que o segurado es-
pecial pode contratar empregado ou trabalhador 
que presta serviço em caráter eventual, discrimi-
nando a quantidade de pessoas e dias no ano que 
pode utilizar dessa mão de obra. Anteriormente 
ao advento dessa nova lei, se o pequeno produ-
tor rural contratasse empregado mesmo que por 
tempo determinado já estava descaracterizada 
sua condição de segurado especial.

e) a Lei 11.718/2008 elencou situações que 
não descaracteriza a condição de segurado, ao 
contrário do que ocorria antes da sua publicação, 
ou seja, anteriormente tais situações eram, em 
regra, causas de exclusão da qualidade de segu-
rado especial. Apenas quando o trabalhador rural 
era dirigente sindical, pensionista de segurado 
especial ou estava em gozo de auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão no valor de um salário mínimo 
continuava sendo considerado segurado especial. 
Agora, não descaracteriza também a condição de 
segurado especial:

I – a outorga, por meio de contrato escrito 
de parceria, meação ou comodato, de até 50% 
(cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área 
total não seja superior a 4 (quatro) módulos fis-
cais, desde que outorgante e outorgado conti-
nuem a exercer a respectiva atividade, individu-
almente ou em regime de economia familiar; 

II – a exploração da atividade turística da 
propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; 

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado, em razão da con-
dição de trabalhador rural ou de produtor rural 
em regime de economia familiar; 

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente 
que seja beneficiário de programa assistencial 
oficial de governo; 

V – a utilização pelo próprio grupo fami-
liar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal 
(considera-se processo de beneficiamento ou 
industrialização  artesanal aquele realizado dire-
tamente pelo próprio produtor rural pessoa físi-
ca, desde que não esteja sujeito à incidência do 
Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI);
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VI – a associação em cooperativa agro-
pecuária. 

VIII – ter beneficio previdenciário pela par-
ticipação em plano de previdência complemen-
tar de programa assistencial oficial de governo; 

IX – exercer atividade remunerada em 
período de entressafra ou do defeso, não su-
perior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil (não dispensa o reco-
lhimento da contribuição devida em relação ao 
exercício dessa atividade); 

XI – exercer mandato de vereador do mu-
nicípio onde desenvolve a atividade rural, ou 
de dirigente de cooperativa rural constituída 
exclusivamente por segurados especiais (não 
dispensa o recolhimento da contribuição devi-
da em relação ao exercício dessa atividade); 

XIII – exercer atividade artesanal desen-
volvida com matéria-prima produzida pelo res-
pectivo grupo familiar, podendo ser utilizada 
matéria-prima de outra origem, desde que a 
renda mensal obtida na atividade não exceda 
ao menor benefício de prestação continuada 
da Previdência Social; e 

XIV – exercer atividade artística, desde que 
em valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social. 

Benefícios previdenciários garantidos 3 
pela Lei 8.213/91 aos segurados especiais e 
dependentes

A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social, garantiu no seu 
art.39, aos segurados especiais, no valor de um 
salário mínimo, a aposentadoria por idade ou por 
invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-
maternidade ou pensão. Para que o segurado es-
pecial tenha direito aos demais benefícios como 
aposentadoria por tempo de contribuição ou o 
benefício em valor superior ao mínimo deverá 
contribuir facultativamente para a previdência. 

Analisaremos neste capítulo os benefícios a 
que tem direito o segurado especial no valor de 
um salário mínimo.

3.1 Aposentadoria por idade

Este benefício é devido desde que o segura-
do especial possua no mínimo 60 (homem) ou 55 

(mulher) anos de idade e comprove o tempo de 
serviço rural equivalente ao número meses exigi-
dos como carência para os demais segurados. 

Para aquele segurado especial que trabalha-
va na roça antes do advento da Lei 8213/91 é de 
se aplicar o número 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 benefício, 
ainda que descontínuos. 

Ressalte-se que a jurisprudência mais recente 
no sentido de que a idade e a carência não pre-
cisam ser preenchidas ao mesmo tempo e que a 
comprovação do tempo de serviço não é do re-
querimento administrativo e sim quando o 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 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 
o trabalhador rural pode requerer aposentado-
ria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, 
durante o prazo de 15 (quinze) anos contados 
da promulgação da Lei Federal nº 8.213/91. Para 
tanto, ‘deverá comprovar o exercício da atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, no período 
imediatamente anterior ao mês em que cumprir 
o requisito idade,em número de meses idêntico à 
carência exigida para a concessão do benefício’.”

Faz-se mister frisar, ainda, que o segurado es-
pecial possui uma proteção extraordinária previs-
ta no art.39 da Lei 8.213/91, pois mesmo depois da 
perda da vigência do art.143 dessa lei pode conti-
nuar sem contribuir para a previdência e percebe-
rá o benefício no valor de um salário mínimo.

3.2 Aposentadoria por invalidez

Este benefício é devido ao segurado especial 
que for considerado incapaz para o trabalho sem 
perspectiva de reabilitação para o exercício de ati-
vidade que lhe garanta a subsistência, enquanto 
permanecer nessa situação.

Para ter direito ao beneficio o segurado espe-
cial deve comprovar além da incapacidade total 
e permanente, o exercício de atividade rural por 
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doze meses anteriores à incapacidade, salvo nas 
doenças isentas de carência especificadas na Por-
taria Ministerial n. 2998/2001 ou em casos de aci-
dente de qualquer natureza ou causa.

O início do pagamento do benefício ocorre a 
partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-do-
ença ou, no caso de não ter recebido esse benefício, 
da data de início da incapacidade, quando requerida 
até o trigésimo dia ou, se transcorreram mais de trin-
ta dias, da data do requerimento administrativo.

Deve se verificar que às vezes é muito difícil 
reabilitar um segurado especial. Assim, ao anali-
sar o deferimento ou não da aposentadoria por 
invalidez, é necessário atentar-se, como bem 
disse a relatora do voto prolatado no Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal 
nº 200583005060902, que “a incapacidade para 
o trabalho não pode ser avaliada tão-somente 
do ponto de vista médico. Os fatores ambientais, 
sociais e pessoais também devem ser levados em 
conta. Há que se perquirir sobre a real possibilida-
de de reinserção do trabalhador no mercado de 
trabalho. Para tanto, deve ser considerado o mer-
cado de trabalho efetivamente disponível para o 
autor, levando-se em conta, além da doença que 
lhe acometeu, a idade, o grau de instrução, bem 
como a época e local em que vive”.

3.3 Auxílio-doença

O auxílio-doença é devido quando o segura-
do especial encontra-se incapaz temporariamen-
te para o trabalho ou para a atividade habitual. O 
segurado em gozo de auxílio-doença está obriga-
do, sob pena de suspensão do benefício, a sub-
meter-se a exame médico a cargo da Previdência 
Social, processo de reabilitação profissional por 
ela prescrito e custeado e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e transfusão de 
sangue, que são facultativos.

A data de início do benefício e o tempo que o 
segurado tem comprovar de exercício da atividade 
rural antes da incapacidade são os mesmos exigidos 
para a concessão da aposentadoria por invalidez.

3.4 Auxílio-reclusão

É devido, nas mesmas condições da pensão 
por morte, aos dependentes do segurado de bai-
xa renda recolhido à prisão em regime fechado ou 
semi-aberto que não receber remuneração da em-
presa nem estiver em gozo de auxílio-doença ou 
aposentadoria. Aplicam-se as mesmas regras da 
pensão por morte. E, enquanto o dependente es-
tiver percebendo esse benefício, o segurado não 
terá direito ao auxílio-doença ou aposentadoria, 
podendo optar pelo benefício mais vantajoso (em 
caso de discórdia prevalecerá o auxílio-reclusão).

Em relação ao requisito baixa renda, o segurado 
especial não tem dificuldade em comprová-lo, pois 
não aufere renda e já é considerado hipossuficiente.

O exercício de atividade remunerada pelo re-
cluso não acarreta perda do direito ao recebimen-
to do auxílio-reclusão.

Para a concessão desse benefício não há ne-
cessidade de comprovação de determinado tem-
po de atividade rural, basta que o segurado com-
prove que trabalhava na roça antes da prisão.

A data do início do benefício será, quando 
requerido até trinta dias, na data do efetivo re-
colhimento, se, posterior, a partir da data da en-
trada do requerimento administrativo, salvo se o 
dependente for menor de dezesseis anos, quando 
será pago a partir do recolhimento, até trinta dias 
após completar esta idade.

3.5 Salário-maternidade

A segurada especial somente passou a ter 
acesso a esse benefício em 1994 com a edição da 
Lei 8.861, que inseriu o parágrafo único ao art. 39 
da Lei 8213/91, embora a Constituição Federal de 
1988 já protegesse a maternidade através do Regi-
me Geral de Previdência Social, mas o Presidente 
Collor, por ocasião da regulamentação da legisla-
ção previdenciária em 1990, vetou o item que pre-
via o salário-maternidade às trabalhadoras rurais.

O salário-maternidade é o benefício pago à 
segurada especial gestante durante o período de 
afastamento de suas atividades, com início no pe-
ríodo entre vinte e oito dias antes do parto e a data 
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de ocorrência deste. Também tem direito a esse 
benefício a segurada especial que adotar criança 
até oito anos de idade, sendo que a duração do 
benefício varia de acordo com a idade da criança.

A carência para a concessão do salário-mater-
nidade à segurada especial é de comprovação de 
atividade rural por dez meses antes anteriores à 
data de concessão do benefício.

3.6 Pensão por morte

É devido aos dependentes do segurado com 
a sua morte independentemente se este estava 
na atividade ou aposentado. Deve somente ficar 
comprovado que era segurado da Previdência So-
cial. Esse benefício foi concedido ao dependente 
do segurado trabalhador rural em 1971 com o ad-
vento da Lei Complementar n.11.

São dependentes do segurado aquelas pesso-
as elencadas no art.16 da Lei 8.213/91. O cônjuge e 
filhos menores têm dependência presumida, sen-
do que o cônjuge ou companheiro do sexo mas-
culino passou a ter direito a pensão para os óbitos 
ocorridos a partir de 05/04/91, pois entendeu o 
STF que a extensão ao viúvo exige lei específica, o 
que ocorreu com a Lei 8213/91 (RE 43640000). “A 
mulher que renunciou aos alimentos na separação 
judicial tem direito à pensão previdenciária por 
morte do ex-marido, comprovada a necessidade 
econômica superveniente.” (Súmula 336 do STJ).

A pensão poderá ser concedida em caráter 
provisório 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 através de boletim de 
ocorrência policial ou documento confirmando a 
presença do segurado no local do desastre. Nesse 
caso a pessoa beneficiária deverá a cada seis me-
ses apresentar documento sobre o andamento do 
processo de desaparecimento. Reaparecendo a 
pensão cessará e os dependentes são desobriga-
dos ao reembolso.

A concessão da pensão por morte não será 
protelada pela falta de habilitação de outro pos-
sível dependente. Havendo mais dependentes, 
posteriormente habilitados, a divisão do valor da 

pensão se impõe, com prejuízo da fração cabível 
aos que já a vinham percebendo.

Para a concessão de pensão por morte não 
há necessidade de comprovação de determinado 
tempo de atividade rural, basta que o dependente 
comprove que o segurado trabalhava na roça an-
tes do falecimento ou que recebia benefício pre-
videnciário. E, a data do início do benefício será, 
quando requerido até trinta dias, na data do óbito, 
se, posterior, a partir da data da entrada do reque-
rimento administrativo, salvo se o dependente for 
menor de dezesseis anos, quando será pago a par-
tir da data do óbito, até trinta dias após completar 
esta idade. No caso do filho menor ser dependen-
te, “a pensão previdenciária é devida somente até 
os 21 anos de idade (não se estende até os 24 anos 
nem ao universitário)” (Súmula 37 da TNU ).

Conclusão4 

O trabalhador rural erigido à categoria de se-
gurado especial foi protegido pela Constituição 
Federal de 1988 que o equiparou ao trabalhador 
urbano, pois antes sequer recebia benefício no 
valor do salário mínimo. A Lei 11.718/2008, por 
sua vez, ampliou o conceito de segurado especial, 
abrangendo aqueles que, por exemplo, trabalham 
fora do campo em épocas de entressafra ou de de-
feso e exploram a terra para fins turísticos por até 
120 (cento e vinte) dias ao ano. 

O segurado especial tem, então, direito aos 
mesmos benefícios previdenciários do trabalha-
dor urbano, exceto a aposentadoria por tempo de 
contribuição, no valor de um salário mínimo sem 
pagamento de contribuição, e tem um redutor 
etário de cinco anos em relação ao urbano para 
aposentar-se por idade. 

Alguns atribuem o déficit previdenciário a 
esses direitos que foram conquistados pelo tra-
balhador rural. No entanto, deve-se verificar que 
valorizando o trabalho no campo, dando uma 
condição melhor de sobrevivência ao residente na 
zona rural, se está propiciando um maior desen-
volvimento para o país, pois se está diminuindo a 
quantidade enorme de pessoas que vivem abai-
xo da linha de miséria e se está impedindo que as 
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pessoas saiam da zona rural com destino à cidade 
aumentando o número de favelas, a criminalida-
de e o desemprego. Não se deve esquecer que o 
agricultor familiar é uma parte importante no de-
senvolvimento rural. 

Como disse Simone da Roza (2009) “existe 
uma concepção equivocada em relação aos be-
nefícios rurais deferidos ao segurado especial de 
que se trata de um favor, e que como tal, deve 
sempre sofrer um exame restritivo. Cumpre dizer 
que se em tais benefícios há um favor, tal favor 
tem raiz histórica e social relevante, qual seja a 
necessidade de fixar o homem no campo. A con-
quista dos benefícios é também, uma necessidade 
do Estado, evitando o êxodo rural e melhorando 
o padrão de sobrevivência para que as pessoas do 
campo possam enfrentar por seus próprios meios 
as necessidades básicas.” 

Portanto, o problema do déficit previdenci-
ário deverá ser resolvido através de outros me-
canismos e não suprimindo os direitos conquis-
tados com muito sacrifício pela população rural. 
Ademais, não é privilégio o trabalhador rural 
aposentar-se cinco anos mais cedo do que o tra-
balhador urbano, deve-se levar em consideração 
o tipo de trabalho que desempenha e as condi-
ções em que exerce esse trabalho. Também não 
é privilégio perceber um salário mínimo mesmo 
que não tenha contribuído sobre esse valor, pois 
grande parte da população rural produz apenas 
para a subsistência não tendo excedente para 
comercializar e, portanto, não tem como incidir a 
contribuição previdenciária.
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A concessão do benefício assistencial – Loas – para estrangeiros
 Juíza Federal Cristiane Miranda Botelho

O objetivo deste trabalho é examinar se sob 
o ordenamento jurídico atual há possibilidade de 
se conceder o benefício assistencial previsto no § 
4.º do art. 20 da Lei 8.742/93 aos estrangeiros que 
se encontram em solo nacional. Primeiramente 
serão analisados os direitos fundamentais relacio-
nados à proteção dos estrangeiros, passando para 
o exame da própria Lei 8.742/93 em cotejo com a 
Lei 6.815/80, para, sob o enfoque do princípio da 
igualdade, buscar responder às seguintes pergun-
tas: a condição de estrangeiro é óbice à concessão 
do beneficio assistencial? Somente o estrangeiro 
que optar pela nacionalidade brasileira fará jus ao 
amparo assistencial ou basta ser portador de visto 
permanente? É necessária reciprocidade do país 
de origem para que o estrangeiro seja contempla-
do pelo benefício?

Introdução – Direitos fundamentais e o 1 
tratamento igualitário entre brasileiros e es-
trangeiros na Constituição Federal de 1988

Até a Segunda Guerra Mundial, os dispositi-
vos constitucionais europeus sobre tratamento 
igualitário entre nacionais e estrangeiros eram 
exceção, hiato este explicado pela falta de migra-
ção interna entre os Estados à época, bem como 
pela forte disputa entre os povos europeus na de-
finição do traçado de suas próprias fronteiras na-
cionais, situação que perdurou por séculos e que 
deu azo a duas grandes guerras que marcaram a 
primeira metade do século XX. 

Após as atrocidades perpetradas antes e de-
pois da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a 
maioria dos Estados da Europa ocidental introdu-
ziu em seus ordenamentos tratamento igualitário 
entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição, 
gozo e proteção dos direitos humanos, sendo a De-
claração Universal dos Direitos do Homem de 1945 
o ápice deste compromisso mundial das nações.

Do outro lado do oceano, a tradição dos siste-
mas jurídicos dos jovens países do continente ame-
ricano, impulsionada pela forte vocação imigratória, 
foi de conferir ao estrangeiro igualdade na aquisição 
dos direitos e garantias individuais, excepcionando 
apenas aqueles que tocassem à soberania estatal. 

Essa tendência é visualizada na história das cons-
tituições brasileiras, que, desde a primeira Constitui-
ção republicana de 1891, assegurou aos estrangeiros 
igualdade no tocante aos direitos fundamentais1.

Na esteira das constituições pretéritas, a 
Constituição federal de 1988 prevê no art. 5.º que 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade nos termos seguintes”.

Com isso, no que tange ao uso, aquisição e 
gozo dos direitos fundamentais, não há dúvida de 
que o sistema jurídico brasileiro é infenso às dis-
criminações entre nacionais e estrangeiros, bem 
como, e não poderia deixar de ser, entre brasilei-
ros natos e naturalizados, ressalvando-se as exce-
ções que já constam da própria lei maior2.

A restrição aos direitos fundamentais fundada 
apenas no critério da origem da nacionalidade im-
plicaria a própria negativação da universalidade 
da pessoa humana, situação odiosa e que não se 
coaduna com os princípios vetores da Constitui-
ção Republicana de 1988. 

Ao estrangeiro residente em solo brasileiro, 
tal qual ao nacional, assegura-se o direito à vida, 
liberdade de ir e vir, inviolabilidade da vida priva-

1 Art. 72 da Constituição de 1891. Constituição de 1934, art. 
113; Carta de 1937, art. 122; Constituição de 1946, art. 141 e 
Constituição de 1969, art. 153.

2 Quanto ao tratamento diferenciado entre brasileiros natos 
e naturalizados, as hipóteses são restritas ao exercício de 
determinados cargos (art. 12, § 3.º), função (art. 89, VII), 
possibilidade de extradição (art. 5.º, LI) e direito de propriedade 
(art. 222) todos da CF/88.



da e de seu domicílio, liberdade de crença e pen-
samento, devido processo legal, legalidade, igual-
dade, enfim, todo o catálogo de direitos, deveres e 
garantias individuais arrolados nos incisos do art. 
5.º acima citado. 

Algumas limitações ao pleno exercício de de-
terminados direitos pelos alienígenas já constam 
do texto constitucional – art. 176, § 1.º; 190; 222; 
227 § 5.º - podendo haver outras em nível infra-
constitucional – com a condição de não importa-
rem restrições aos direitos elencados no art. 5.º da 
CF/88 – consoante autorização do art. 95 do Esta-
tuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80:

Art. 95. O estrangeiro residente no Brasil goza 
de todos os direitos reconhecidos aos brasilei-
ros, nos termos da Constituição e das leis.

Em virtude dos laços históricos que unem os 
brasileiros aos fraternos de além-mar, avança a Cons-
tituição Federal de 1988 ao conferir aos portugueses 
com residência permanente no país, se houver reci-
procidade em favor de brasileiros, os direitos ineren-
tes ao brasileiro, salvo os casos previstos na própria 
Constituição. Portanto, havendo reciprocidade em 
favor dos brasileiros, o nacional português residen-
te no Brasil é equiparado ao brasileiro naturalizado, 
sem que tenha de se submeter ao processo de natu-
ralização – art. 12, § 1.º, da CF/88.

A dúvida que se lança é se com espeque no 
direito à igualdade previsto no caput do art. 5.º do 
texto constitucional poderia ser atribuído aos es-
trangeiros, residentes ou não no território nacional, 
o beneficio assistencial previsto no art. 20 da Lei 
8.742/93, ou se este é restrito aos  brasileiros natos e 
naturalizados ou ainda, se somente os estrangeiros 
com visto permanente poderiam ser contemplados 
com a assistência social do Estado Brasileiro.

Assistência social e benefício assisten-2 
cial estatuído pelo artigo 20 da Lei 8.742/93

A assistência social é direito social estabelecido 
primeiramente no art. 6.º da Constituição Federal e 
de forma específica no art. 203, também do texto 
constitucional, e tem primado a obrigação de o Es-
tado, independentemente de contribuição, prestar 
auxílio aos desamparados, buscando-lhe garantir o 

atendimento às necessidades básicas mínimas para 
sobrevivência humana: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição

(...)

Art. 203. A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contri-
buição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à in-
fância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes 
carentes;

III - a promoção da integração ao merca-
do de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pes-
soas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de be-
nefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover à própria manutenção ou de tê-la pro-
vida por sua família, conforme dispuser a lei.

É certo que nenhum dos dispositivos acima 
restringe a concessão da assistência social aos 
brasileiros, pois no art. 6.º faz-se menção aos de-
samparados, ao passo que no inciso V do art. 203 
utiliza-se o texto constitucional de termos disso-
ciados da nacionalidade de origem, como pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso.

No entanto, a lei que regulamentou a assistên-
cia social, Lei 8.742/93, já em seu artigo 1.º trouxe 
decisiva restrição ao destinatário da assistência 
social prestada pelo Estado:

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão 
e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que provê os míni-
mos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às ne-
cessidades básicas. (Grifo nosso).

Por outro lado, ao tratar dos princípios que re-
gem a assistência social, o citado diploma norma-
tivo previu expressamente a igualdade de direitos 
no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza:
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Art. 4º A assistência social rege-se pelos se-
guintes princípios:

I - supremacia do atendimento às neces-
sidades sociais sobre as exigências de rentabi-
lidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a 
fim de tornar o destinatário da ação assisten-
cial alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à 
sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivên-
cia familiar e comunitária, vedando-se qual-
quer comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às popu-
lações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, ser-
viços, programas e projetos assistenciais, bem 
como dos recursos oferecidos pelo Poder Pú-
blico e dos critérios para sua concessão.

Também no art. 20, que disciplina a concessão 
do benefício social ao hipossuficiente, não se faz 
qualquer alusão à cidadania do requerente como 
condição para usufruição do beneficio:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 
garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pes-
soa portadora de deficiência e ao idoso com 70 
(setenta) anos ou mais e que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção 
e nem de tê-la provida por sua família.

Nada obstante a ausência de qualquer restri-
ção quanto à nacionalidade do postulante nos art. 
4.º e 20 retrotranscritos, o art. 1.º da Lei 8.742/93, 
ao descrever o beneficiário da Assistência Social 
do Estado, aparentemente restringiu-a ao cida-
dão, o que poderia gerar a interpretação de que, 
em nível infraconstitucional, a concessão do be-
nefício de prestação continuada estaria restringi-
da ao brasileiro nato ou naturalizado.

Não por outra razão, o Decreto n.º 6.214, de 26 
de setembro de 2007, que regulamenta o benefí-
cio de prestação continuada da assistência social, 
estabeleceu que apenas ao brasileiro poder-se-ia 
deferir o citado beneficio:

Art. 7o O brasileiro naturalizado, domiciliado 
no Brasil, idoso ou com deficiência, observados 
os critérios estabelecidos neste Regulamen-

to, que não perceba qualquer outro benefício 
no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime, nacional ou estrangeiro, salvo o da 
assistência médica e no caso de recebimento 
de pensão especial de natureza indenizatória, 
observado o disposto no inciso VI do art. 4o, é 
também beneficiário do Benefício de Presta-
ção Continuada. (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.564, de 2008)

Forte nesse regramento, o 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 restrição é válida?

Posições jurisprudenciais sobre o direito 3 
dos estrangeiros à assistência social no Brasil

Em resposta à indagação sobre a possibili-
dade de concessão do beneficio assistencial aos 
estrangeiros, podem ser colhidas três correntes 
jurisprudenciais.

A primeira3 não vê óbice algum para o defe-
rimento do beneficio, porquanto vislumbra não 
existir na Constituição ou na Lei 8.742/93 qualquer 
proibição para que os estrangeiros também sejam 
contemplados pelo amparo social. Sustenta ainda 
que no conceito de cidadania há três elementos 
– uma parte civil, uma política e outra social. E o 
componente social afasta qualquer distinção en-
tre brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, 
os quais não podem ser privados do amparo Es-
tatal quando estiverem expostos a riscos sociais 
de deficiência ou idade. Segundo essa corrente, o 
Decreto 6.214/2007 não impede, portanto, que o 
estrangeiro não optante pela nacionalidade brasi-
leira requeira o benefício assistencial. 

Esse posicionamento tem ampla adesão em 
diversos julgados dos Tribunais Regionais Fede-
rais da 3ª e 4ª Regiões4.

3 Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira, TRF 4ª Região, 
6ª TURMA AMS 2008.70.01.0003012-9/PR, DJE 16.7.2009

4 TRF 3ª Região: AI 249149, 8ª Turma, Juíza Federal Ana Pezarini, 
DJU 21.02.2007, p. 123; AI 244330, 8ª Turma, Juíza Vera Jucovsky, 
DJU 15.02.2006; TRF da 4ª Região, REOMS 2005.70.01.005335-9, 5ª 
Turma, Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti, DJE 07.01.2008; 
AMS 2008.70.01.0003012-9/PR,6ª Turma, Desembargador Federal 
João Batista Pinto Silveira, DJE 16.7.2009
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A segunda corrente parte da premissa de que 
o Estado brasileiro não está obrigado a conceder 
a estrangeiros o benefício em comento, excepcio-
nando-se apenas àquele portador de visto perma-
nente – art. 16 da Lei 6.851/80. Nesse passo, confe-
re-se interpretação extensiva ao art. 7.º do Decreto 
6.214/2007, para que sua aplicação não se restrinja 
ao brasileiro naturalizado, mas acolha o estrangei-
ro portador de visto permanente no Brasil5. 

Por derradeiro, a terceira corrente analisa a 
concessão do beneficio assistencial tendo como 
norte o princípio da reciprocidade nas relações in-
ternacionais6, cuja expressão máxima está contida 
no artigo 12, §1.º, da CF/88, ao possibilitar aos por-
tugueses residentes no Brasil a aquisição e fruição 
dos mesmos direitos concedidos aos brasileiros 
– excetuadas as ressalvas previstas na própria lei 
maior. Ao analisar as convenções e acordos bilate-
rais internacionais em matérias de direitos sociais, 
constata-se a inexistência de instrumentos inter-
nacionais, aos quais o Brasil tenha aderido, que es-
tabeleçam a garantia à assistência social. Pondera 
que a referência ao termo cidadão feita pelo art. 1.º 
da Lei 8.742/93 deve ser entendida segundo o con-
ceito técnico jurídico de cidadania, qual seja, aque-
le atinente ao gozo dos direitos políticos. Condicio-
na a concessão do amparo social ao estrangeiro, 
desde que igual tratamento seja conferido pelo seu 
Estado e origem aos brasileiros que lá vivam. 

O ponto nodal para se investigar se o estran-
geiro pode se contemplado pelo amparo social 
é averiguar se a nacionalidade, pura e simples-
mente, corresponde a um critério discriminador 
compatível com a cláusula igualitária prevista no 
art. 5.º da Constituição Federal, bem como se há 
correlação lógica entre este fator de discrímen e 
o tratamento jurídico desigual no deferimento do 
benefício. Ademais, urge analisar se há uma justifi-
cativa razoável, concreta e correta para que se exi-
ja do estrangeiro o visto permanente como condi-
ção sine qua non para a usufruição do benefício.

5 Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, TRF 4ª Região, 6ª TURMA AMS 
2008.70.01.0003012-9/PR, DJE 16.7.2009

6 Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, TRF 4ª 
Região, 6ª TURMA AMS 2008.70.01.0003012-9/PR, DJE 16.7.2009

Princípio da Igualdade. Visto perma-4 
nente do estrangeiro como razão objetiva-
mente evidente e justificadora para a conces-
são do benefício assistencial ao estrangeiro 
que dele é portador  

O exame da questão central deste artigo passa, 
necessariamente, pela incursão do conteúdo jurí-
dico do principio da igualdade e sua projeção no 
tratamento de nacionais e estrangeiros como be-
neficiários do benefício assistencial em comento. 

O enunciado geral de igualdade previsto no 
art. 5.º da Constituição Federal e dirigido ao legis-
lador e ao intérprete não implica que todos devam 
ser tratados de forma idêntica e igual em todos os 
aspectos jurídicos, tampouco permite a existência 
de discriminações juridicamente intoleráveis. 

O ponto de partida é a conhecida fórmula de 
Aristóteles: “O igual deve ser tratado igualmente, 
o desigual, desigualmente7”. No entanto, esta é a 
grande pergunta feita por CELSO ANTÔNIO BAN-
DEIRA DE MELLO8: “Quem são os iguais e quem 
são os desiguais?”. Dito por outras palavras, quais 
os critérios, as justificativas ou a razão suficiente 
para que sejam eleitos tratamentos diversos – no 
caso nos interessa para a concessão do benefí-
cio assistencial – e se distinga entre brasileiros e 
estrangeiros, ou entre estrangeiros residentes e 
aqueles residentes com visto permanente.

Se ao legislador e ao intérprete é vedado o 
tratamento não uniforme – essa é a dicção do art. 
5.º do texto da lei maior – mas se foi dito que “a 
igualdade de todos em relação a todas as posições 
jurídicas”9 somente agravaria as desigualdades 
então existentes, qual critério diferenciador que 
respalda e legitima tratamento não isonômico 
com vistas à concessão do beneficio assistencial a 
brasileiros e estrangeiros?

O enunciado da igualdade traz intrinseca-
mente o problema da valoração, como bem 
anota ALEXY, na medida em que conduz “[à] 
necessidade de haver uma razão suficiente que 

7 Apud, ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 397.

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da 
Igualdade. 3ª ed. 16ª Tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 11

9 ALEXY, ob. cit.p. 396.
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justifique uma diferenciação, e também a quali-
ficação desta razão como suficiente”10 a justificar 
o tratamento desigual.

Em arguta teoria sobre o preceito constitucio-
nal da isonomia, BANDEIRA DE MELLO fornece-nos 
parâmetros investigativos sobre a compatibilida-
de e legitimidade do critério diferenciador que au-
torizariam tratamento jurídico desigual. Para o cé-
lebre professor “[a]s discriminações são recebidas 
como compatíveis com a cláusula da igualdade 
apenas e tão-somente quando existe um vínculo 
de correlação lógica entre a peculiaridade diferen-
cial acolhida por residente no objeto, e a desigual-
dade e tratamento em função dela conferida, des-
de que tal correlação não seja incompatível com 
interesses prestigiados na Constituição”.11

Decisivo é o exame da pertinência ou “cor-
relação lógica entre o fator de discrímen” e o 
tratamento desigual pretendido. Nesse ponto há 
convergência entre a teoria do jurista alemão e do 
brasileiro, quando este afirma a necessidade de se 
apurar “[s]e há justificativa racional para, à vista do 
traço desigualador adotado, atribuir o específico 
tratamento jurídico construído em função da de-
sigualdade afirmada”.12 (Grifos nossos).

Na interpretação dos direitos fundamentais, a 
nacionalidade não é razão suficiente para diferen-
ciação de tratamento entre brasileiros e não brasi-
leiros, visto ser cogente o enunciado do art. 5.º ao 
endereçar a nacionais e estrangeiros os direitos, 
deveres e garantias fundamentais ali elencados.

Posto que não tenha recebido a envergadura 
constitucional de direito fundamental, é a assistên-
cia direito social estabelecido nos artigos 6º e 203 
da lei maior, a qual, por sua vez, não faz qualquer 
distinção entre nacionais e não nacionais, mas, no 
entanto, não afasta a permissibilidade da distinção, 
consoante art. 95 do Estatuto do Estrangeiro.

10 ALEXY, idem. P. 408.  “O conceito de razão suficiente é, assim, 
relacionado ao êxito de uma fundamentação, o qual depende 
da decisão sobre se todas as razões relevantes devem ser 
consideradas como insuficientes ou não. Isso significa que a 
presença de uma suficiente deve ser decidida em um discurso 
jurídico racional.” (Robert Alexy, Die Idee einer prozeduralen 
Theorie der juristischen Argumentation”, in Rechtstheorie, Beiheft 
2, 1981, apud Alexy, ob. cit. p. 408) 

11 BANDEIRA DE MELLO, ob. Cit. P. 17
12 IDEM, p. 38

Ao examinar a legislação infraconstitucional, 
verifica-se que tampouco a Lei 8.742/93 restringe seu 
campo de aplicabilidade aos titulares da nacionali-
dade brasileira – brasileiros natos e naturalizados. Ao 
fazer-se menção no artigo 1.º do citado diploma nor-
mativo que a assistência social é direito do cidadão, 
não se tomou o sentido técnico jurídico do termo ci-
dadania, o qual, segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA13, 
“(....) qualifica os participantes da vida do Estado, é 
atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, 
atributo político decorrente do direito de participar 
no governo e direito de ser ouvido pela representa-
ção política. Cidadão, no direito brasileiro, é o indi-
víduo que seja titular dos direitos políticos de votar 
e ser votado e suas conseqüências. Nacionalidade é 
conceito mais amplo do que cidadania, e é pressu-
posto desta, uma vez que só o titular da nacionalida-
de brasileira pode ser cidadão”. Dois motivos claros 
fundamentam tal conclusão: o inciso IV do art. 4º, ao 
tratar dos princípios da assistência social, preconiza a 
igualdade de acesso no atendimento, lançando luzes 
para que sejam rechaçadas quaisquer hipóteses de 
discriminações; segundo e não menos importante: o 
dispositivo que cuida especificamente da concessão 
do amparo social –art. 20 – não delimita seu espectro 
de atuação, quer elegendo a nacionalidade brasileira, 
quer a cidadania como requisitos para o deferimen-
to do benefício. O mencionado artigo utiliza termo 
abrangente: pessoa portadora de deficiência ou idoso.

Dessa forma, não há autorização legal ou em-
basamento constitucional que restrinja o beneficio 
assistencial ao cidadão brasileiro, sendo insubsis-
tente buscar-se no art. 1.º da Lei 8.742/93 supor-
te jurídico para tal interpretação. Tal conclusão se 
comprova pela prática diária nas agências da Pre-
vidência Social, nas quais são concedidos benefí-
cios assistenciais a brasileiros, menores de 16 anos, 
os quais embora não titulares dos direitos políticos 
(cidadãos no sentido técnico do termo) por serem 
portadores de deficiência e integrarem grupo fa-
miliar exposto a situação de vulnerabilidade social 
(renda per capita igual ou inferior a ¼ do salário 
mínimo), figuram entre aqueles credenciados ao 
recebimento da Assistência Social pelo Estado.

13 SILVA, JOSÉ AFONSO. Curso de Direito Constitucional, 28ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 345-346.
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A nacionalidade brasileira ou a cidadania não 
guardam pertinência lógica e racional para o trata-
mento de beneficiários à assistência social, não po-
dendo, conseguintemente, ser eleitos como critérios 
ou fatores de discrímen aptos a justificar que estran-
geiros sejam alijados do benefício de prestação con-
tinuada. Ou por outras palavras, a nacionalidade e a 
cidadania não são razões suficientes que permitam 
tratamento desigual para o recebimento do amparo 
social, sendo obrigatório o tratamento isonômico14.

Efeito direto desse raciocínio é que o art. 7.º 
do Decreto nº 6.214/2007, ao limitar a concessão 
do amparo social ao brasileiro naturalizado, não 
passa incólume de críticas.

As correntes apresentadas no item anterior 
desse artigo divergem quanto à interpretação 
a ser conferida ao mencionado dispositivo. De 
acordo com a primeira linha de pensamento, não 
haveria impedimento para o deferimento do am-
paro ao estrangeiro não optante da nacionalidade 
brasileira, desde que haja residência no Brasil com 
animus de permanência definitiva.

Embora corretas as premissas desse posicio-
namento – ausência de fundamento constitucio-
nal ou legal excludente dos estrangeiros como 
destinatários do amparo social – a conclusão 
merece reparos, pois ao se exigir apenas a perma-
nência em solo brasileiro com desiderato de aqui 
se estabelecer poderia gerar a concessão de be-
neficio pelo Estado a estrangeiro, posto que aqui 
residente, mas em situação ilegal, implicando in-
desejadas contradição e incoerência no sistema 
jurídico. O estrangeiro, mesmo sujeito à expulsão, 
poderia pleitear prestação social do Estado.

A necessidade da existência de reciprocidade 
de tratamento para brasileiros do Estado ao qual o 
estrangeiro está vinculado ou ainda subordinar o 
deferimento do beneficio de prestação continuada 
a estrangeiros oriundos de países com quem o Brasil 
possua acordos em matéria de assistência social, tal 
como preconiza a terceira corrente, importaria erigir 
requisitos formais, restringindo e limitando a usufrui-
ção de direito social, onde a lei não os estabeleceu. 
Essa conclusão, ao contrário do que afirma seus de-
fensores, não infirma a precedência conferida aos 

14 ALEXY, ob. cit. p. 408.

portugueses que residam no Brasil e estatuída no § 
1.º do art. 12 da CF/88, a qual é condicionada à reci-
procidade em favor dos brasileiros. Primeiro porque 
há outras restrições especificas em nível infraconsti-
tucional para estrangeiros, as quais podem não ser 
aplicáveis aos portugueses, caso haja reciprocidade 
de tratamento para brasileiros (art. 95 a 107 da Lei 
6.815/80). Segundo porque não basta invocar o art. 
5.º para a igualdade de direitos entre estrangeiros 
e brasileiros, já que este trata especificamente dos 
direitos e garantias fundamentais. A inserção dos 
estrangeiros no rol de pessoas credenciadas ao be-
nefício de prestação continuada, ainda que não haja 
acordo de cooperação internacional com o país de 
sua nacionalidade ou cláusula de reciprocidade, não 
menospreza o privilégio constitucional outorgado 
para portugueses, na medida em que há uma gama 
de direitos aos quais esses, com o tratamento iguali-
tário para brasileiros, poderão ser contemplados.

Não havendo dúvidas da possibilidade do re-
cebimento do benefício por estrangeiros – sem 
exigências formais cristalizadas em acordos bila-
terais com o Estado de sua nacionalidade – seria 
suficiente apenas a permanência com animus de-
finitivo, como prega a primeira corrente?

Penso que não.

Explico.

A assistência social é um direito social que in-
tegra a Seguridade Social – art. 194 da CF/88 – de-
corrente da comunhão de esforços dos Poderes 
Públicos e da sociedade brasileira, a qual é multi-
facetada e formada por pessoas físicas, empresas, 
organizações sociais e não governamentais. Conse-
quentemente, não basta a entrada e permanência 
do estrangeiro com animus definitivo em solo bra-
sileiro, ele tem de esboçar e demonstrar que deseja, 
de fato, contribuir para o desenvolvimento da na-
ção brasileira, fixando-se aqui definitivamente. Esse 
sentimento é expresso quando se dispõe do visto 
permanente, documento que confere legalidade a 
sua residência perene em solo nacional.

Assim, há fundamento razoável – desejo mani-
festo de o estrangeiro se integrar à nação brasileira 
e contribuir para o desenvolvimento nacional, na 
“construção de uma sociedade livre, justa e solidá-
ria” –  e razão evidente – legalidade da permanên-
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cia no território brasileiro – que autoriza interpreta-
ção extensiva do art. 7.º do Decreto 6.214/2007, tal 
como defendido pela segunda corrente anterior-
mente exposta, para que o beneficio assistencial se 
aplique não apenas ao brasileiro mas ao estrangei-
ro portador de visto permanente.

Também no direito comparado – como se colhe 
na Alemanha – o benefício social (sozialhilfe) não é 
restrito aos nacionais, podendo ser concedido aos 
estrangeiros que se encontrem em estado de vulne-
rabilidade social. No entanto, não basta que o reque-
rente esteja de passagem pelo território alemão ou 
nele tenha ingressado apenas com o objetivo de usu-
fruir das prestações sociais. Requer-se, além da pro-
va da hipossuficiência econômica, que a estadia em 
solo alemão seja legal, comprovada esta pela auto-
rização oficial de permanência (Aufenthaltsstatus)15. 
Esse pressuposto é reflexo do comprometimento 
recíproco entre o estrangeiro que elegeu a Repúbli-
ca Federativa da Alemanha como país para desen-
volvimento de sua atividade profissional e fixação 
de sua residência pessoal, e que, tal qual o alemão, 
é merecedor de contraprestação social do Estado, 
caso esteja em situação de risco social.

A questão ora tratada é complexa e recebe 
soluções diversas na jurisprudência dos Tribunais 
Regionais Federais como antes demonstrado. A 
relevância do tema ganhou destaque nos últimos 
anos, sobretudo impulsionada com o desenvolvi-
mento econômico do Estado Brasileiro e sua posi-
ção de centro político-econômico na América do 
Sul, atraindo milhares de imigrantes dos países 
latino-americanos, que buscam no Brasil melho-
res condições de trabalho e novas oportunidades 
para crescimento profissional16.

A decisão do STF admitindo a repercussão 
geral sobre a controvérsia instaurada em torno 
do recebimento do amparo social pelo estran-

15 § 23 SGB XII – Sozialgesetzbuch (SGB) – artigo 23 da Lei Social Alemã. 
16 De acordo com a BBC Brasil,  “de 2004 a 2007, houve um aumento 

de 51% no total novos registros de estrangeiros no país. Em 
2004, a PF cadastrou 29.770 estrangeiros. Em 2007, 44.954. A PF 
não divulgou dados anteriores a 2004. Quando se consideram 
apenas países sul-americanos, o percentual de aumento foi 
bem mais expressivo. Em 2004, a PF havia cadastrado 4.594 
argentinos, bolivianos, uruguaios e paraguaios. Em 2007, 
11.252, um aumento de 144% em quatro anos” http://www.
bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/03/080320_
imigracaoeldoradobrasil.shtml - acesso em 17.02.2010.

geiro reflete a envergadura do tema e a impor-
tância de se ter a palavra final da instância máxi-
ma da Justiça brasileira – RE 587970/SP, Ministro 
Marco Aurélio, DJe 01.10.2009, p. 186.

 Conclusões5 

1. O sistema jurídico brasileiro assegura trata-
mento igualitário, no que tange aos direitos, deve-
res e garantias fundamentais, a nacionais e estran-
geiros, bem como, e não poderia deixar de ser, entre 
brasileiros natos e naturalizados, ressalvando-se as 
exceções que já constam da própria lei maior.

2. A restrição aos direitos fundamentais fun-
dada apenas no critério da origem da nacionali-
dade implicaria a própria negativação da univer-
salidade da pessoa humana, situação odiosa e 
que não se coaduna com os princípios vetores da 
Constituição Republicana de 1988. 

3. Ao tratar da assistência social, a Constituição 
Federal, no artigo 6.º inciso IV e no artigo 203 empre-
ga termos dissociados da nacionalidade de origem, 
como “pessoa portadora de deficiência e ao idoso”. 
Mesma terminologia foi adotada no art. 20 a Lei 
8.742/93, o que já afasta a nacionalidade como fator 
de discrímen para definição de seus destinatários

4. Podem ser sintetizadas três correntes juris-
prudenciais sobre a possibilidade de concessão 
do beneficio assistencial aos estrangeiros.

5. O ponto nodal para se investigar se o es-
trangeiro pode ser contemplado pelo amparo 
social é averiguar se a nacionalidade, pura e 
simplesmente, corresponde a um critério discri-
minador compatível com a cláusula igualitária 
prevista no art. 5.º da Constituição Federal, bem 
como se há correlação lógica entre este fator de 
discrímen e o tratamento jurídico desigual no 
deferimento do benefício. 

6. Na interpretação dos direitos fundamentais, 
a nacionalidade não é razão suficiente para dife-
renciação de tratamento entre brasileiros e não 
brasileiros visto ser cogente o enunciado do art. 5.º 
ao endereçar a nacionais e estrangeiros os direitos, 
deveres e garantias fundamentais ali elencados.

7. Não há autorização legal ou embasamento 
constitucional que restrinja o beneficio assistencial 
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ao cidadão brasileiro, sendo insubsistente buscar-se 
no art. 1.º da Lei 8.742/93 suporte jurídico para tal in-
terpretação, na medida em que a referência a direito 
do cidadão no caput do dispositivo não foi tomada 
em sentido técnico-juridico do termo cidadania. 

8. A nacionalidade brasileira ou a cidadania não 
guardam pertinência lógica e racional para o trata-
mento de beneficiários à assistência social, não po-
dendo, conseguintemente, ser eleitos como critérios 
ou fatores de discrímen aptos a justificar que estran-
geiros sejam alijados do benefício de prestação con-
tinuada. Ou, por outras palavras, a nacionalidade e a 
cidadania não são razões suficientes que permitam 
tratamento desigual para o recebimento do amparo 
social, sendo obrigatório o tratamento isonômico.

9. Em interpretação extensiva do art. 7.º do De-
creto 6.214/2007, é possível concessão do benefí-
cio assistencial (art. 20 da Lei 8.742/93) ao estran-
geiro portador de visto permanente que também 
se encontre em situação de vulnerabilidade social.

10. Foi admitida repercussão geral a respeito da 
concessão a estrangeiro do beneficio de prestação 
continuada – RE 587970/SP, DJe 02.10.2009, estando 
sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal 
o exame final e constitucional sobre a controvérsia.  
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O aviso prévio indenizado e a ilegalidade da  
incidência de contribuição previdenciária

Juiz Federal Substituto Daniel Carneiro Machado

1. Introdução; 2. Breve contexto normativo – das nor-
mas constitucionais ao decreto regulamentador da pre-
vidência social; 3. A natureza jurídica do aviso prévio 
indenizado – ilegalidade da incidência da contribuição 
previdenciária; 4. O Decreto de n. 6.727/2009 e sua ile-
galidade; 5. Conclusão; 6. Bibliografia.

Introdução1 

O presente artigo tem por objeto o estudo da 
controvérsia acerca da incidência da contribuição 
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.

Sem o propósito de esgotar o tema, pre-
tende-se realizar uma interpretação sistemática 
das normas regedoras da questão, apontando 
os posicionamentos doutrinários e jurispruden-
ciais acerca da natureza jurídica do aviso prévio, 
bem como da hipótese de incidência da contri-
buição previdenciária.

Pretende-se, ao final, demonstrar que a inci-
dência de contribuição previdenciária sobre a re-
ferida parcela não possui amparo na lei previden-
ciária e tampouco na Constituição. 

Breve contexto normativo – das normas 2 
constitucionais ao decreto regulamentador 
da previdência social

A matriz das contribuições previdenciárias 
está prevista no art. 195, inciso I, da Constituição 
Federal, que assim estabelece:

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indire-
ta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das se-
guintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da enti-
dade a ela equiparada na forma da lei, inciden-
tes sobre: (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimen-
tos do trabalho pagos ou creditados, a qual-
quer título, à pessoa física que lhe preste servi-
ço, mesmo sem vínculo empregatício [...]

A alteração introduzida pela Emenda Consti-
tucional nº 20/98 no art. 195, inciso I, da Constitui-
ção da República, a qual acrescentou a expressão 
os demais rendimentos do trabalho à hipótese an-
tes prevista, não acarretou alargamento da base 
de cálculo em relação aos empregados. Visou so-
mente a expressar de forma explícita o conteúdo 
do conceito de folha de salários, de forma a afas-
tar qualquer controvérsia sobre a matéria. O que a 
Emenda modificou, efetivamente, foi o âmbito de 
incidência da contribuição quanto aos trabalha-
dores que não mantém vínculo empregatício com 
a empresa, mas são por ela remunerados.

A determinação constitucional restou obser-
vada na Lei nº 8.212/91, sendo arrolados os casos 
em que não está presente a natureza salarial ou re-
muneratória no § 9º do art. 28 do referido diploma 
legal. Esse rol, porém, não pode ser considerado 
exaustivo, podendo ocorrer situação não prevista 
pelo legislador que também não enseje a cobran-
ça da contribuição, por não restar caracterizada a 
hipótese de incidência do tributo.

No que se refere especificamente ao aviso prévio 
indenizado, objeto da presente pesquisa, a referida 
Lei n. 8.212/91 previu expressamente no art. 28, § 9º, 
alínea “e”, em sua redação original, que a referida par-
cela não deveria integrar o salário-de-contribuição. 

Com o advento da Lei n.º 9.528, de 10 de de-
zembro de 1997, resultante da conversão da Me-
dida Provisória n.º 1.596-14, de 10 de novembro 
de 1997, foi alterada a referida alínea “e”, supri-
mindo-se a exclusão do aviso prévio indenizado 
da base de cálculo da contribuição previdenciá-
ria. Posteriormente, o Decreto Regulamentador 
n. 3.048/99 determinou no art. 214, § 9º, inciso V, 



letra “f” a exclusão da referida parcela da base de 
cálculo das contribuições previdenciárias.

Recentemente, todavia, o novel Decreto n. 6.727, 
de 12 de janeiro de 2009 revogou a alínea “f” do inciso 
V do § 9º do art. 214 do Decreto no 3.048. O Governo 
Federal manifestou por meio do referido ato norma-
tivo a defesa da incidência das contribuições previ-
denciárias sobre o aviso prévio indenizado.

Diante do referido contexto normativo, sur-
giu a controvérsia acerca da legalidade ou não da 
nova norma regulamentadora e se o aviso prévio 
indenizado pode ser considerado como salário-de-
contribuição a partir da nova regulamentação.

A natureza jurídica do aviso prévio in-3 
denizado – ilegalidade da incidência da con-
tribuição previdenciária 

De acordo com o art. 28, inciso I, da Lei 8212/91, 
entende-se por salário-de-contribuição, in verbis:

I- para o empregado e trabalhador avulso: 
a remuneração auferida em uma ou mais empre-
sas, assim entendida a totalidade dos rendimentos 
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, 
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gor-
jetas, os ganhos habituais sob a forma de utilida-
des e os adiantamentos decorrentes de reajuste 
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, 
quer pelo tempo à disposição do empregador ou 
tomador de serviços nos termos da lei ou do contra-
to ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho ou sentença normativa; (destaquei)

É cediço que, para se aplicar a legislação tribu-
tária, exigir a contribuição social e definir a natureza 
jurídica do aviso prévio indenizado, o intérprete não 
pode ficar adstrito à determinação literal do Decreto 
Regulamentar, senão que exige uma interpretação 
teleológica e sistemática dos dispositivos constitu-
cionais e legais acerca da matéria.

O método teleológico refere-se à interpreta-
ção pela busca da finalidade ou do espírito da lei, 
procura revelar o valor ou bem jurídico visado pelo 
ordenamento com a edição de dado preceito1.

1 Barroso, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 
fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
5ª. Edição. São Paulo: Saraiva, p. 138;

No tocante à interpretação sistemática, o in-
comparável hermeneuta Carlos Maximiliano en-
sinava a forma como se deve analisar uma lei ou 
artigo, consistindo “o Processo Sistemático em 
comparar o dispositivo sujeito a exegese, com ou-
tros do mesmo repositório ou de leis diversas, mas 
referentes ao mesmo objeto.”

Enriquecendo o estudo, completava que “já 
não se admitia em Roma que o juiz decidisse tendo 
em mira apenas uma parte da lei; cumpria exami-
nar a norma em conjunto: Incivile est, nisi tota lege 
perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judica-
re, vel respondere - ‘é contra Direito julgar ou emitir 
parecer, tendo diante dos olhos, ao invés da lei em 
conjunto, só uma parte da mesma”2.

Como se pode observar, a interpretação teleo-
lógica leva à possibilidade de o aplicador do direi-
to, em caso de norma que conduza a mais de uma 
interpretação, optar pela interpretação que melhor 
corresponda ao seu objetivo, desde que consen-
tânea com os fins pretendidos pelo legislador. No 
caso da interpretação sistemática, esta pressupõe 
no que se refere ao objeto da presente pesquisa 
que os conceitos de rendimentos do trabalho ou 
para retribuir o trabalho não se encontram isola-
dos, devendo ser compreendidos em relação às 
normas do regime previdenciário e trabalhista em 
vigência e, em última análise, em relação à finalida-
de da contribuição previdenciária.

Pois bem. Conforme já dito, devem ser exclu-
ídas da base de cálculo das contribuições previ-
denciárias devidas pelo empregador as parcelas 
expressamente mencionadas no artigo 28, pará-
grafo 9º, da lei 8.212/91, ou parcelas que eviden-
temente não se caracterizam como remuneração 
ou rendimento destinado a retribuir o trabalho.

Dentro desta ótica, importa, para elucidar a 
inteligência do art. 195, inciso I da Constituição, 
apenas verificar a natureza dos pagamentos fei-
tos ao empregado, não a denominação da parcela 
integrante da remuneração. Se tiver caráter salarial 
ou remuneratório, sendo paga com habitualidade 
e como contraprestação do serviço, enquadra-se 
na hipótese de incidência da norma prescrita na 

2 Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 17ª edição, 
Rio de Janeiro: Ed. Forense,p.128;
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Constituição; se não o tiver, o legislador ordinário 
não pode elencá-lo como fato gerador da contri-
buição previdenciária, incorrendo em inconsti-
tucionalidade caso o faça, e tampouco o decreto 
regulamentor, em face do princípio da estrita le-
galidade tributária. 

A propósito, é oportuno destacar o conceito 
de salário e de remuneração dado pelo profes-
sor Arnaldo Süssekind: 

Salário é a retribuição dos serviços presta-
dos pelo empregado, por força do contrato de 
trabalho, sendo devido e pago diretamente pelo 
empregador que dele se utiliza para a realização 
dos fins colimados pela empresa; remuneração é 
a resultante da soma do salário percebido em 
virtude do contrato de trabalho e dos proventos 
auferidos de terceiros, habitualmente, pelos ser-
viços executados por força do mesmo contrato.3

Quanto ao regramento acerca do aviso pré-
vio, dispõe o artigo 487, da Consolidação das 
Leis do Trabalho:

Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a 
parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o 
contrato deverá avisar a outra da sua resolução 
com a antecedência mínima de:

I - oito dias, se o pagamento for efetuado 
por semana ou tempo inferior;

II - trinta dias aos que perceberem por 
quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 
(doze) meses de serviço na empresa.

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do em-
pregador dá ao empregado o direito aos salários cor-
respondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a 
integração desse período no seu tempo de serviço.

§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do em-
pregado dá ao empregador o direito de descontar 
os salários correspondentes ao prazo respectivo.

§ 3º - Em se tratando de salário pago na 
base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos pa-
rágrafos anteriores, será feito de acordo com a 
média dos últimos 12 (doze) meses de serviço. 

§ 4º - É devido o aviso prévio na despe-
dida indireta.

§ 5º O valor das horas extraordinárias ha-
bituais integra o aviso prévio indenizado. 

§ 6º O reajustamento salarial coletivo, 
determinado no curso do aviso prévio, bene-

3 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho, 14ª ed. 
São Paulo: LTr, 1994. pág. 320;

ficia o empregado pré-avisado da despedida, 
mesmo que tenha recebido antecipadamen-
te os salários correspondentes ao período do 
aviso, que integra seu tempo de serviço para 
todos os efeitos legais. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 10.218, de 11.4.2001) (destaquei)

Percebe-se da leitura desse dispositivo legal 
que o aviso prévio é, na verdade, a notificação 
que uma das partes do contrato de trabalho, seja 
o empregador, seja o empregado, faz à parte con-
trária, comunicando-lhe a intenção de rescisão do 
vínculo, que se dará em data certa e determinada, 
observado o prazo determinado em lei.

É certo que o período que o empregado traba-
lha após ter dado ou recebido o aviso prévio será 
remunerado da forma habitual, por meio do salário, 
sobre o qual incide a contribuição previdenciária, já 
que recebe em função da prestação do serviço. 

Por sua vez, o aviso prévio, previsto no art. 
487, § 1º, da CLT, constitui o pagamento substi-
tutivo do tempo que o empregado trabalharia 
se cumprisse o aviso prévio em serviço e, a toda 
evidência, não se enquadra como salário ou re-
muneração já que pago sem a contraprestação e 
habitualidade inerentes a estes.

Amauri Mascaro Nascimento ensina que “... a 
indenização colima recompor um bem jurídico ou 
um patrimônio. O salário não tem tal finalidade, mas 
sim, a de remunerar um serviço prestado pelo tra-
balhador, aumentando, assim, o seu patrimônio”4. 

Com efeito, o pagamento do aviso prévio 
acompanhado da dispensa de seu cumprimento 
objetiva disponibilizar mais tempo ao emprega-
do para a procura de novo emprego, possuindo 
nítida feição indenizatória em razão do término do 
contrato de trabalho.

Neste ponto, impende destacar a lição do 
professor Maurício Godinho Delgado, que define 
e diferencia com precisão a natureza jurídica dos 
pagamentos realizados no aviso prévio, de acor-
do com o trabalho ou não no período, in verbis:

(...) o pagamento do aviso prévio presta-
do em trabalho tem natureza nitidamente sala-

4 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Manual do Salário. São 
Paulo: LTr, 1985. p. 54 e 55;

78

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



rial: o período de seu cumprimento é retribuído 
por meio de salário, o que lhe confere esse ine-
quívoco caráter [...] contudo, não se tratando de 
pré-aviso laborado, mas somente indenizado, 
não há como insistir-se em sua natureza salarial. 
A parcela deixou de ser adimplida por meio de la-
bor, não recebendo a contraprestação inerente a 
este, o salário. Nesse caso, sua natureza indeniza-
tória inequivocamente desponta (...)5 (destaquei)

 O entendimento de que a verba paga a tí-
tulo de aviso prévio indenizado não tem natureza 
salarial e, como tal, não está sujeita à incidência 
de contribuição previdenciária também encontra 
amparo na jurisprudência dos Tribunais Regio-
nais Federais, in verbis:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ-
RIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCI-
DÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS. 
CONDENAÇÃO DA AUTORA.

1. Decisão do Supremo Tribunal Federal em 
medida cautelar na ADIN 1659-6 quanto à não 
incidência de contribuição previdenciária so-
bre aviso prévio indenizado não afasta o inte-
resse processual da parte autora.

2. Não incide contribuição previdenciária sobre 
verbas pagas a título de aviso prévio, por não 
comportarem natureza salarial, mas terem níti-
da feição indenizatória.

3. Tendo o INSS sucumbido de parte mínima 
do pedido, correta a condenação da parte au-
tora no ônus da sucumbência.

4. Apelação da sociedade, apelação do INSS e 
remessa oficial a que se nega provimento.6

TRIBUTÁRIO: MANDADO DE SEGURANÇA. CON-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUSPENSÃO DO RE-
COLHIMENTO.PARCELAS INDENIZATÓRIAS. NATU-
REZA. NÃO INCIDÊNCIA. MEDIDAS PROVISÓRIAS 
1523/96 E 1596/97. LEI 8212/91, ARTS. 22 § 2º E 
28 §§ 8º E 9º. REVOGAÇÃO. LEI 9528/97. ADIN 
1659-8/DF. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I - O mandado de segurança preventivo é 
adequado para suspender a exigibilidade de 
contribuição social incidente sobre verbas de 
natureza indenizatória pagas aos empregados, 
bem como declarar incidentalmente a incons-

5 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 2ª ed., 
São Paulo: LTr, 2004, p. 1171;

6 TRF da 1ª. Região, AC 1997.38.00.061675-1/MG, Rel. 
Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso, Oitava 
Turma, e-DJF1 p.795 de 27/03/2009;

titucionalidade ou ilegalidade de medida pro-
visória (MP 1523/96 e 1596/97).

II - Os pagamentos de natureza indenizatória tais 
como aviso prévio indenizado, indenização adi-
cional prevista no artigo 9º da 7238/84 (dispensa 
nos 30 dias que antecedem o reajuste geral de 
salários) e férias indenizadas não compõem a 
remuneração, donde inexigível a contribuição 
previdenciária sobre essas verbas. Precedentes.

III - O Colendo STF suspendeu liminarmente em 
ação direta de inconstitucionalidade (ADIN 1659-
8) os dispositivos previstos nas MP’s 1523/96 e 
1596/97, os quais cuidam da incidência da con-
tribuição previdenciária sobre parcelas indeniza-
tórias, além de terem sido revogados pela Lei de 
conversão 9528/97, embora a referida ADIN te-
nha sido julgada prejudicada a final, em virtude 
da perda de objeto da mesma.

IV - Destarte, a impetrante possui o direito líquido 
e certo de suspender a exigibilidade das contribui-
ções, especialmente o aviso prévio indenizado e a 
indenização adicional da Lei 7238/84, cuja con-
cessão parcial do mandamus  foi correta e deve 
ser mantida, negando-se provimento à apelação 
e à remessa oficial.

V - Apelação do INSS e remessa oficial improvidas.7

As verbas indenizatórias não compõem par-
cela do salário do empregado, posto que não têm 
caráter de habitualidade, pagas com a finalidade 
de recompor o patrimônio do empregado desli-
gado sem justa causa e, por esse motivo, não es-
tão sujeitas à incidência da contribuição.

No mesmo sentido, é o entendimento da Su-
prema Corte, segundo a qual apenas as verbas 
incorporáveis aos salários e que não sejam indeni-
zatórias sofrem a incidência da contribuição pre-
videnciária, conforme precedentes abaixo aplicá-
veis mutatis mutandis:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SO-
BRE A PARCELA DO ADICIONAL DE FÉRIAS. IMPOS-
SIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I -  A orientação 
do Tribunal é no sentido de que as contribuições pre-
videnciárias não podem incidir em parcelas indeni-
zatórias ou que não incorporem a remuneração do 
servidor. II - Agravo regimental improvido.8

7 TRF 3ª. Região, MS 191811, Rel. Juíza Cecília Mello, DJ 
20/04/2007;

8 STF-AgRg- AI 712880 AgR / MG - Rel. Min. RICARDO 
LEWANDOWSKIDJe- 113 DIVULG 18-06-2009 – p. 02352; STF - 
AgRg-AI 727.958-7 - Rel. Min. Eros Grau - DJe 27.02.2009 - p. 91;
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Por fim, o fato de o período de aviso ser compu-
tado no tempo de serviço para todos os efeitos legais, 
de acordo com o que estabelece o artigo 487 da CLT, 
não torna o valor da indenização a ele referente passí-
vel de incidência de contribuições previdenciárias. 

Conforme demonstrado nesta pesquisa, a ver-
ba em questão não se enquadra na definição de 
‘salário-de-contribuição’, feita pelo inciso I do artigo 
28 da Lei 8.212/91, que abrange somente os rendi-
mentos pagos como contraprestação pelo trabalho, 
entre os quais não se inclui o valor do aviso prévio 
indenizado, porque não se trata de rendimento 
pago pela execução de serviço ou trabalho. 

Assim, nos inciso I do artigo 150 da CF, “a nor-
ma instituidora de tributo incide somente sobre 
as hipóteses nela especificadas, não havendo es-
paço para interpretação que inclua no seu raio de 
ação os fatos não definidos por ela como gerado-
res do crédito tributário.”9

O Decreto de n. 6.727/2009 e sua ilegalidade4 

Conforme dispõe o art. 84, inciso IV, da 
Constituição Federal, compete ao chefe do Po-
der Executivo expedir decretos e regulamentos 
para fiel execução das leis.

Para Diógenes Gasparini, poder regulamentar 
consiste na “atribuição privativa do chefe do Po-
der Executivo para, mediante decreto, expedir atos 
normativos, chamados regulamentos, compatíveis 
com a lei e visando desenvolvê-la”10.

O decreto regulamentador de n. 6.727, de 12 
de janeiro de 2009 está eivado de ilegalidade na 
parte que revogou a alínea “f” do inciso V do § 
9o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, pois não 
poderia impor a exação tributária em afronta à in-
teligência da norma legal. 

Com efeito, os decretos devem restringir-se 
ao fim precípuo de facilitar a aplicação e execução 
da lei que regulamenta e nada mais. 

9 TRT3, 4ª Turma, RO nº 01064-2007-067-03-00-4, Rel. Des. Federal LUIZ 
OTÁVIO LINHARES RENAULT, DJU 26/04/2008; Precedentes também 
do TST: 2ª Turma, RR nº 792/2004-009-04-00.0, Rel. Min. RENATO DE 
LACERDA PAIVA, DJU 19/12/2008; 8ª Turma, RR nº 330/1996-001-04-
00.0, Rel. Min. DORA MARIA DA COSTA, DJU 12/12/2008;

10 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 117;

No Estado Democrático de Direito, portanto, 
em razão do princípio da estrita legalidade tribu-
tária, os atos regulamentares não podem esten-
der a incidência ou forma de cálculo de contri-
buição sobre parcela de que não cogitou a lei ou 
que pela sua natureza jurídica indenizatória não 
caracteriza hipótese de incidência. 

Conclusão5 

O presente estudo visou demonstrar a ilegali-
dade do Decreto n. 6.727, de 12 de janeiro de 2009 
na parte que revogou a alínea “f” do inciso V do § 
9o do art. 214 do Decreto no 3.048/99.

De acordo com a inteligência do art. 195, I da 
Constituição, não há relação jurídica tributária que 
obrigue os contribuintes ao recolhimento da con-
tribuição social previdenciária incidente sobre as 
parcelas pagas a título de aviso prévio indenizado. 

Destarte, somente as verbas pagas com habi-
tualidade e que remuneram os serviços prestados 
podem ser integradas ao salário-de-contribuição,  
a teor do referido dispositivo constitucional e art. 
28, I da Lei 8212/91, não podendo o ato regula-
mentador, ao seu alvedrio, alterar a natureza jurí-
dica das parcelas para ora tributá-las ora não.
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Proteção à confiança e à segurança jurídica na  
cassação de benefícios previdenciários

Juiz Federal Substituto Daniel Castelo Branco Ramos

Introdução

A relação jurídica previdenciária encerra 
uma prestação a cargo do ente estatal, que 
concerne a uma obrigação de natureza alimen-
tar e pecuniária, consubstanciada no chamado 
benefício previdenciário.

Tal prestação, por possuir caráter contínuo e 
se prolongar no tempo, envolve o conflito entre a 
mudança, muitas vezes imprenscindível, e a esta-
bilidade que se espera das relações jurídicas.

Nesse passo, o presente estudo pretende tra-
çar as linhas básicas dos princípios da proteção à 
confiança e da segurança jurídica, ligados às idéias 
de estabilidade e previsibilidade das relações jurídi-
cas, no contexto da alteração do regime jurídico 
dos benefícios previdenciários.

De fato, a prática judicial permite identificar 
inúmeros conflitos decorrentes de mudanças 
perpetradas pelo INSS no regime jurídico dos be-
nefícios previdenciários, seja para anular o bene-
fício (em muitos casos por vício de ilegalidade), 
seja para reduzí-lo. Por exemplo, a cassação de 
benefício em decorrência de iregularidade na 
comprovação do tempo de serviço/contribuição 
ou em virtude de novo parecer técnico sobre a 
data de início da incapacidade laborativa, dentre 
muitas outras hipóteses.

Em muitas dessas hipóteses, os benefícios 
vinham sendo pagos há anos e geraram no se-
gurado uma forte expectativa na manutenção 
do seu status jurídico.

Com efeito, eventual interrupção da presta-
ção do benefício previdenciário subordina-se, em 
qualquer caso, à aferição de legitimidade pelo 
sistema jurídico, destacando-se, neste mister, o 
papel dos princípios da segurança jurídica e, nota-
damente, da proteção à confiança.

Conforme será demonstrado, a idéia de prote-
ção à confiança, ligada forçosamente à segurança 
jurídica, envolve, tanto no direito estrangeiro quan-
to no direito pátrio, a proteção das expectativas de-
positadas, de forma objetiva, nas condutas públicas 
em face das mudanças abruptas e imprevisíveis. A 
proteção é, pois, mais abrangente que a noção de 
direito adquirido, cuja proteção contra a retroativi-
dade da lei constitui norma expressa do artigo 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal brasileira.

O enfoque à proteção à confiança do adminis-
trado, em especial do segurado, tem por fito especi-
ficar o objeto da investigação, voltado para a análise 
da tutela das expectativas dos cidadãos atingidos 
pelo exercício da função administrativa pelo Estado, 
no âmbito da relação jurídica previdenciária. 

Começaremos pela descrição da origem do 
princípio da proteção à confiança e, em segui-
da, será abordada a configuração do princípio 
no direito brasileiro.

Por fim, traçaremos um panorama das 
garantias legais do administrado/segurado, 
pela absorção da tutela da confiança nos ins-
titutos da invalidação e revogação dos atos 
administrativos relativos à prestação de be-
nefícios previdenciários.

Origem do princípio da proteção à confiança  

Conforme observa a doutrina especializa-
da1, o princípio da proteção à confiança emer-
giu, de forma significativa, na Alemanha e Suíça 

1 CALMES, Sylvia. Du principe de protetion de la confiance legitime 
en droits allemand, communautaire et français. Paris: Dalloz, 
2001, p. 6; GARCIA LUENGO, Javier. El principio de protección 
de la confianza en el Derecho Administrativo., Madrid, 2002, p. 
20-31, citado por COVIELO, Pedro José Jorge. La protección de 
la confianza del administrado: derecho comparado y derecho 
argentino. Buenos Aires: Abelledo-Perrot, 2004, p. 36. 



do pós-guerra, no contexto do chamado Estado 
social, intervencionista2.

Na Alemanha, em que pesem alguns autores 
mencionarem o surgimento do princípio na Repú-
blica de Weimar, nos anos vinte3, a maioria deles 
concorda que somente após a segunda guerra 
mundial a matéria foi realmente enfrentada e de-
senvolvida pela jurisprudência alemã até culminar 
na sistematização legal encartada na Lei de Pro-
cesso Administrativo, de 1976.

O princípio da proteção à confiança (Ver-
trauensschutz) já havia sido formulado no âmbito 
de direito privado, o qual forneceu as bases para o 
seu desenvolvimento no direito público por força 
da necessidade de obtenção de novas fórmulas e 
soluções mais equitativas e justas para as deman-
das trazidas à apreciação da justiça germânica4.

No direito administrativo, conforme acentua Al-
miro do Couto e Silva5, o tema despertou a atenção 
da literatura jurídica alemã do início do Século XX 
na análise dos limites do poder conferido ao Poder 
Público de anular seus próprios atos. Autores como 
Fritz Fleiner e Walter Jellinek entendiam que a Admi-
nistração tinha a faculdade, e não o dever, de deixar 
de anular seus atos ilegais quando estes atentassem 
contra a boa-fé dos administrados no contexto de 
uma irregularidade longamente tolerada.

Contudo, observou Otto Bachof, citado por 
Almiro do Couto e Silva6, que nenhum outro tema 
despertou maior interesse do que este na doutri-
na e jurisprudência alemãs, nos anos 50 do Sécu-

2 Como bem observa Odete Medauar, para denominar o paradigma 
de Estado inaugurado a partir da segunda metade do século XX, 
os estudiosos utilizam nomenclaturas diversas, a saber: Estado-
intervencionista, Estado providência, Estado de bem-estar, 
Estado assistencial, Estado pluriclasse, Estado social, Estado 
social-democrata, Estado de associações, Estado distribuidor, 
Estado nutriz, Estado empresário, Welfare State, Estado 
manager, Estado de Prestações, Estado de organizações, Estado 
neocorporativo, Estado neocapitalista, Estado promocional, 
Estado responsável, Estado protetor, Estado pós-liberal e Estado 
telocrático (Cf. (O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 84 et seq).

3 CALMES, Sylvia. Ibid., p. 10, nota 45.
4 SCHÄFER, Hans-Bern – Ott, Claus. Manual de analisis econômico 

del  derecho civil. Madrid, 1991, p.332, citado por COVIELO, Pedro 
José Jorge. Idem, p. 39.

5 COUTO E SILVA, Almiro do.  Princípios da Legalidade da Administração 
Pública e da Segurança Jurídica no Estado de Direito Contemporâneo. 
São Paulo: Revista de Direito Público, 1987, n. 84, p. 55.

6 COUTO E SILVA, Almiro do.Princípios..., p.55.

lo XX, culminando na substituição do princípio da 
possibilidade do anulamento pelo da impossibili-
dade do anulamento, em homenagem à boa-fé e 
à segurança jurídica. 

Nesse ponto, o marco jurisprudencial conside-
rado pela doutrina em matéria de proteção à con-
fiança do administrado foi o denominado caso da 
viúva de Berlim, pioneira decisão do Tribunal Admi-
nistrativo Superior de Berlim em 14 de novembro de 
1956 (DVBL, 1957, 203), posteriormente confirmada 
pelo Tribunal Administrativo Federal (BverwGE 9, 
251), em 15 de outubro de 1957.7 8

Nesse precedente, relata Hartmut Maurer9, 
uma viúva de um antigo funcionário público 
trasladou-se da República Democrática Alemã de 
então para Berlim-Leste depois de lhe haver sido 
prometido, por ato administrativo, a concessão 
de um benefício de pensão. Ocorre que, após o 
pagamento da vantagem durante o período de 
um ano, a autoridade competente verificou que 
os pressupostos jurídicos para a concessão não 
existiam, havendo sido, pois, o benefício concedi-
do ilicitamente. Em conseqüência, anulou-se o ato 
concessório do benefício de pensão, suspenden-
do-se o seu pagamento e exigindo-se a restituição 
dos valores pagos indevidamente.

Trazida a questão a juízo, decidiu o Tribunal 
Administrativo Superior de Berlim que o caso con-
creto exigia a observância não só do princípio da 
legalidade, mas também do princípio da proteção 
à confiança, por haver a demandante confiado na 
existência do ato administrativo e, em conformida-
de com isso, haver alterado suas condições de vida. 
Com isso, se entendeu pela manutenção da van-

7 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo Alemão. 
Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 2001, p. 70-71.

8 Cabe, informar, nesse ponto, que na Alemanha, na esfera 
federal, há um órgão, a Corte Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgericht), com sede na cidade de Karlsrue, e 
cinco ordens de jurisdição federal, com especialização pela matéria 
(ordinária, envolvendo as lides cíveis e penais, administrativa, 
tributária, trabalho e social). Na jurisdição administrativa, há 
três instâncias: tribunais administrativos (verwaltungsgerichte), 
tribunais administravios superiores (Oberverwaltungsgeritche) e 
o Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgerichte), 
com sede em Berlim, todos eles órgãos colegiados. Cf. Ovielo, 
Pedro José Jorge, Op. Cit., nota 16, p. 38 e disponível em: <http://
www.ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_ger_
pt.pdf>. Acesso em: 26 de maio 2009.

9 Ibid, p. 70.
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tagem, a despeito de sua contrariedade ao texto 
legal, sendo de se notar que não se determinou a 
revogação ex tunc do ato, nem tampouco ex nunc, 
razão pela qual a Administração teve que continu-
ar pagando o benefício, elidindo-se qualquer pos-
sibilidade de cobrança de parcelas em atraso.

A partir da confirmação de tal decisão, o 
Tribunal Administrativo Federal desenvolveu a 
doutrina sobre a anulabilidade dos atos adminis-
trativos antijurídicos, a qual deveria se orientar 
tanto pelo princípio da legalidade, que exige a 
eliminação dos atos administrativos antijurídicos, 
quanto pelo princípio da proteção da confiança, 
que pede a manutenção dos atos administrati-
vos beneficientes. Segundo o mencionado Tri-
bunal, deverão ser ponderados, pois, o interesse 
público na anulação do ato e o interesse indivi-
dual em sua manutenção, dando-se, de acordo 
com as circunstâncias do caso, primazia a um em 
detrimento do outro.

Lembra Pedro José Jorge Covielo10, que à 
época em que se firmou tal entendimento juris-
prudencial, houve oposição de Ernst Forsthoff, 
um dos doutrinadores tedescos mais importan-
tes do pós-guerra, o qual afirmou que a prima-
zia ao princípio da proteção à confiança contra 
legem significava um atentado ao Estado de Di-
reito, pois este desistiria de si próprio se a lega-
lidade não prevalecesse sobre todas as outras 
considerações jurídicas imagináveis11.

O argumento de Forsthoff, entretanto, não teve 
acolhida da doutrina e jurisprudência, as quais, em 
geral, extraíam  a legitimidade jurídico-constitucio-
nal do princípio da proteção à confiança do próprio 
Estado de Direito, por via da segurança jurídica e 
dos dogmas  da lealdade e boa-fé.

O princípio da proteção à confiança teve, 
também, amplo desenvolvimento no seio da ju-
risprudência do Tribunal Constitucional alemão, 
o qual estabeleceu, em sua seara de jurisdição, 
importantes elementos de fundamentação e con-
ceituação do princípio estudado.

10 Idem, p. 41-42.
11 Expressão lembrada por MAURER, Hartmut, Op. Cit., p. 71.

Após mais de vinte anos de debate jurispru-
dencial e doutrinário, foi editada, em 25 de maio 
de 1976, a Lei Federal de Procedimento Adminis-
trativo (Verwaltungs-verfahrengesetz), a qual, em 
seus parágrafos 48 e 49, sistematizou a aplicação 
do princípio da proteção à confiança no Direito 
Administrativo Alemão.

Tais noções, desenvolvidas pela ordem jurí-
dica germânica, influenciaram os textos consti-
tucionais de diversos países e são cruciais para 
o desenvolvimento do tema da proteção à con-
fiança do administrado.

O princípio da proteção à confiança no 
Direito Brasileiro

No direito pátrio, poucos autores se dedicaram 
a analisar a proteção à confiança de forma autôno-
ma, tal como se deu no direito alemão e europeu 
comunitário, talvez porque seja da nossa tradição 
o resguardo da segurança jurídica pela inserção da 
cláusula constitucional de proteção ao direito ad-
quirido, o que se verifica desde a Constituição de 
1934, com exceção da Carta de 1937.

Destaca-se, assim, o pioneirismo de Almiro do 
Couto e Silva nos trabalhos Princípios da Legalida-
de da Administração Pública e da Segurança Jurídi-
ca no Estado de Direito Contemporâneo, de 1987 
e “O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à 
Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito 
da Administração Pública de Anular seus Próprios 
Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 
54 da Lei de Processo Administrativo da União (Lei 
nº 9.784/99)”, de 2005.

O primeiro esboço mais próximo ao que hoje 
se denomina proteção à confiança foi desenhado 
pela doutrina administrativista a partir da necessi-
dade de preservação das situações subjetivas não 
abrigadas pela garantia do direito adquirido, em 
face dos efeitos da anulação de atos ilegais em re-
lação ao administrado de boa-fé e a terceiros nes-
sas mesmas condições.

Seabra Fagundes, percebendo o problema, 
ao defender sua conhecida tese da particularida-
de da teoria das nulidades no direito administrati-
vo em relação ao direito civil, salientou:
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A nulidade, como sanção com que se 
pune o ato defeituoso por infringente das nor-
mas legais, tem no direito privado, principal-
mente, uma finalidade restauradora do equi-
líbrio individual pertubado. No direito público 
já se apresenta com feição muito diversa. O ato 
administrativo, em regra, envolve múltiplos in-
teresses. Há quase sempre terceiros cujos direi-
tos afeta. Ao contrário, o ato jurídico privado se 
restringe, normalmente, a repercutir entre os 
seus participantes diretos, e, quando interessa 
a terceiros, o faz de modo bem mais restrito 
do que em se tratando do ato jurídico públi-
co. A infringência legal no ato administrativo, se 
considerada abstratamente, aparecerá sempre 
como prejudicial ao interesse público. Mas, por 
outro lado, vista em face de algum caso concre-
to, pode acontecer que a situação resultante do 
ato, embora nascida irregularmente, torne-se útil 
`aquele mesmo interesse12.

O mencionado autor assim exemplifica a questão:

O ato, por exemplo, que sem obediência 
aos preceitos legais faça numerosas concessões 
de terras a colonos, com o fim de fixá-los em de-
terminada região, apesar de vicioso, merecerá 
ser mantido após a instalação e fixação dos be-
neficiários se constatar a sua irregularidade. Os 
interesses destes, pela sua importância do ponto 
de vista social e econômico, indicam a necessida-
de sua persistência. Esta pode se dar, neste como 
em casos semelhantes, pela ratificação por outro 
regularmente praticado, ou pelo simples silêncio 
da Administração Pública, renunciando, tacita-
mente ao direito de invalidá-lo13.

O que salta aos olhos na leitura dos trechos 
colacionados desta obra-prima do direito admi-
nistrativo brasileiro, escrita nos anos cinqüenta do 
século passado, é a sofisticação do raciocínio de 
Seabra Fagundes, que anteviu a aferição do inte-
resse público prevalente ou, na terminologia atu-
al, a ponderação de interesses no caso concreto, 
como fundamento da preservação das situações 
geradas sob o manto da ilegalidade.

Vale lembrar que o mesmo raciocínio é uti-
lizado pelo citado publicista para justificar a 
manutenção dos efeitos pretéritos dos atos pra-
ticados pelo funcionário de fato (agente irregu-

12 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo 
Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 52-53, grifos nossos.

13 FAGUNDES, Miguel Seabra, Op. Cit. P. 54, nota 74, grifos nossos.

larmente investido) após a declaração de inva-
lidade da investidura14. Nesse caso, o interesse 
do administrado de boa-fé é visto como conse-
qüência do atributo da presunção de legitimida-
de dos atos administrativos, ao qual se deve dar 
primazia, já que os efeitos danosos da anulação 
retroativa do ato se sobrepõem àqueles decor-
rentes da anulação ex nunc.

Miguel Reale também é lembrado como um 
dos primeiros a abordar a necessidade de preserva-
ção dos atos praticados em contrariedade à ordem 
jurídica, ao defender a extinção da prerrogativa de 
invalidação de tais atos pelo transcurso do tempo15. 
Para este jurista, o tempo transcorrido pode gerar 
situações de fato equiparáveis a situações jurídi-
cas, não obstante a nulidade que originariamente 
as comprometia. Nesse caso, distinguem-se duas 
hipóteses: a) a de convalidação ou sanatória do ato 
nulo ou anulável; b) perda pela administração do 
benefício da declaração unilateral de nulidade16.

A partir dessa noção de que, em muitos ca-
sos, o interesse público recomenda a preserva-
ção de situações criadas na ilegalidade, inclusive 
pelo decurso do tempo, a doutrina brasileira vem 
desenvolvendo as hipóteses nas quais os efeitos 
da anulação (atos inválidos) serão modulados de 
modo a resguardar as posições subjetivas legíti-
mas formadas a partir deles.

O princípio da proteção da confiança no Supremo 
Tribunal Federal

Há muito se registra na jurisprudência do STF 
uma preocupação com a manutenção de situa-
ções jurídicas originadas em atos administrativos 
ilegais, cujo decurso do tempo não mais recomen-
dava seu desfazimento.

Nesse sentido, são numerosos os precedentes 
que reconheceram o direito de alunos à conclusão 
de curso superior, em que pese a presença de irre-
gularidades no currículo escolar, como a omissão 

14 FAGUNDES, Miguel Seabra, Op. Cit. P. 68-69.
15 REALE, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo. 

Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 71.
16 REALE, Miguel. Idem, p. 82.
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de determinadas disciplinas que deveriam ter sido 
cursadas e não o foram17.

O fundamento de tais decisões foi, quase 
sempre, a constatação do fato consumado ou fato 
consolidado por força do tempo decorrido18, o que 
teria o condão de legitimar os atos praticados em 
desconformidade com a ordem jurídica.

Não se mencionou, nessas hipóteses, a ne-
cessidade de proteção à segurança jurídica como 
fundamento, sendo certo que a teoria do fato 
consolidado não apresenta solidez jurídica sufi-
ciente, já que não é razoável concluir que uma 
situação de fato, nascida na ilegalidade, possa 
transformar-se em situação de direito pelo sim-
ples decurso do tempo19.

Numa outra linha de precedentes, o STF garan-
tiu, entre 1986 e 2003, a manutenção de vantagens 
vencimentais atribuídas ilicitamente, com base no 
princípio da irredutibilidade de vencimentos, sem 
se valer do princípio da segurança jurídica20. O ar-
gumento utilizado mostra-se também falho, já o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos tem 
como pressuposto lógico o resguardo da supres-
são de vantagens deferidas com espeque legal, 
caso contrário a Administração estaria sempre ini-
bida de proceder à anulação de atos que conce-
dessem benefícios remuneratórios ilegais21.

Noutro giro, a boa-fé também foi utilizada 
pelo STF com fundamento da manutenção de 
atos ilegais, em favor do administrado, confor-
me se pode ver no julgamento do Agravo Regi-

17 Nesse sentido, RTJ 33:80, 37:249, 41:252, 41:593, 45:593, 45:589, 
95:475, 104: 1284, 119:829, precedentes elencados por COUTO 
E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica...,Idem, p. 
18, com base na sistematização proposta por ZAVASCKI, Teori 
Albino. Eficácia das sentenças jurisdição constitucional.

18 Na origem da aplicação da teoria do fato consolidado pelo 
STF destaca-se o clássico precedente da relatoria do Ministro 
Bilac Pinto, cuja emenda se transcreve: “Ato administrativo. Seu 
tardio desfazimento, já criada situação de fato e de direito, que 
o tempo consolidou. Circunstância excepcional a aconselhar 
a inalterabilidade da situação decorrente do deferimento da 
liminar, daí a participação no concurso público, com aprovação, 
posse e exercício. RTJ 83/921. Disponível em <http://www.stf.
gov.br>. Acesso em 24 de Junho de 2009

19 COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança 
Jurídica...,Idem, p. 19.

20 COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança 
Jurídica...,Idem, idem.

21 COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança 
Jurídica...,Idem, idem.

mental no Recurso Extraordinário nº 434.22222. 
E, ainda, utiliza-se a boa-fé como obstáculo à 
devolução de verbas alimentares23.

Todavia, a partir do julgamento da Questão de 
Ordem em Petição nº 2.90024, o STF passou a tratar 
a questão da manutenção das posições jurídicas 
obtidas com base em atos ilegais pelo prisma da 
proteção à segurança jurídica.

Tratava-se do caso de uma aluna de institui-
ção de ensino superior federal que interpôs uma 
ação cautelar, com pedido de concessão de efeito 
suspensivo ao recurso extraordinário, contra acór-
dão que indeferiu sua transferência da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pelotas para 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 
razão da assunção de cargo, para o qual foi apro-
vada em concurso público. 

Na hipótese concreta, por ter sido nomeada 
para trabalhar em Porto Alegre, em decorrência 
de sua aprovação no concurso público, a aluna 
mudou seu domicílio para Porto Alegre, pleite-
ando sua transferência do curso de Direito da 
UFPEL, no qual se encontrava matriculada no 4º 
semestre, para a UFRGS. 

O pleito foi indeferido administrativamente, 
por ser considerado inaplicável o disposto na Lei 
9.536/97, então a aluna impetrou mandado de se-
gurança, obtendo sentença favorável em primeiro 
grau. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4ª 

22 RE 434.222 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 01/07/2005, 
conforme ementa: Constitucional. Administrativo. Servidor 
público. Remuneração: gratificação concedida com base 
na Lei 1.762/86, art. 139, II, do Estado do Amazonas. 
Inconstitucionalidade frente à CF/1967, ART. 102, § 2º. Efeitos 
do ato: sua manutenção. I. - A lei inconstitucional nasce morta. 
Em certos casos, entretanto, os seus efeitos devem ser mantidos, 
em obséquio, sobretudo, ao princípio da boa-fé. No caso, os efeitos 
do ato, concedidos com base no princípio da boa-fé, viram-se 
convalidados pela CF/88. II. - Negativa de trânsito ao RE do Estado 
do Amazonas. Agravo não provido. Disponível em <http://www.
stf.gov.br>. Acesso em 24 de Junho de 2009, grifos nossos.

23 Vide, por exemplo, o MS 26085 / DF, DJe-107  Divulg 12/06/2008,  
Public 13/06/2008. Disponível em <http://www.stf.gov.br>. 
Acesso em 24 de Junho de 2009.

24 Confira-se, a propósito, o texto da ementa da Questão de 
Ordem em Petição nº 2.900, DJ de 01.08.2003, referendada pela 
2ª Turma do STF: Ação cautelar inominada. Efeito suspensivo 
a recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática concessiva. 
Referendum da Turma. 3. Existência de plausibilidade jurídica 
da pretensão e ocorrência do periculum in mora. 4. Cautelar, em 
questão de ordem, referendada. Disponível em <http://www.
stf.gov.br>. Acesso em 23 de Junho de 2009.
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Região, ao julgar a apelação, reformou a senten-
ça. Contra essa decisão, houve a interposição de 
recurso extraordinário e, com o intuito de agregar 
efeito suspensivo ao referido recurso, a recorrente 
apresentou a Petição nº 2.900, a qual foi recebida 
como medida cautelar.

Ao deferir a tutela cautelar para dar efeito sus-
pensivo ao recurso extraordinário, o relator Min. Gil-
mar Mendes considerou a situação jurídica peculiar 
da recorrente, que estava prestes a concluir o curso 
de direito na UFRGS (na época cursava o 8º semes-
tre) o que evocava a aplicação do princípio da segu-
rança jurídica. Tal entendimento foi acolhido pela 2ª 
Turma por ocasião do julgamento do mérito.

A partir do Mandado de Segurança nº 24.26825, 
publicado em 05.02.2004, o Tribunal Pleno do STF 
acolheu, de forma expressa, a vulneração do prin-
cípio da proteção à confiança, entendido como um 
componente ético da segurança jurídica, como 
fundamento para a manutenção de um ato admi-
nistrativo ilegal, associando-o, também, à ofensa 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

25 Dispõe a ementa do Mandado de Segurança nº 24.268, DJ 
de 09/06/2006: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de 
pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de 
comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. 
Pensão concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado 
com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla 
todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se 
resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. 
Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica 
que envolve não só o direito de manifestação e de informação, 
mas também o direito de ver seus argumentos contemplados 
pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a 
todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno 
do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna 
e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser 
ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio 
da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de 
Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que 
não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a 
prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas 
administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa 
que independe da audiência do interessado e decisão que, 
unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da 
garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 
legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como 
elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um 
componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas 
de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para 
determinar observância do princípio do contraditório e da 
ampla defesa (CF art. 5º LV). Disponível em: <http://www.stf.
gov.br>. Acesso em 23 de Junho de 2009. Grifos nossos.

Tratava-se de uma impugnação a um ato pra-
ticado pelo Tribunal de Contas da União, o qual, 
sem ouvir a impetrante, que detinha a condição 
de beneficiária adotada, decidiu, unilateral e su-
mariamente, cancelar o pagamento da sua pensão 
especial, concedida há dezoito anos. Pesava con-
tra a impetrante o fato de haver decorrido apenas 
uma semana entre a data da adoção e a data do 
óbito de seu bisavô e que este possuía, na ocasião, 
83 anos de idade e estava com câncer. 

Nesse caso, o STF acolheu as alegações da im-
petrante pela ofensa substancial aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, determinando-se, 
no provimento mandamental, que o ato fosse anu-
lado para que a autoridade coatora observasse es-
ses dogmas procedimentais. Em caráter subsidiário, 
acolheu o Excelso Pretório a violação da proteção à 
confiança e da segurança jurídica, pois já se haviam 
passados 20 anos da concessão do benefício.

De qualquer forma, não há como negar a im-
portância deste julgado em que, pela primeira 
vez, se aplicou o princípio da proteção à confian-
ça, ainda que de forma subsidiária.

Já o Mandado de Segurança nº 22.35726, deci-
dido pelo Tribunal Pleno em 27.05.2004 e publica-
do em 05.11.2004, tratou de hipótese de anulação 
do ato administrativo do Presidente do Tribunal 
de Contas da União, relativo à prestação de contas 

26 Dispõe a ementa: Mandado de Segurança. 2. Acórdão do 
Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa 
Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego 
Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas 
em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões 
realizadas por processo seletivo sem concurso público, 
validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 
4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar 
no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do 
princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado 
de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas 
administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento 
do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente 
de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito 
público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais 
que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo 
seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, 
vigente à época da realização do processo seletivo; a existência 
de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, 
nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no 
âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo 
transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações 
dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido. DJ de 
05/11/2004. Disponível em <http//:www.sjf.gov.br> . Acesso 
em 23 de junho de 2009, grifos nossos.
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do exercício de 1991, que determinou à INFRAERO 
a adoção de providências com vistas a regularizar 
as 366 admissões realizadas sem concurso públi-
co, sob pena de nulidade.

Nessa ocasião, o relator, Ministro Gilmar  
Mendes, salientou em seu voto vencedor que o 
próprio Tribunal de Contas da União aceitou a si-
tuação de fato existente à época, convalidando 
as contratações e recomendando a realização de 
concurso público para admissões futuras. Segundo 
o Ministro, mais de 10 anos se passaram da con-
cessão da liminar neste Mandado de Segurança, 
e as contratações se deram entre janeiro de  1991 
e novembro de 1992. Assim, votou no sentido da 
concessão da segurança, em face do longo período 
de tempo transcorrido desde as contratações e a 
necessidade de proteção à confiança (elemento da 
segurança jurídica) dos administrados de boa-fé.

Esses três últimos precedentes ressaltados, es-
pecialmente o MS 24.268 e o MS 22.357, têm sido 
reiteradamente citados em decisões subseqüen-
tes acerca da manutenção de atos administrativos 
ilegais que suscitaram a incidência do princípio da 
proteção à confiança27.

Em matéria diversa, relativa à ruptura do con-
ceito jurisprudencial de fidelidade partidária levada 
a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal 
Pleno do STF, em decisão de 04.20.2007, publicada 
determinou a modulação de efeitos com fundamen-
to na segurança jurídica e na proteção à confiança28.

27 Cf., por exemplo, os acórdãos 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. Disponíveis em <http://www.stf.gov.br>. 
Acesso em 23 de Junho de 2009.

28 Confira-se trecho pertinente da ementa do MS 26.603-DF: 
[...] REVISÃO JURISPRUDENCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA: A 
INDICAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DEFINIDOR DO MOMENTO 
INICIAL DE EFICÁCIA DA NOVA ORIENTAÇÃO PRETORIANA. 
- Os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal 
desempenham múltiplas e relevantes funções no sistema 
jurídico, pois lhes cabe conferir previsibilidade às futuras 
decisões judiciais nas matérias por eles abrangidas, atribuir 
estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide 
e em decorrência deles, gerar certeza quanto à validade dos 
efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses 
mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito à ética 
do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado. - Os 
postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, 
enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-
se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, 
projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito 
público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes 
hermenêuticas, impondo-se à observância de qualquer dos 

Com base nos precedentes do STF trazidos 
à colação, não há dúvida de que o princípio da 
proteção à confiança possui status constitucio-
nal, vez que deduzido da segurança jurídica e 
do Estado de Direito, e condiciona as modifica-
ções perpetradas pelo administrador em sede de 
anulação dos atos administrativos e as mudan-
ças jurisprudenciais, caso afetem as expectativas 
legítimas dos particulares depositadas na manu-
tenção destes comportamentos públicos.

Com esses predicados reconhecidos pela ex-
celsa Corte brasileira, o princípio da proteção à 
confiança se irradia por todas as formas de ativi-
dade estatal e se erige como meio de resguardo 
da perspectiva dos cidadãos em face do interesse 
público na alteração dos atos públicos.

Proteção à confiança, invalidação e revogação 
dos atos administrativos

Em princípio, ainda prevalece no direito bra-
sileiro, em matéria de invalidação e revogação dos 
atos administrativos, o paradigma segundo o qual 
a invalidação tem sempre efeitos retroativos, ex 
tunc, pois dos atos ilegais não se originam direitos, 
e que a revogação, por sua vez, produz efeitos a 
partir de sua efetivação, ex nunc, devendo respei-
tar os direitos adquiridos.

Todavia, a doutrina, paulatinamente, vem 
percebendo a necessidade de adequação destas 
formas de extinção dos atos administrativos ao 
princípio constitucional da proteção à confiança.

Assim, a necessidade de proteção dos interes-
ses legítimos e não apenas dos direitos subjetivos 
ou adquiridos interfere na orientação doutrinária 

Poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situações 
já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais 
definidos pelo próprio Tribunal. Doutrina. Precedentes. - A 
ruptura de paradigma resultante de substancial revisão de 
padrões jurisprudenciais, com o reconhecimento do caráter 
partidário do mandato eletivo proporcional, impõe, em respeito 
à exigência de segurança jurídica e ao princípio da proteção 
da confiança dos cidadãos, que se defina o momento a partir 
do qual terá aplicabilidade a nova diretriz hermenêutica. - 
Marco temporal que o Supremo Tribunal Federal definiu na 
matéria ora em julgamento: data em que o Tribunal Superior 
Eleitoral apreciou a Consulta nº 1.398/DF (27/03/2007) e, nela, 
respondeu, em tese, à indagação que lhe foi submetida.[...]. 
DJe-241  Divulg 18/12/2008  Public 19/12/2008. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br>. Acesso em 23 de Junho de 2009.
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sintetizada na Súmula nº 473 do STF e do artigo 
53 da Lei nº 9.784/99 e passa a servir de anteparo 
à invalidação e revogação29.

Celso Antônio Bandeira de Mello, sem se re-
ferir ao princípio da proteção à confiança, mas se 
aproximando de alguns dos critérios estabeleci-
dos pelo § 48 da Lei alemã de Processo Adminis-
trativo, em relação aos efeitos da invalidação, se-
jam os atos nulos ou anuláveis, defende que estes 
atos sujeitam-se a igual regime quanto:

[...] à persistência de efeitos em relação a tercei-
ros de boa-fé, bem como de efeitos patrimo-
niais pretéritos concernentes ao administrado 
que foi parte na relação jurídica, quando forem 
necessários para evitar enriquecimento sem cau-
sa da Administração e dano injusto ao adminis-
trado, se estava de boa-fé e não concorreu para o 
vício do ato; [...]

[...]à eliminação de seus efeitos, uma vez de-
clarada a invalidade, a qual opera do mesmo 
modo. A saber: se o ato fulminado era restritivo 
de direitos, a eliminação é retroativa; se o ato 
fulminado era ampliativo de direitos, a elimina-
ção produz efeitos ex nunc, isto é, desde agora, 
salvo se demonstrável a má-fé do beneficiário 
do ato ilegal, com ou sem conluio com o agen-
te público que o praticou. [...] 30 

Convém lembrar, entretanto, que o entendi-
mento que prevaleceu na redação do artigo 5431 da 
Lei de Processo Administrativo brasileira foi o ex-
ternado por Weida Zacaner, que catalogou os atos 
ilegais concessivos de benefícios dentre aqueles re-
lativamente insanáveis. Para esta doutrinadora, “os 
atos relativamente insanáveis são os que não po-
dem ser refeitos sem vício, ou seja, não podem ser 

29 MOREIRA, João Batista Gomes. Direito Administrativo: da rigidez 
autoritária à flexibilidade democrática. Belo Horizonte: Fórum, 
2005, p. 273.

30 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit, p. 468.
31 Lei 9.784/1999, art. 54: “O direito da Administração de anular os 

atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 
os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 
foram praticados, salvo comprovada má fé. 

 § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de 
decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

 § 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida 
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade 
do ato.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso 
em: 17 de julho de 2009. Para melhor detalhamento doutrinário 
dos pressupostos deste dispositivo, cf. COUTO E SILVA, Almiro do. 
O Princípio da Segurança Jurídica...,Idem, p. 20  et seq. 

convalidados pela Administratação Pública, nem 
sanados por ato do particular afetado”32.

Entretanto, atos relativamente insanáveis 
podem gerar uma consolidação fática tal que 
não mais se recomende a sua invalidação, razão 
pela qual a Administração terá, em regra vinte 
anos para desfazê-los, tomando de empréstimo 
o prazo utilizado pela doutrina civilista domi-
nante quanto à prescrição dos atos nulos33.

Ocorre que:

Os relativamente insanáveis ampliativos 
da esfera jurídica dos administrados geram situa-
ções fáticas que na grande maioria das vezes me-
recem ser preservadas e validadas pelo Direito, 
em nome da segurança jurídica e da boa-fé, após 
decorrido um lapso de tempo não tão-longo.

Entretanto, só o princípio da segurança 
jurídica e da boa-fé dos administrados, aliados 
a um certo lapso temporal não bastaria para in-
suflar validade ao que nasceu com mácula de 
ser relativamente insanável; portanto, neces-
sário, ainda, a existência de uma regra jurídica 
albergada dentro do sistema, que protegeria a 
situação caso ela eclodisse como válida34.

Assim, para os atos relativamente insaná-
veis e ampliativos, a autora estabelece a neces-
sidade de uma regra jurídica que estabeleça um 
prazo mais breve de cinco anos, de natureza 
decadencial, para a estabilização de situações 
jurídicas em que presente a boa-fé do adminis-
trado. Somente os atos absolutamente insaná-
veis, ou seja, os praticados com ofensa grave e 
manifesta à ordem jurídica não seriam passíveis 
de estabilização pelo decurso do tempo35.

Este enfoque dado por Weida Zacaner, em 
que pese ter prevalecido na Lei Federal de Proces-
so Administrativo, não analisa o fenômeno somen-
te pelo prisma da proteção à confiança, pois tem 
sempre como premissa o fator tempo, delimitado 
de forma precisa. Não se considera a necessidade 
da proteção às expectativas legítimas dos admi-
nistrados como fato que por si só seria suficiente à 

32 ZACANER, WEIDA. Da convalidação e da invalidação dos atos 
administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 94

33 ZACANER, WEIDA. Op. Cit., p. 61 e 95.
34 ZACANER, WEIDA. Idem, p. 95.
35 ZACANER, WEIDA. Idem, p. 102-103.
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incidência da tutela à confiança. Fez-se necessário 
conjugar o fator tempo (prazo de cinco anos) para 
que a situação do administrado de boa-fé na ma-
nutenção do ato fosse protegida.

Não se pode, assim, afirmar que o sistema 
legal brasileiro hoje albergue, de forma autôno-
ma, a tutela da confiança na invalidação dos atos 
administrativos, pois não há norma que permita 
a Administração fazê-lo sem que haja o decurso 
do qüinqüênio legal.

Com relação à revogação, por atingir atos vá-
lidos, tem-se como natural a atribuição de efeitos 
ex nunc, ou seja, a partir do ato. Por outro lado, tal 
forma de retirada, que possui um aspecto discrio-
nário ao se condicionar aos critérios de conveni-
ência e oportunidade, não compreende a prote-
ção de expectativas legítimas formadas a partir 
do ato revogado. A limitação à revogação é, no 
caso, somente o respeito aos direitos adquiridos, 
conforme doutrina majoritária36.

Rafael Maffini, no entanto, propõe uma relei-
tura do exercício da autotela administrativa, no 
que se refere à invalidação e a revogação, pela 
ótica do princípio da proteção à confiança, nos 
seguintes moldes:

A proteção substancial da confiança, no 
que tange às condutas perpetradas de modo 
contrário à ordem jurídica, fundamenta, em 
suma, dois institutos. O primeiro deles consis-
te na fixação de limites temporais, de natureza 
decadencial para exercício do poder-dever que 
a Administração Pública possui de anular suas 
próprias condutas administrativas inválidas. O 
segundo instrumento de concreção do princí-
pio da proteção à confiança em relação a com-
portamentos administrativos inválidos, incidente 
em casos em que não se poderia falar em deca-
dência administrativa, consistiria na preservação 
dos efeitos produzidos em razão de um ato ad-
ministrativo inválido, seja em relação a terceiros 
de boa-fé, o que há muito é reconhecido, seja 
em relação a destinatários não-causadores do 
vício, o que se impõe dado o siginificado da pro-
teção à confiança. Diante disso, propõe-se que 
a anulação ex officio deva ser considerada como 
uma extinção dotada de efeitos não-retroativos 
(ex nunc, portanto), ressalvada a comprovada 
má-fé de terceiros ou destinatários.

36 Como exemplo, MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit, p. 443.

No que tange à operatividade da pro-
teção substancial da confiança em relação a 
condutas administrativas válidas, notadamente 
em relação aos limites à extinção de atos ad-
ministrativos por meio da revogação, supreen-
de a falta de enfrentamento sobre o assunto. 
Propõe-se como instrumentos de concreção da 
proteção à confiança nesta seara, basicamente 
três institutos. O primeiro deles corresponde à 
fixação de limites temporais, também de natu-
reza decadencial, ao exercício da prerrogativa 
revogatória da Administração Pública. Um ou-
tro instrumento, enraizado por analogia à teoria 
da quebra da base dos negócios jurídicos, cor-
responderia ao condicionamento da potestade 
revogatória da Administração Pública à altera-
ção de elementos substanciais que ensejaram 
a edição do ato administrativo revogado. Por 
fim, no que tange aos precedentes decisórios 
da Administração Pública, em nome da prote-
ção da confiança, imperioso sejam observados 
alguns limites. O primeiro deles é o de que a 
alteração do teor essencial do precedente res-
te também condicionada à superveniência de 
circunstâncias que justifiquem tal mudança. O 
segundo consiste na impossibilidade de aplica-
ção retroativa de novas interpretações37.  

Já Gustavo Binenbojm afirma que o princípio 
da proteção à confiança condiciona o intérprete-
aplicador do direito a adotar as seguintes soluções 
em face dos atos administrativos ilegais:

a) em relação aos atos administrativos 
não geradores de benefício, deverá invalidá-
los retroativamente (eficácia ex tunc), já que, 
por seu conteúdo específico, não há quem 
haja sofrido prejuízo por neles ter depositado 
sua confiança legítima. [...];

b) em relação aos atos administrativos 
geradores de benefício, há que distinguir as 
seguintes situações:

(b.1) havendo previsão legal de conva-
lidação (ou sendo possível, do ponto de vista 
lógico, a repetição do ato no momento presen-
te, de forma lícita), esta será obrigatória, por ser 
a solução que, de forma otimizada, promove a 
legalidade e preserva a legítima confiança dos 
beneficiários. [...];

(b.2) não sendo possível a convalidação 
(por não ser logicamente possível  a repetição 
do ato ilícito no momento presente, de forma 
lícita), o intérprete-aplicador do direito deverá 

37 MAFFINI, Rafael. Idem, p. 226-227, grifos nossos.

89

I Jornada de Direito Previdenciário



sopesar o grau de lesividade social da ilegalida-
de com o grau de irreversibilidade da situação 
do particular que confiou legitimamente na 
Administração, promovendo, ao menos, a in-
validação prospectiva (eficácia ex nunc) do ato 
administrativo viciado. [...];

(b.3) não sendo possível a convalidação 
(por não ser logicamente possível a repetição 
do ato ilícito no momento presente, de forma lí-
cita), mas já decorrido o prazo decadencial para 
a invalidação de atos ilegais pela Administração 
e não havendo o beneficiário obrado de má-fé, o 
ato será convalidado por efeito do tempo. Neste 
caso, a regra legal (art. 54 da Lei nº 9.784/99 é o 
produto, ela mesma, de uma ponderação legisla-
tiva, que prestigia a tutela da confiança legítima 
em detrimento parcial da legalidade. [...];

(b.4) não tendo o beneficiário agido de 
boa-fé (dolo, coação ou fraude), não se verifi-
cando se sua confiança foi legítima (erro gros-
seiro da Administração, conhecimento prévio 
da mudança de entendimento da Administra-
ção pelo beneficiário), ou não tendo o benefici-
ário sofrido qualquer dano (anulação da licença 
para construir no dia seguinte à sua concessão), 
o intérprete-aplicador do direito deverá pro-
mover a invalidação retroativa do ato (eficácia 
ex tunc), já que não há confiança legítima a ser 
protegida (apenas tutela de legalidade, que se 
impõe solitariamente na espécie)38.

Em síntese, a doutrina brasileira hoje admite 
a aplicação do princípio da proteção à confiança 
à retirada do ato administrativo pela invalidação 
e pela revogação, bem como a influência da con-
fiança sobre o instituto da convalidação, na forma 
preconizada por Gustavo Binenbojm.

Em relação à invalidação dos atos administra-
tivos, a aplicação da tutela da confiança ocasiona:

a) em relação aos atos restritivos de direitos, a atri-
buição de efeitos retroativos, ex tunc, como regra geral;

b) no que toca aos atos ampliativos ou bené-
ficos, a eliminação produz, como regra, efeitos ex 
nunc, isto é, desde agora, salvo demonstração da 
inexistência de confiança digna de proteção, seja 
pela má-fé de terceiros ou de destinatários do ato, 
seja por erro grosseiro da Administração, por co-
nhecimento prévio da mudança de entendimento 

38 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: 
direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 187-189. 

da Administração pelo destinatário, ou por não ter 
o beneficiário sofrido qualquer dano com a anula-
ção; em relação a tais atos ampliativos, é possível 
a preservação do ato inválido, sem o decurso do 
qüinqüênio legal, nos casos em que a ponderação 
de interesses apontar a necessidade da proteção à 
confiança do administrado;

c) a estabilização das situações jurídicas forma-
das a partir dos atos ilegais, em razão da conjugação 
do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, 
salvo má-fé ou erro grosseiro do administrado;

d) a convalidação do ato ilegal, caso o seja viável 
ao interesse público e não prejudique a terceiros.

No que toca à anulação dos benefícios previden-
ciários, tem-se com inteiramente aplicável a doutri-
na mencionada, por se tratar de atos ampliativos ou 
benéficos sujeitos ao regime jurídico administrativo. 

Desse modo, a supressão do benefício pre-
videnciário produz, como regra, efeitos ex nunc, 
salvo demonstração da inexistência de confiança 
digna de proteção, seja pela má-fé de terceiros ou 
de destinatários do ato, seja por erro grosseiro da 
Administração Previdenciária, por conhecimento 
prévio da mudança de entendimento da Adminis-
tração pelo destinatário, ou por não ter o benefici-
ário sofrido qualquer dano com a anulação. 

Ressalta-se, nesse particular, a aplicação da limita-
ção temporal do artigo 54 da Lei nº 9.784/99, já trans-
crito na invalidação de benefícios previdenciários.

Mesmo nas hipóteses em que não houver de-
corrido o lapso decadencial de cincos do referido 
texto legal, é possível a preservação do benefício 
se a ponderação de interesses e valores constitu-
cionais apontar para a necessidade de proteção à 
confiança e à segurança jurídica do segurado em 
detrimento da legalidade formal.

Conclusões

A jurisprudência e doutrina brasileiras, notada-
mente a partir da Constituição de 1988, evoluíram 
para reconhecer o status constitucional do princí-
pio da proteção à confiança, sendo este deduzido 
da segurança jurídica e do Estado de Direito, espe-
cialmente nas hipóteses ligadas à anulação de atos 
administrativos ilegais e benéficos.
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Como conseqüência do reconhecimento do 
princípio da proteção à confiança, a anulação dos be-
nefícios previdenciários deve observar as seguintes 
limitações: 1) a aplicação do lapso temporal do artigo 
54 da Lei nº 9.784/99; 2) a produção, como regra, de 
efeitos ex nunc, salvo demonstração da inexistência 
de confiança digna de proteção, seja pela má-fé de 
terceiros ou de destinatários do ato, seja por erro 
grosseiro da Administração Previdenciária, por co-
nhecimento prévio da mudança de entendimento 
da Administração pelo destinatário, ou por não ter o 
beneficiário sofrido qualquer dano com a anulação; 
3) a possibilidade de preservação do benefício se a 
ponderação de interesses e valores constitucionais 
apontar para a necessidade de proteção à confiança 
e à segurança jurídica do segurado em detrimento da 
legalidade formal, nas hipóteses em que não houver 
decorrido o lapso decadencial de cincos do artigo 54 
da Lei nº 9.784/99.
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Decisões contrárias à perícia médica judicial  
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  

dos Tribunais Regionais Federais e das Turmas Recursais
Juíza Federal Denise Dias Dutra Drumond

Resumo

Este texto propõe a reflexão sobre a vincula-
ção do julgador à conclusão médica pericial em 
ações previdenciárias em que a incapacidade do 
requerente para o trabalho esteja em discussão, 
começando pelos sistemas processuais de pro-
dução da prova adotados na legislação pátria, 
passando pelos conceitos de perícia técnica e sua 
necessidade, analisando o princípio dispositivo 
mitigado e o sistema do livre convencimento mo-
tivado e a moldura que lhes foi dada nestes casos 
pelos precedentes jurisprudenciais.

Para que não se alargue o tema, demandando 
a produção de estudo mais abrangente, a pesquisa 
de precedentes foi realizada no site do Conselho 
da Justiça Federal (www.jf.jus.br), no ícone “Juris-
prudência Unificada” e os casos analisados, além 
de se restringiram a precedentes jurisprudenciais 
em ações previdenciárias referentes aos benefícios 
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 
do regime geral de previdência social (artigos 42 
e 59 da Lei 8.213/91)1 e o benefício assistencial de 
prestação continuada da Lei 8.742/93 (art. 20)2, eis 

1 Lei 8.213/91

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

 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 
nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

2 Lei 8.742/93 

 Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 
(um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família.

  § 1º (...).

  § 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa 
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho.

que todos estes benefícios abordam a questão da 
incapacidade para o trabalho do demandante, de-
corrente de patologias congênitas ou adquiridas, 
temas sujeitos à apreciação pericial, também foram 
escolhidos como exemplo em um contexto em que 
várias eram as decisões no mesmo sentido. 

Introdução

O convencimento do Juiz materializado na 
sentença dá aos fatos provados a sua dimensão 
jurídica e os efeitos que devem ser produzidos en-
tre as partes, contudo até que o convencimento 
do juiz – pela valoração das provas – seja firmado 
é necessária a observância de princípios proces-
suais de formação da prova, de maneira a gerar a 
segurança jurídica.

A prova pode fatos alegados pode ser feita 
de várias formas: oitiva de testemunhas, depoi-
mento pessoal das partes, juntada de documen-
tos, produção de perícia técnica etc., e nenhum 
deles prescinde de previsão legal, daí o velho 
jargão de “protestar por todas as formas de pro-
va em direito admitidas”.

Dentre as previsões legais da forma de se provar 
um fato está a perícia técnica, que é necessária para 
trazer ao juízo a visão específica, sob um ângulo estri-
tamente técnico de uma das áreas do conhecimento 
humano. A amplitude do conhecimento humano e 
a miríade de detalhes que já foram alcançados pela 
ciência impedem que seja cobrado de um magistra-
do conhecimento razoável sobre todas as questões 
fáticas que lhe são postas no dia-a-dia.

Observados princípios e sistemas e colocada a 
prova diante dos olhos do julgador é o momento 
adequado para acolhê-la, valorá-la e formar sua con-
vicção, momento em que a liberdade do juiz é livre 
e ao mesmo tempo limitada, como mostra a tanto o 
arcabouço legislativo quanto a jurisprudência.



Exatamente estas limitações, derivadas da con-
ciliação do sistema do livre convencimento motiva-
do do julgador e sua vinculação à prova pericial, é 
que formam o objeto do estudo deste texto.

Princípio dispositivo 

Quanto à produção da prova, vige em nosso 
sistema processual o princípio dispositivo mitiga-
do, claramente adotado no art. 130 do Código de 
Processo Civil. Embora se delegue às partes a tare-
fa de produzir a prova que confirme as suas alega-
ções, o Juiz pode, de ofício, determinar a produ-
ção de provas necessárias à instrução dos autos. 
Tal princípio se contrapõe ao principio dispositivo 
absoluto, no qual a produção das provas cabe ex-
clusivamente às partes, não podendo haver inicia-
tiva judicial neste sentido.

Sistemas processuais relativos à prova

Já no que pertine à apreciação e valoração da 
prova, três sistemas são correntemente destacados 
na doutrina, quais sejam, o sistema da prova legal 
(também chamada de prova “tarifada”), o sistema da 
livre convicção e o sistema do livre convencimento 
motivado (ou sistema da persuasão racional).

Sistema da prova legal (ou “tarifada”) 

Segundo este sistema as provas têm valores 
definidos em lei, sendo valoradas de acordo com 
o peso que lhes é atribuído na legislação, daí ser 
conhecido também como sistema da prova legal.

Aqui o poder de raciocínio do juiz está tolhido 
pelo valor que a lei dá às provas, mesmo que con-
vencido que a prova “a” é mais convincente que a 
prova “b” ele não poderá decidir com base naquela 
se a lei der mais valor a esta.

Embora tenha origens históricas como rea-
ção ao sistema da íntima convicção, verdadei-
ro instrumento de arbítrio, eis que a decisão 
do magistrado, muitas vezes, não guardava 
correspondência com a prova produzida, este 
sistema encontra ainda resquícios em alguma 
legislação contemporânea, inclusive entre nós, 

como a que lhe é dada pelo art. 55, § 3º da Lei 
8.213/913 que sobrepõe a prova material, ainda 
que seja mero “início”, a qualquer prova teste-
munhal, por mais robusta que seja.

Mesmo adotado em casos específicos como 
o citado no parágrafo anterior, este sistema lon-
ge de ser regra, no direito processual brasileiro é 
apenas exceção.  

Sistema da livre apreciação

Neste sistema o Juiz tem ampla liberdade de 
formar a sua convicção, podendo lançar mão de 
crenças pessoais ainda que não guardem corres-
pondência com os fatos provados nos autos.

Se no regime do sistema anterior o juiz era 
escravo da valoração legal, neste a liberdade é ex-
trema, podendo levá-lo a ser arbitrário com a pre-
valência de suas convicções privadas que podem 
ser diversas do senso comum de justiça.

Este sistema, embora também arranhe os limi-
tes da liberdade, encontra guarida, como exceção, 
no direito brasileiro. Aos jurados do tribunal do júri 
é dada a faculdade de decidir secundum conscien-
tiam, não se vinculando a motivação nenhuma.

Sistema do livre convencimento motivado

Fruto do termo médio entre os sistemas ante-
riores, o sistema do livre convencimento motiva-
do, também chamado de princípio da persuasão 
racional, é o adotado como regra geral no Código 
de Processo Civil Brasileiro, art. 131, verbis:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, 
atendendo aos fatos e circunstâncias constan-
tes dos autos, ainda que não alegados pelas 
partes; mas deverá indicar, na sentença, os mo-
tivos que Ihe formaram o convencimento.

3 Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma 
estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do 
correspondente às atividades de qualquer das categorias de 
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à 
perda da qualidade de segurado:

 §3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 
Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 
conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 
baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.
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 Ao magistrado é dado o limite da existência 
das provas nos autos, contudo, desde que nela 
motivado, o seu convencimento é livre.

Tal sistema é expressamente reforçado no to-
cante à prova pericial, pelo artigo 436: O juiz não 
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a 
sua convicção com outros elementos ou fatos pro-
vados nos autos. 

Sobre ele leciona Humberto Theodoro Júnior:

O perito é apenas um auxiliar da Justi-
ça e não um substituto do juiz na apreciação 
do evento probando. “Deve apenas apurar a 
existência de fatos cuja certificação dependa 
de conhecimento técnico. Seu parecer não é 
uma sentença, mas apenas fonte de informa-
ção para o juiz, que não fica adstrito ao laudo e 
pode formar sua convicção de modo contrário 
a base de outros elementos ou fatos provados 
no processo” (art. 436).

E, realmente, deve ser assim, pois do con-
trário, o laudo pericial deixaria de ser simples 
meio de prova para assumir o feitio de decisão 
arbitral e o perito se colocaria numa posição su-
perior à do próprio juiz, tornando dispensável 
até mesmo o pronunciamento jurisidicional.

Assim, o parecer do perito é meramen-
te opinativo e vale pela força dos argumentos 
em que repousa.

Deles, em conseqüência, o juiz pode di-
vergir em duas hipóteses:

a) quando carecer de fundamentação 
lógica. “Se o perito subtrair ao conhecimento 
do juiz e dos interessados os motivos em que 
se baseou para emitir a sua opinião, nenhum 
valor se poderá atribuir ao seu laudo: é como 
se não existisse laudo pericial”;

b) quando outros elementos de prova do 
processo o conduzirem à formação de convic-
ção diversa daquela apontada pelo perito, pos-
to que a perícia não é prova hierarquicamente 
superior às demais provas; e na técnica do Có-
digo, o juiz não se vincula à opinião do perito, 
mas apenas à própria convicção.

O juiz, enfim, não está adstrito ao laudo 
(art. 436), mas ao recusar o trabalho técnico, 
deve motivar convincentemente a formação 
do seu convencimento em rumo diverso.

Note-se que o dispositivo guarda consonân-
cia com o art. 93, IX, da Constituição Federal, que 
exige a motivação nos atos judiciais.

Da prova pericial 

Na lição de Plácido e Silva, perícia pode ser 
entendida como:

Do latim peritia (habilidade, saber), na 
linguagem jurídica designa especialmente, em 
sentido lato, a diligência  realizada ou executa-
da por peritos, a fim de que se esclareçam ou se 
evidenciem certos fatos.

Significa, portanto, a pesquisa, o exame, 
a verificação, acerca da verdade ou da realida-
de de certos fatos, por pessoas que tenham 
reconhecida habilidade ou experiência na ma-
téria de que se trata.

A perícia tem como espécie: os exames, 
as vistorias, as avaliações.

Todas elas, genericamente, também se 
dizem exames periciais.

A perícia, segundo princípio da lei pro-
cessual, é portanto a medida que vem mostrar 
o fato, quando não haja meio de prova docu-
mental para mostrá-lo, ou quando se quer es-
clarecer circunstâncias, a respeito do mesmo, 
que não se acham perfeitamente definidas.

A perícia, por via de regra, importa sem-
pre em exame que necessite ser feito por téc-
nicos, isto é, por peritos ou pessoas hábeis e 
conhecedores da matéria a que se refere.

O exame, a diligência ou qualquer medi-
da que não se tenha por escopo a descoberta 
de um fato, que dependa de habilidade técni-
ca ou de conhecimentos técnicos, não cons-
titui, propriamente, uma perícia, no rigor do 
sentido do vocábulo.

A prova pericial vem delineada no art. 420 do 
Código de Processo Civil, que estatui:

Art. 420. A prova pericial consiste em exame, 
vistoria ou avaliação.

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perí-
cia quando:

I - a prova do fato não depender do co-
nhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras 
provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.

Observa-se que o Código não conceitua o que 
seja a perícia, optando por uma definição negativa 
de sua utilização, ao elencar as hipóteses em que 
ela não será deferida pelo juiz. A partir da análise do 
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inciso I, nota-se que a prova pericial não será deferi-
da quando a prova do fato não depender do conhe-
cimento especial de técnico, podendo-se concluir, 
a contrario sensu, que a prova será deferida quando 
depender desse conhecimento. Disto pode-se se 
inferir, em análise conjunta do art. 4004, a impres-
cindibilidade da prova pericial nas ações em que a 
prova do fato depender do exame pericial.

Elucidativa é a conceituação de Humberto 
Theodoro Júnior acerca do tema:

Os fatos litigiosos nem sempre são sim-
ples de forma a permitir sua integral revelação 
ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, 
através apenas dos meios usuais de prova que 
são as testemunhas e documentos.

Nem é admissível exigir que o juiz disponha 
de conhecimentos universais a ponto de exami-
nar cientificamente tudo sobre a veracidade e as 
conseqüências de todos os fenômenos possíveis 
de figurar nos pleitos judiciais.

Não raras vezes, portanto, terá o juiz de 
se socorrer de auxílio de pessoas especializa-
das, como engenheiros, agrimensores, médicos, 
contadores, químicos etc., para examinar as pes-
soas, coisas ou documentos envolvidos no lití-
gio e formar sua convicção para julgar a causa, 
com a indispensável segurança.

Aparece, então, a prova pericial como o 
meio de suprir a carência de conhecimentos 
técnicos de que se ressente o juiz para apura-
ção dos fatos litigiosos.

É a perícia, destarte, meio probatório 
que, de certa forma, se aproxima da prova 
testemunhal e no direito antigo os peritos 
foram, mesmo, considerados com testemu-
nhas. Mas, na verdade, há uma profunda 
diferença entre esses instrumentos de con-
vencimento judicial. O fim da prova teste-
munhal é apenas reconstituir o fato tal qual 
existiu no passado; a perícia, ao contrário, 
descreve o estado atual dos fatos, das tes-
temunhas, no dizer de Lessona, invoca-se a 

memória, dos peritos, a ciência. 

4 Art. 400. A prova testemunhal é sempre admissível, não 
dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição 
de testemunhas sobre fatos: I – já provados por documento ou 
confissão da parte; II – que só por documento ou por exame 
pericial puderem ser provados.

Aplicação dos sistemas da prova pelos 
Tribunais e Turmas Recursais

O entendimento moderno da Turma Nacio-
nal de Uniformização é no sentido de que as dis-
cussões acerca da comprovação da incapacidade 
total e permanente do segurado para fins de con-
cessão de aposentadoria por invalidez não podem 
ser analisadas em sede de pedido de uniformiza-
ção de jurisprudência, porque exigem reexame de 
provas, matéria que foge à sua finalidade precí-
pua, reservada às questões de direito material que 
não exijam incursões a respeito de valoração de 
provas, razão pelo qual não será citado nenhum 
precedente daquele órgão recursal. Ressalva-se, 
entretanto, a existência de precedentes mais an-
tigos que enfrentaram o tema.5 

1. Casos em que a prova pericial é integrada com 
os demais elementos de prova dos autos, valorizan-
do o princípio do livre convencimento motivado.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVA-
LIDEZ. RURÍCOLA. PREENCHIMENTO DOS RE-
QUISITOS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAU-
DO: INCAPACIDADE LABORATIVA TIDA COMO 
TOTAL, PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE RE-
ABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE NO CAMPO NA CONDIÇÃO DE 
EMPREGADA REGISTRADA E COMO “BÓIA-
FRIA” PELO PERÍODO EXIGIDO. PROVA DOCU-
MENTAL E TESTEMUNHAL. INTERRUPÇÃO DO 
TRABALHO EM RAZÃO DE AGRAVAMENTO 
DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE: PERDA DA QUA-
LIDADE DE SEGURADA NÃO CONFIGURADA. 
BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO INICIAL. JUROS. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS E PERICIAIS. TUTELA JURISDICIONAL 
ANTECIPADA DE OFÍCIO. 

I - Preenchidos todos os requisitos exigidos 
pela legislação previdenciária para a concessão 
de aposentadoria por invalidez. 

II - O laudo pericial constatou que a autora é 
portadora de convulsões e hipertensão arte-
rial, originárias de alterações circulatórias e na 
condução nervosa, que se iniciaram na infân-
cia e que a incapacitam para trabalho que exija 
esforço físico. O Juiz não está adstrito ao seu 
aspecto físico, às conclusões do laudo pericial, 

5 PEDILEF 200483200040205 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL, Relator(a)  JUIZ FEDERAL 
HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, Órgão julgador Turma 
Nacional de Uniformização, DJU 20/01/2006. 
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ou à possibilidade, em tese, do segurado retor-
nar ao mercado de trabalho, devendo analisar 
também os aspectos sociais e subjetivos do 
autor no caso concreto, para a aferição do grau 
da incapacidade. Tratando-se de pessoa que 
apenas trabalhou no campo, dificilmente po-
derá iniciar atividade profissional que não exija 
esforços físicos, de maneira que a incapacida-
de deve ser considerada como total e definitiva 
para o trabalho. 

III – omissis...

...

XIII - Apelação do INSS e remessa oficial par-
cialmente providas. XIV - Tutela jurisdicional 
antecipada, de ofício, para que o INSS proceda 
à imediata implantação do benefício em causa, 
no prazo de trinta dias a partir da intimação, sob 
pena de multa diária, a ser fixada em caso de 
descumprimento da ordem judicial. (TRF3 – AC 
200003990659407 – Rel. Des. Marisa Santos)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO 
PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURA-
DO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓ-
CIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL 
FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
RECURSO DESPROVIDO. 

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante 
valor social de proteção ao Trabalhador Segura-
do da Previdência Social, devendo ser, portan-
to, julgados sob tal orientação exegética. 

2. Para a concessão de aposentadoria por inva-
lidez devem ser considerados outros aspectos 
relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 
8.213/91, tais como, a condição sócio-econômi-
ca, profissional e cultural do segurado. 

3. Embora tenha o laudo pericial concluído 
pela incapacidade parcial do segurado, o Ma-
gistrado não fica vinculado à prova pericial, po-
dendo decidir contrário a ela quando houver 
nos autos outros elementos que assim o con-
vençam, como no presente caso. 

4. Em face das limitações impostas pela avan-
çada idade, bem como pelo baixo grau de es-
colaridade, seria utopia defender a inserção do 
segurado no concorrido mercado de trabalho, 
para iniciar uma nova atividade profissional, 
motivo pelo faz jus à concessão de aposenta-
doria por invalidez. 

5. Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ 
– AGRESP 200801032030 – Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia). 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABE-
LECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADO-
RIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. 
COMPROVAÇÃO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. JUROS 
DE MORA. PERCENTUAL. 1. O auxílio-doença é 
devido ao segurado que se encontre incapaci-
tado para o exercício do seu trabalho ou de sua 
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias, 
que tenha cumprido a carência de 12 (doze) 
contribuições e não tenha perdido a qualida-
de de segurado (art. 59 da Lei nº 8.213/91). 2. 
A aposentadoria por invalidez requer, além da-
queles dois primeiros requisitos, que a incapa-
cidade seja total e insuscetível de reabilitação 
(art. 42 da Lei nº 8.213/91). 3. Em perícia médica 
judicial a autora com 47 anos de idade, auxiliar 
de serviços gerais apresentou atestados médi-
cos datados de 2007 e 2008 diagnosticando lú-
pus eritematoso e hanseníase. Ao exame clíni-
co o perito observou: “lúcida, com sobrepeso”, 
concluindo que a parte autora é portadora de 
“lúpus eritematoso sistêmico” (CID 10 - M 32), e 
“hanseníase” (CID 10 - A 30), doenças que não 
a incapacitam para o trabalho, no entanto, li-
mitam para as tarefas laborais, reduzindo sua 
capacidade produtiva, sendo a incapacidade 
parcial e temporária. 4. A conclusão do laudo 
pericial no sentido da presença de incapaci-
dade parcial e temporária em razão de “lúpus 
eritematoso sistêmico” (doença crônica, in-
capacitante e sem cura, evoluindo pela fotos-
sensibilidade), e de “hanseníase” (doença pro-
gressiva, embora com possibilidade de cura) 
aliada a uma difícil reinserção ao trabalho de 
indivíduos portadores dessas moléstias (han-
seníase, agravada pelo lúpus), impõe-se reco-
nhecer a incapacidade total da autora para o 
trabalho. Afinal a possibilidade de reinserção 
ao mercado de trabalho de trabalhadora sem 
maior qualificação profissional, e em tais con-
dições de saúde é mínima, apresentando-se 
legítima a concessão de aposentadoria por 
invalidez no presente caso. 5. Diante do prin-
cípio do livre convencimento, o juiz não fica 
limitado ao laudo pericial, (art. 131 e 436 do 
CPC), podendo aplicar as regras de experiência 
comum, subministradas pela observação do 
que ordinariamente acontece (art. 335, CPC). 6. 
Se a perícia médica concluiu que a redução da 
capacidade laboral iniciou em 2007, e não há 
elementos probatórios capazes de afastar essa 
conclusão, impõe-se reconhecer que é devido 
o auxílio-doença desde a data da cessação do 
benefício (09/11/2007) até a data da realização 
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da perícia (15/10/2008), a partir de então a con-
versão em aposentadoria por invalidez. 7. Ina-
plicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.9-494/97, por 
não se tratar de verba remuneratória devida a 
servidor ou empregado público. Norma que 
deve ser interpretada restritivamente. 8. Sen-
tença mantida pelos próprios fundamentos. 
9. Sem custas. Precedentes da Turma. 10. Con-
denação do INSS em honorários advocatícios 
fixados em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta 
e cinco reais), uma vez que foram apresentadas 
contra-razões (Processo 200843009042158, 1ª 
Turma Recursal – TO, relatora Juíza Federal Ana 
Paula Martini Tremarin) 

Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-DOENÇA. APO-
SENTADORIA POR INVALIDEZ. PORTADORA 
DE CÂNCER de MAMA. DÉFICIT FUNCIONAL 
de FORÇA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUER-
DO. MULHER de 54 ANOS de IDADE. EMPRE-
GADA DOMÉSTICA. INCAPACIDADE TOTAL 
E DEFINITIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁ-
RIO. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. BENEFÍ-
CIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. (Processo 
200835007011016,  Relator(a) Juiz Federal 
PAULO ERNANE MOREIRA BARROS,TRGO, 
Órgão julgador 1ª Turma Recursal – GO 
Fonte DJGO 03/12/2008) 

Em todos os casos acima foi utilizado o siste-
ma do livre convencimento motivado do juiz. Ob-
serve-se que a prova pericial não foi abandonada 
ou mesmo contrariada, apenas foi acrescida dos 
demais elementos de prova existente dos autos 
para se formar a convicção do magistrado.

Neste diapasão, em casos que beneficiem o 
segurado, os órgãos recursais têm permitido a in-
tegração de outros meios de prova com a prova 
pericial, prestigiando uma visão holística das cir-
cunstâncias sócio-econômicas, culturais e profis-
sionais do segurado.

Rendem-se ao fato de que a incapacidade labo-
rativa parcial na cidade pode ser considerada total no 
campo, pois sendo os trabalhos de roça em sua essên-
cia braçais e que demandam esforço físico de nada 
adianta capacitar o trabalhador para trabalhos inte-
lectuais se o seu meio ambiente sócio-econômico cul-
tural não comporta a absorção de tal mão-de-obra.

Destaque-se que o princípio do livre conven-
cimento motivado não tem sido utilizado para 

contrariar o laudo pericial em desfavor do reque-
rente, mostrando a tendência pro misero das deci-
sões dos tribunais.

2. Casos em que a conclusão da prova pericial 
foi abandonada e que foi observado o princípio 
dispositivo mitigado quanto à sua produção. 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA INCAPACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE 
PROVA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA 
DOS AUTOS. NECESSIDADE DE LAUDO PSIQUI-
ÁTRICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABER-
TURA DA INSTRUÇÃO.

1. A sentença, apesar de não apresentar ofensa 
ao art. 460 do CPC, porquanto se mostra cer-
ta e adequada aos limites do pedido exordial, 
encontra-se dissociada da conclusão da perícia 
médica dos autos que concluiu pela ausência 
de incapacidade, tendo-se baseado unicamen-
te nessa prova para o deslinde do feito, sendo 
incabível a alegação de nulidade.

2. Ao juízo de primeiro grau é conferida a di-
reção do processo com prestação jurisdicio-
nal célere, justa e eficaz. No duplo grau de 
jurisdição cabe aos julgadores, se for o caso, 
verificar se a instrução processual assegurou, 
de fato, a ampla defesa e o tratamento equâ-
nime aos jurisdicionados.

3. Sendo imprescindível a prova da incapaci-
dade e dela não desistindo as partes, havendo 
evidência de doença psiquiátrica, é anulada a 
sentença para realização dessa prova indispen-
sável, retornando, os autos, à fase de instrução. 
(TRF4 – AC 2006.72.99.001699-4/SC – Rel. Des. 
Luiz Alberto Aurvalle)

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA. CONCLUSÃO PERICIAL CON-
TRÁRIA. RESPOSTA A QUESITO INDICANDO NE-
CESSÁRIA INVESTIGAÇÃO POR PROFISSIONAL 
HABILITADO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓ-
RIA. Quando, em ação reinvidicando restabeleci-
mento de auxílio-doença, apesar de a conclusão 
da perícia ser contrária, há indicação de neces-
sidade de exame de diagnóstico de doença 
mental (presente também nos exames em sede 
administrativa), sem que tal tenha sido levado a 
efeito, impõe-se a reabertura da fase instrutória 
para sua realização, anulando-se a sentença de 
improcedência. (TRF4 – AC 9604208195 – Rel. 
Des. Carlos Antonio Rodrigues Sobrinho)

Em ambos os casos acima a sentença utilizou a 
prova pericial para fundamentar a decisão, porém 
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adotou conclusão oposta ao que foi concluído 
pelo perito sem que se utilizasse de outras provas 
existentes nos autos. A incapacidade advinda de 
doença psiquiátrica foi deduzida pelo magistrado 
dos elementos colhidos pelo perito e não das con-
clusões do laudo.

Embora as decisões tenham sido favoráveis ao 
segurado o Tribunal entendeu que os elementos 
existentes nos autos impunham ao juiz uma inves-
tigação mais detalhadas dos fatos, nomeando-se 
peritos especializados para perícias médicas nas 
áreas de psiquiatria e neurologia, mas não autori-
zavam ao juiz substituir a conclusão do perito que 
entendeu que os dados eram insuficientes para 
determinar o grau de incapacidade dentro dos 
conhecimentos de sua especialidade. 

Houve um reclame pela mitigação do princí-
pio dispositivo com a atuação proativa do magis-
trado em busca dos esclarecimentos necessários 
ao deslinde da questão posta em juízo.

Conclusão

Em matéria de decisões contrárias aos dispo-
sitivos dos laudos periciais os nossos Tribunais e 
Turmas Recursais têm optado por dois caminhos 
específicos, o primeiro é a aplicação do sistema do 
livre convencimento motivado, integrando a prova 
pericial com as demais provas dos autos para, sem 
negar-lhe força probante, valorá-la de acordo com 
as demais circunstâncias existentes nos autos, a fim 
de conceder benefício mais vantajoso ao deman-
dante. O segundo caminho, quando os elementos 
dos autos indicam a possibilidade de erro do perito 
judicial ou mesmo a sua não especialização na área 
em que atuou, os órgãos recursais têm decidido pela 
mitigação do princípio dispositivo e determinado ao 
juízo a quo a realização de nova perícia específica 
para esclarecer pontos obscuros no relato técnico. 
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A perícia médica previdenciária para a  
concessão de benefícios por incapacidades

Perito Médico Eduardo Henrique Rodrigues de Almeida (Palestrante)

Perícia médico-legal

Perícia médica é uma expressão que remete a 
dois sentidos semânticos frequentemente confun-
didos. O primeiro se refere à qualidade do médico, 
sua expertise em determinada área de atuação na 
medicina; o segundo, ao documento médico-legal 
produzido pelo perito-médico. 

As expertises são organizadas segundo a ló-
gica das especialidades médicas, enquanto a me-
dicina legal classifica as perícias segundo a lógica 
do destinatário do laudo. Dessa forma, temos, de 
um lado, os experts médicos especialistas em car-
diologia, nefrologia, pediatria etc e, de outro, os 
médicos peritos criminais, militares, trabalhistas, 
previdenciários etc. Quando o Código de Processo 
Civil, por exemplo, distingue peritos de assistentes 
técnicos nada mais faz do que reconhecer os dois 
sentidos semânticos do termo perito, sem desme-
recer a expertise do assistente técnico.

Os laudos médico-periciais são peças processu-
ais, e seus autores precisam ser minimamente versa-
dos em direito processual para atender às demandas 
de  quem interessa o laudo: a autoridade que o solici-
ta. Não basta ser expert em determinada área para se 
constituir em um bom perito. A propósito, escreveu 
o autor, Professor Helio Gomes: “Não basta um médi-
co ser simplesmente um médico para que se julgue 
apto a realizar perícias, como não basta a um médi-
co ser simplesmente médico para fazer intervenções 
cirúrgicas. São necessários estudos mais acurados, 
treino adequado, aquisição paulatina da técnica e da 
disciplina. Nenhum médico, embora eminente, está 
apto a ser perito pelo simples fato de ser médico. É-
lhe indispensável educação médico-legal, conheci-
mento da legislação que rege a matéria, noção clara 
da maneira como deverá responder aos quesitos, 
prática na redação dos laudos periciais. Sem esses 
conhecimentos puramente médico-legais, toda sua 
sabedoria será improfícua e perigosa”.

Medicina Legal é, pois, o momento em que o mé-
dico e o operador do direito conversam. A linguagem 
escolhida é a do direito e a ferramenta de expressão 
do perito é o laudo, cujo conteúdo é médico-legal. 

Em debate acontecido em Belo Horizonte1, o 
Desembargador do TJMG Nepomuceno Silva as-
severou que “o Perito é o Juiz do Fato”, em alusão 
direta e clara ao papel decisivo que desempenha 
para a Justiça. Entretanto, é notório que o Estado 
Brasileiro não tem dedicado a atenção necessária 
à questão, negligenciando o fato de que perícias 
ruins levam a decisões judiciais (e administrati-
vas) ruins, como escrevi recentemente em jornal 
mineiro2. Sobre isso, ainda no mesmo evento, 
outro jurista, o Professor Vinícius Mitre, questio-
nou o desinteresse do Estado em profissionali-
zar “uma atividade como esta, vital”, e concluiu 
que “é temerário para a justiça que não se faça 
concurso para peritos do Estado”. O presidente 
da OAB-MG, Dr. Raimundo Cândido Júnior, defen-
deu quadro próprio de peritos oficiais, lembran-
do que a Constituição Federal prevê assistência 
jurídica integral, inclusive os meios de prova.

Mas não é apenas o Estado e o Judiciário 
que estão “em falta” com a Perícia Médica: o 
Conselho Federal de Medicina e a Associação 
Médica Brasileira também, como destacou 
o Conselheiro Corregedor do CRM-MG, Prof. 
Cláudio de Souza, ao questionar o motivo pelo 
qual ainda não se tem todos os peritos abriga-
dos em uma especialidade3. Em verdade, essa 
especialidade já existe, e é a mais antiga de-
las, a Medicina Legal, que, entretanto, permitiu 
que sua imagem ficasse excessivamente ligada 
à perícia criminal e a autópsias, esquecendo de 
suas outras diversas áreas de atuação.

1 I Jornada Mineira de Perícias Médicas, de 24 a 26.09.2009, na 
Associação Médica de Minas Gerais.

2 Jornal O Estado de Minas, de 23.09.2009, p. 5.
3 I Jornada Mineira de Perícias Médicas, de 24 a 26.09.2009, na 

Associação Médica de Minas Gerais.



Os médicos que subsidiam as autoridades 
coletam as provas e as registram em laudos pe-
riciais que são de natureza diversa dos atestados 
emitidos nas atividades cotidianas dos demais 
médicos. Portanto, perícia médica é uma ativida-
de médica de busca da verdade e elaboração de 
documentos precisos e fidedignos, que determi-
narão, direta ou indiretamente, direitos ou san-
ções. Quer tenha inserção judicial ou administra-
tiva, a perícia médica é ferramenta da medicina 
legal. Acreditamos que os diversos tipos de perí-
cia devem ser entendidos como áreas de atuação 
da medicina legal, especialidade mater à qual to-
das se vinculam. O legista é perito em perícias.

Perícia médica previdenciária

A Perícia médica previdenciária tem como fina-
lidade subsidiar a autoridade administrativa (INSS) 
acerca de características constatáveis no requerente 
a benefícios assistenciais ou previdenciários (comuns 
ou acidentários) que lhe permitam reconhecer ou 
não direito a benefícios previstos em lei. 

1 Evolução histórica

Ao longo de décadas, a perícia médica pre-
videnciária foi exercida por médicos do antigo 
INSS que ingressaram em 1976-77 e em 1983-84, 
na sua maioria. Eram médicos sem nenhuma qua-
lificação específica, talhados peritos pela própria 
prática, virtualmente sem treinamento promo-
vido pela autarquia previdenciária. Concorriam 
com eles os chamados “Credenciados”, médicos 
da iniciativa privada igualmente sem formação 
específica, que atuavam em consultórios particu-
lares, onde emitiam laudos para o INSS. Em 2001, 
a Diretoria Colegiada do INSS decidiu que esses 
profissionais passariam a emitir laudos conclusi-
vos, abolindo a necessidade de homologação por 
parte dos peritos do quadro funcional. A essa al-
tura, havia cerca de 3.500 médicos credenciados 
e cerca de 2.500 médicos próprios. 

Seguiu-se explosivo aumento no número e 
custo dos auxílios-doença, que passou de 2 bi-
lhões de reais para 9 bilhões entre 2001 e 2004. 
Evoluiu para 11 bi em 2005, 15 bi em 2006 e 16 

bi em 2008. Esse cenário de descontrole nos pri-
meiros 4 anos resultou da política de terceirização 
de perícias médicas e provocou filas de até 180 
dias (frequentemente 120 dias) entre marcação 
e realização das perícias. A população, sobretudo 
desempregada, autônoma ou sob risco de desem-
prego (como no setor bancário), acorreu ao INSS, 
onde era periciada sem o devido critério nem res-
ponsabilidade com a res pública. Segurados em 
condições de trabalho não conseguiam liberação 
para reassumir seus empregos, um caos.

Diferentemente dos médicos do INSS, os cre-
denciados eram mais susceptíveis a pressões, con-
fundiam seu papel com o de assistentes dos “pa-
cientes” e não se sentiam representantes do Poder 
Público, razões que determinaram explosão no 
número de benefícios concedidos, fato denuncia-
do pelos médicos do INSS e registrado por estudo 
do IPEA, amplamente divulgado na imprensa4. 

Em 2003, os médicos do INSS empreenderam 
movimento nacional, sob minha liderança, apoia-
dos pelo Conselho Federal de Medicina, pela As-
sociação Médica Brasileira, pela Federação Nacio-
nal dos Médicos, pelo Ministério Público Federal 
e pela Frente Parlamentar da Saúde da Câmara 
Federal (para citar apenas entidades nacionais), 
mesmo assim tendo que recorrer ao instrumento 
constitucional da greve (que durou 89 dias), e con-
quistaram a Lei nº 10.876, de junho de 2004, que 
criou a Carreira de Perito Médico Previdenciário.

A partir de fevereiro de 2004, com a edição da 
Lei nº 10.876, a perícia médica passou a vislumbrar 
um horizonte de profissionalismo viabilizado a par-
tir de três passos fundamentais: o concurso de 2005, 
o concurso de 2006, ambos para 1.500 vagas, e o 
fim da terceirização, em 19 de fevereiro de 2006. 

De lá para cá, a carreira de Perito Médico Pre-
videnciário não acompanhou a evolução das de-
mais carreiras de qualificação, relevância social e 
econômica similares. 

Desde 2005, foram admitidos 3.373 peritos 
médicos, 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 médicos 

4 O Globo, Economia, 26.10.2006, pg 17
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do quadro e 3.500 terceirizados que atuavam em 
consultórios privados. A demanda chegou a es-
tar 73% fora do INSS. As perícias iniciais, as mais 
importantes, chegaram a ser 53% realizadas por 
terceirizados.

O processo de transição de modelo foi trau-
mático, segurados habituados aos benefícios fá-
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 Governador Valadares, 
e Dr. José Rodrigues, em Patrocínio.

A Previdência investiu em tecnologia, implan-
tou o telefone 135 para agendamento e, o mais 
importante, acabou com a necessidade de remarca-
ção de perícias para renovação dos auxílios-doença. 
Dessa forma, as filas da vergonha foram finalmente 
superadas. Uma simples análise das filas mostrara 
que 75% dos que ali estavam já eram beneficiários 
de auxílio-doença, o que restringia o acesso de no-
vos requerentes a apenas 25% da capacidade de 
atendimento. Portanto, desobrigar os beneficiários 
de retornar periodicamente, garantindo canais para 
eventuais reconsiderações, desafogou sensivelmen-
te a fila de acesso, beneficiando a grande massa de 
segurados, mas causando reação daqueles benefi-
ciados pelo modelo anterior.

O movimento de profissionalização teve 
grande repercussão, visto ser o órgão responsá-
vel pela maior demanda médico-pericial do Brasil, 
que pode ser dimensionada através dos fantásti-
cos números de 2008, quando foram realizadas 
9,2 milhões de pericias médicas previdenciárias. 
A reforma foi paradigmática e encerrou a sangria 
de uma terceirização incontrolável, substituindo-a 
por quadro próprio de peritos concursados. O re-
sultado foi impressionante e representou redução 
de filas de 120 dias para 8 dias, além de estancar 
desperdícios de bilhões de reais.  

Atualmente, podemos considerar que a fase de 
transição acabou e a perícia médica enfrenta novos 
desafios que, pode-se dizer, são o ajuste fino, po-
rém necessário e urgente. Desde que medidas elei-
toreiras não sejam tomadas pelo INSS, não haverá 
mais necessidade de mutirões, os agendamentos 
permanecerão em dia e será chegado o momento 

de ajustar a carreira à realidade da profissão médi-
ca compatibilizada com o interesse público. 

O Conselho Regional de Medicina do Rio Gran-
de do Sul já se manifestou contra o pagamento de 
produtividade aos médicos, fazendo eco a ma-
nifestações da sociedade que questionam se há 
bonificação por negativa de benefícios enquanto 
os peritos questionam a legitimidade de vincular-
lhes o salário ao tamanho da fila, elemento que 
precede sua atuação e independe de sua gover-
nabilidade. É hora de pôr fim à remuneração vari-
ável, modelo que foi útil, mas está superado. 

Mas a profissionalização do setor incomoda 
aqueles que se habituaram ao uso político (no pior 
sentido do termo) dos recursos da Previdência So-
cial e o ano eleitoral de 2.010 promete inovações 
que onerarão a coletividade e representarão re-
trocesso em nosso amadurecimento institucional: 
o projeto é terceirizar novamente a perícia inicial 
para os médicos do SUS, repetindo o erro de déca-
das atrás quando se fez o mesmo em relação aos 
benefícios assistenciais da LOAS e, pouco tempo 
depois, recorreu-se aos peritos médicos do INSS 
para estancar a sangria.

2 Atribuições

Em qualquer sociedade moderna, a segurida-
de social configura-se de importância fundamen-
tal e é considerada mesmo uma conquista inalie-
nável da civilização, tamanha a sua abrangência. 
No Brasil, a seguridade social inclui a Previdência, 
a Assistência Social e a Assistência à Saúde como 
seus três pilares, e a perícia médica previdenciária 
está diretamente envolvida nos dois primeiros. 

Quase todos os benefícios pagos pela Previ-
dência Social brasileira são compensadores da 
incapacidade de gerar renda como consequência 
de incapacidade de trabalho por idade, mater-
nidade, reclusão, doença ou invalidez. O desafio 
mais prevalente no cotidiano dos peritos médicos 
previdenciários consiste em estabelecer ou não o 
direito a benefícios decorrentes de incapacidade 
para o trabalho por doença ou invalidez, equivo-
cadamente chamados de auxílios-doença. Equivo-
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cadamente, porque o bem jurídico segurado pela 
Previdência é a capacidade laboral, não a saúde. 

Incapacidade, em qualquer sentido, cons-
titui julgamento, uma vez que não existe como 
conceito per si, mas sempre relacionado a al-
guma habilidade, e cabe ao perito verificar se o 
conceito se aplica ao caso concreto que analisa, 
ou seja, transcende o diagnóstico principal e leva 
em conta outras comorbidades, aspectos sociais 
e crenças pessoais e ideológicas do próprio pe-
rito médico. Com esse pressuposto, incapaci-
dade é um julgamento de valor, o que amplia a 
responsabilidade do perito médico previdenciá-
rio enormemente: além de constatar a doença, 
precisa avaliar as repercussões laborais e gerais 
desta para julgar se cabe o reconhecimento do 
direito ao benefício.

Não parece haver uma clara compreensão do 
que seja perícia médica por parte dos usuários da 
Previdência, de grande parte dos médicos assisten-
tes e médicos do trabalho e, até, por parcela de mé-
dicos peritos do INSS. Essa incompreensão poderia 
decorrer de diversas causas: as sucessivas mudanças 
na estrutura do governo em relação à Assistência 
Médica e Previdência Social públicas, a concepção 
hipocrática paternalista do exercício da medicina 
e até da denominação legal do principal benefício 
por incapacidade temporária: auxílio-doença.

A demanda por benefícios temporários, 
como o auxílio-doença, guarda proporção direta 
com o nível de atividade econômica, de forma 
que patologias crônicas com as quais o segura-
do mostra-se capaz de conviver em épocas de 
pleno emprego tornam-se alegação de incapaci-
dade diante do desemprego. Dessa constatação 
depreende-se, mais uma vez, que incapacidade 
é um conceito relativo. 

Perícia médica não pode ser confundida 
com medicina assistencial, as relações médico-
periciado são muito diversas das relações mé-
dico-paciente. Esta se fundamenta na confiança 
mútua, na empatia, na busca do diagnóstico, do 
tratamento, do alívio. A relação médico-pericial 
fundamenta-se na desconfiança mútua, no com-
promisso com a verdade, com o parecer justo. A 
diferença é tão relevante que o Código de Ética 

Médica, Capítulo XI, é especificamente dedicado 
às perícias, o que não faz para nenhuma outra 
área, exceto pesquisa em seres humanos. 

Perícia é  um ato médico legal sobre um indiví-
duo para uma autoridade, no caso o INSS, através 
de seu presidente, que é quem assina as conclu-
sões favoráveis ou contrárias aos requerimentos. 

Se a perícia médica previdenciária for caracteriza-
da como atividade médico-legal, reduzir-se-á muito a 
incompreensão pública do papel do perito médico, 
incompreensão esta que gera conflito e tensão. 

Outro aspecto relevante é que nas demandas 
administrativas e judiciais o perito do INSS tem tido 
sua isenção questionada em razão de seu vínculo 
empregatício com uma das partes em lide, questão 
ainda ignorada no INSS. 

3 Novo modelo em debate

Em 2000, Portugal elaborou um modelo inde-
pendente, autônomo, oficial e autossustentável 
de medicina legal, que implantou com sucesso em 
2001. Sobre ele falou-nos o Presidente do Instituto 
Nacional de Medicina Legal de Portugal, Professor 
Duarte Nuno Vieira, durante o I Fórum Brasileiro 
de Perícia Médica − Autonomia, Isenção e Quali-
dade − realizado em Porto Alegre, nos dias 31/08 
e 01/09. O modelo foi aprovado pela comunidade 
européia para que todos seus estados membros o 
adotem, o que já aconteceu com a Suécia. A Aus-
trália, país de grandes dimensões territoriais, não 
só o adotou como o aperfeiçoou. 

O Professor Duarte Nuno Vieira, que é ainda 
Presidente da International Academy of Legal Me-
dicine, expôs que o modelo consiste em concen-
trar a gestão de todos os IML em um único órgão, 
o Instituto Nacional de Medicina Legal (INML). O 
órgão é vinculado ao Ministério da Justiça portu-
guês, que indica seu presidente dentre os legistas 
que o integram. Compete ao órgão definir a polí-
tica nacional nas áreas de medicina legal e outras 
ciências forenses, prestar todo o suporte técnico e 
laboratorial que se fizerem necessários aos tribu-
nais, gerir e controlar a qualidade dos serviços vin-
culados emitindo diretivas técnico-científicas que 
promovam a harmonização, de metodologias, 
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técnicas e laudos periciais. Compete-lhe, ainda, 
cuidar da formação, qualificação e avaliação dos 
recursos humanos afetos à área. 

Do ponto de vista organizacional, o professor 
Nuno destacou a total autonomia técnica e ad-
ministrativa, cabendo exclusivamente ao órgão 
designar os profissionais para cada atividade e ao 
Judiciário acatar o laudo final como inapelável, 
resguardado o direito de as partes designarem 
médicos assistentes para acompanhar e, eventu-
almente, propor embargos.

O INML presta serviços não apenas ao Judici-
ário, mas a qualquer entidade pública ou privada 
que requeira conhecimentos médico-legais e de 
ciências forenses, recebendo a contrapartida de 
remuneração tabelada e divulgada no Diário Ofi-
cial, organizada por procedimentos. O preço bá-
sico de uma autópsia, por exemplo, é 500 Euros. 
São esses recursos que mantêm a estrutura e pa-
gam seu quadro funcional. No caso de perícias 
judiciais, o INML apresenta a conta junto com o 
laudo, e a parte que perder a ação reembolsa. 
Quando não há resultado conclusivo, o tribunal 
assume o custo. A experiência indica que 60% 
dos custos são reavidos.

A total autonomia, inclusive financeira, as-
segura a isenção indispensável a procedimentos 
dessa natureza, visto que as perícias terminam 
por ser o principal elemento em que se baseiam 
os magistrados, em muitos casos, para seus jul-
gamentos. Como elemento estratégico tanto no 
Judiciário quanto na administração, por exemplo, 
previdenciária, as perícias técnicas, independen-
tes e de qualidade, são indiscutível ganho da so-
ciedade republicana e democrática moderna. 

Encontramos similaridades na lógica do mo-
delo europeu com o modelo adotado no Brasil em 
relação aos Procuradores Autárquicos do INSS, 
que deixaram de existir como tais e passaram a 
integrar o quadro da Advocacia-Geral da União 
(com remuneração através de subsídios), e foi bem 
sucedido. Propõe-se debater a vinculação dos Pe-
ritos Médicos federais ao Ministério da Justiça e os 
estaduais às secretarias de estado corresponden-
tes. Dessa maneira fortalece-se, também, a inde-
pendência e a autonomia técnica dos peritos. 

É necessário que também o Brasil reflita sobre 
a necessidade de uma medicina legal, aí incluída a 
previdenciária, mais racional, técnica e isenta.

Entretanto, o que se insinua é contra-mo-
vimento elitoreiro em que se aventa a idéia de 
pulverizar a realização de perícias através de mé-
dicos do SUS que, além de não terem a necessá-
ria vocação e preparo, devem primar por relação 
terapêutica com os seus pacientes; não uma re-
lação pericial que não lhes cabe e é eticamente 
vedada. A inspiração vem da Espanha, mesmo 
sabendo-se que lá a prática fez com que dois em 
cada três benefícios por incapacidade fossem 
considerados fraudulentos.

4 Conclusão

Perícia médica em geral e perícia médica 
previdenciária em particular são pouco estu-
dadas no Brasil. 

Não há diretrizes cientificamente validadas 
para orientar peritos em seus julgamentos e o INSS 
tem procurado produzi-las, tendo concluído e pos-
to em prática os referentes a doenças psiquiátricas 
e a doenças ósteo-musculares, as mais freqüentes 
e complexas do ponto de vista securitário.

A dificuldade é internacional, e recente es-
tudo belga5 demonstra que: “embora a maioria 
dos médicos sejam receptivos à medicina base-
ada em evidências (MBE) e guidelines, seu uso 
na medicina securitária é baixo atualmente. É 
importante superar a inércia que limita o uso de 
MBE e pesquisar mais em MBE em medicina se-
curitária. Fontes disponíveis de MBE de qualida-
de, atualmente originárias de outros campos da 
medicina, devem ser estruturadas para medicina 
securitária[...]”, conclui o artigo. 

Outro trabalho, agora holandês6, já destacava: 
“Medicina baseada em evidências, um método de-
talhado de suporte às decisões clínicas usando evi-
dências, tem sido ferramenta das especialidades 
clínicas, mas ainda não na medicina securitária.”

5 Heselmans et al, The attitude of Belgian social insurance physicians 
towards evidence-based practice and clinical practice guidelines. 
BMC Family Practice [BMC Fam Pract] 2009; Vol. 10, pp. 64.

6 Occupational Medicine (Oxford, England) [Occup Med (Lond)] 
2008 Mar; Vol. 58 (2), pp. 83-7.
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Para finalizar, alguns números que demons-
tram a magnitude da perícia médica e da Previ-
dência Social: 65% dos trabalhadores brasileiros, 
formais e informais, são socialmente protegidos 
pela Previdência, entretanto 35% correspondem a 
número muito alto de desamparados: 28.650.727 
pessoas (dados de 2007). Os contribuintes do Re-
gime Geral de Previdência Social, potenciais clien-
tes da perícia médica, somam 38.899.730 pessoas. 
Em 2008, foram realizadas 9.217.069 perícias (15% 
acima do previsto), número que equivaleria a se 
ter examinado quase 20% dos segurados (RGPS + 
Rurais = 46.681.275 pessoas).

Em 2008, foram pagos 16 bilhões de reais 
em auxílios-doença, valor estratosférico em rela-
ção ao ano de 2001, em que se pagou 2 bilhões, 
mas inferior em 250 milhões de reais ao previsto 
para o ano. Os auxílios-doença, entretanto, es-
tão longe de ser a maior despesa do INSS, tendo 
cabido às aposentadorias 123 bilhões de reais e 
às pensões, 48 bilhões. 

É oportuno que os integrantes do Poder 
Judiciário compreendam as dificuldades de se 
exercer essa atividade judicante no âmbito do 
Executivo e contribuam para qualificarmos mais 
a prestação do serviço público, livrando-o cada 
vez mais das ingerências políticas e clientelistas 
em busca da equidade no reconhecimento dos 
direitos previdenciários.
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Direito à desaposentação
Juiz Federal Elísio Nascimento Batista Junior

O tema de maior controvérsia na área previden-
ciária, na atualidade, é a questão relativa ao direito à 
desaposentação, que foi objeto de painel na I Jornada 
de Direito Previdenciário. O debate sobre este direito 
tem gerado controvérsias na Doutrina e jurisprudên-
cia sem haver uma consolidação da questão.

Para analisar esta questão é necessário inicial-
mente precisar o que vem a ser desaposentação. 
Podemos conceituá-la como sendo o “desfazimento 
do ato concessório da aposentadoria, por vontade do 
próprio beneficiário1”. Porém no âmbito judicial o que 
vemos nas lides sobre a matéria é uma vinculação do 
direito à desaposentação com a concessão de outro 
benefício mais vantajoso, no mesmo ou em outro re-
gime ou, ainda, a emissão de certidão de tempo de 
serviço/contribuição para ser utilizado para o reque-
rimento de outro benefício. Assim, a questão nos tri-
bunais não se resume ao ato de renúncia, razão pela 
qual devemos compreender a desaposentação como 
um ato pelo qual o beneficiário renuncia ao seu bene-
fício, buscando auferir outro de maior valor, dentro do 
mesmo regime ou de outro diverso.

Este ato não se equipara a uma renúncia pura 
e simples, pois objetivo não é renunciar ao recebi-
mento do benefício, mas obter com a renúncia o di-
reito à contagem do tempo anteriormente utilizado 
na concessão de um benefício mais vantajoso.

A renúncia é conceituada como: “no sentido jurí-
dico designa abandono ou numa desistência voluntá-
ria do direito que tem sobre alguma coisa. Nesta razão, 
a renúncia importa sempre num abandono ou numa 
desistência voluntária, pela qual o titular de um direito 
deixa de usá-lo ou anuncia que não o quer utilizar”2. 
Se o ato de desaposentação objetiva a renúncia ao 
ato concessório e a concessão de novo benefício ou 
a emissão de certidão de tempo de serviço/contribui-
ção, não há como equipara-lo à renúncia.

1 LEITÃO, André Studart. Desaposentação: Renúncia a Aposentadoria. 
2 PLACIO E SILVA. Vocabulário Jurídico, Editora Forense, 1990, Rio 

de Janeiro, pg. 96.

Desta forma devemos sempre pensar na desapo-
sentação como um ato complexo, que conjuga a re-
núncia ao benefício anterior com o deferimento de um 
novo benefício, no mesmo regime ou em regime diver-
so, ou, ainda, a expedição de certidão de tempo de ser-
viço/contribuição. Percebe-se que a desaposentação 
não é apenas um ato unilateral que cria e/ou extingui 
direito para apenas uma das partes. É, na realidade, um 
ato bilateral com extinção de um direito e a concessão 
de um novo direito, por conseqüência criando uma 
nova obrigação para o agente concessor.

Temos, assim, a formação de uma relação jurídica 
bilateral, tendo o beneficiário o direito ao recebimen-
to do benefício devido e à administração, através do 
INSS ou da União, o dever de pagar. Tratando-se de 
ato bilateral seu desfazimento importa em aceitação 
das partes envolvidas, não havendo possibilidade de 
apenas uma das partes impor sua vontade à outra.

Tendo por foco este conceito passamos à ana-
lise dos principais argumentos favoráveis e con-
trários a Desaposentação.

O primeiro argumento utilizado pelos que negam 
o direito à desaposentação é o de que o ato conces-
sório do benefício é um ato jurídico perfeito, portanto 
não poderia ser desfeito. A previsão constitucional da 
proteção do ato jurídico perfeito é um direito do indi-
viduo em face do Estado, não há como ser utilizado de 
forma contrário, ou seja, para o Estado negar a conces-
são de um direito ao cidadão. Assim, não há qualquer 
vedação à renúncia a determinado direito, somente 
pelo fato de se tratar de ato jurídico perfeito.

Um dos principais argumentos utilizado pe-
las duas correntes é a questão do princípio da le-
galidade. O art. 5º, II, da Constituição estabelece 
que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”. O 
referido dispositivo, que se encontra no capítulo 
Dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, 
garante ao cidadão a liberdade de atuar de acor-
do com sua vontade, limitado apenas pelo direi-



to/bem da coletividade expresso através de uma 
lei regularmente votada.

Não há qualquer dispositivo na legislação 
previdenciária que vede a desaposentação, sendo 
que apenas o art. 60, § 2º, do Decreto nº 3.048/99 
veda o exercício do pretenso direito.

Os defensores da desaposentação afirmam que 
ante a falta de lei que vede a desaposentação do 
acima citado artigo do Decreto apresenta vício de 
inconstitucionalidade, pois está inovando a ordem 
jurídica sem estar calcado em uma lei que lhe ga-
ranta a legalidade. De fato não há como negar o ví-
cio no referido dispositivo, pois com a promulgação 
da Constituição de 1988 ficou vedada a edição de 
Decretos Autônomos com força de criar obrigações 
para as partes. Assim, a princípio não haveria qual-
quer vedação à concessão da desaposentação.

Todavia, a alegação de inexistência de lei que vede 
a desaposentação deve ser analisada também sob o 
ângulo da parte contrária. Como vimos no conceito, 
tratando-se de ato bilateral a desaposentação extingui 
e cria direitos para todos os envolvidos. Em uma leitu-
ra superficial da garantia constitucional teríamos que 
seria possível a desaposentação, posto não haver qual-
quer norma que impeça diretamente a renúncia. 

Porém sob a ótica da Administração a questão 
ganha outro enfoque. Se para o individuo a Consti-
tuição permite que este faça qualquer coisa que não 
haja vedação legal, o mesmo não se aplica à Admi-
nistração. Esta é constitucionalmente vinculada ao 
princípio da legalidade, na vertente de que somente 
poderá atuar dentro da previsão legal, ou seja, vigora 
o brocado de que o administrador somente poderá 
fazer aquilo que a lei o permita. Assim, temos que 
para a desaposentação o ato de renúncia deve ser 
aceito pela parte contrária, no caso a Administração, 
que não possui autorização legal para aceitar o ato. 
Ademais, conjuntamente com a renúncia deve ser 
garantida a contagem do tempo anteriormente uti-
lizado para a concessão de novo benefício, ato para o 
qual tampouco existe previsão legal.

Desta forma, o próprio princípio da legali-
dade que faculta ao individuo a possibilidade da 
desaposentação, veda à Administração a aceita-
ção do ato. Neste sentido, por se tratar de um ato 
bilateral entendo como inviável seu exercício, 

salvo a edição de norma legal que permita à Ad-
ministração sua realização.

Outro ponto importante é a possibilidade de 
deferimento da desaposentação desde haja a de-
volução dos valores recebidos. Parte da doutrina 
entende que neste caso, por não haver prejuízo 
para a Administração, o ato poderia ser aceito, 
possuindo efeitos efeito ex tunc3.

Parte da Doutrina entende que deve ser permi-
tido o direito à desaposentação nos casos em que a 
parte se propõe a devolver os valores recebidos. Nes-
tes casos haveria uma renúncia ex tunc deixando de 
existir o ato de concessão da aposentadoria. Ademais, 
não haveria prejuízo para a instituição previdenciária 
pois estaria preservado o equilíbrio atuarial.

Quanto ao equilíbrio atuarial, de fato, a resti-
tuição dos valores recebidos afasta o argumento 
de impossibilidade de aceitação da desaposenta-
ção, por agressão ao requisito do equilíbrio atua-
rial do sistema previdenciário. Todavia, a questão 
deve ser analisada em todos os aspectos. Diversa-
mente entendo que a questão não ganha novos 
contornos com a devolução dos valores pagos 
ao beneficiário. Não se trata de acerto financeiro, 
para se evitar desequilíbrio atuarial. A impossibili-
dade da desaposentação está na inexistência de 
norma legal que permita à administração aceitar o 
ato de renuncia e conceder um novo benefício ao 
segurado ou expedir a certidão de contagem de 
tempo para utilização em outro regime.
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Questões relativas ao direito à saúde
Juíza Federal Substituta Emília Maria Velano

Introdução

As decisões judiciais que deferem prestações 
positivas relativas ao direito à saúde são, por vezes, 
alvo de críticas concernentes aos efeitos financeiros 
da decisão. Questiona-se a ausência, nas decisões 
judiciais, de ponderações sobre os recursos que se-
rão despendidos pelo Estado para cumprimento da 
ordem, especialmente quando o custo da presta-
ção é consideravelmente alto. Além disso, é invoca-
da a cláusula da “reserva do possível”, objetivando 
isentar o Estado do cumprimento de obrigações 
sociais que não tenham dotação orçamentária.

Esse caso ocorre com freqüência nas ações ju-
diciais que pedem medicamentos, os quais, muitas 
vezes, são de alto custo para o Estado. O Supremo 
Tribunal Federal, inclusive, considerou de repercus-
são geral a controvérsia sobre a obrigatoriedade de 
o Estado fornecer medicamentos de preço eleva-
do.1 Em outros casos, requer-se do SUS operações 
complicadas e do INSS, próteses de alto custo.

Mas, o juiz deve, de fato, considerar os motivos 
de ordem financeira em decisões referentes ao direi-
to à saúde? E esses fundamentos, relativos às conse-
qüências econômicas da decisão, podem afastar o 
direito à prestação positiva do Estado estabelecida 
constitucionalmente? Por fim, como fica a cláusula 
da reserva do possível em relação ao Direito à Saúde.

A análise das consequências financeiras 
da decisão pelo Judiciário

Para esclarecer essas questões, são válidas as 
considerações de Friedrich Müller, que desenvol-
veu a Metódica Estruturante, a qual consiste em 

1 “SAÚDE – ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – 
FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a 
obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto 
custo.” (RE 566471 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 
15/11/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-
12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01685) 

um método complexo de hermenêutica constitu-
cional. Entre as suas inúmeras contribuições, está 
a análise dos efeitos econômicos, financeiros e ad-
ministrativos da decisão judicial. 

As considerações jurisprudenciais sobre as 
conseqüências práticas da decisão são considera-
das pela metódica estruturante como “Elementos 
de Política Constitucional”, especialmente quan-
do a argumentação é típica da política do direito 
ou da política da constituição. São argumentações 
que ponderam os efeitos da implementação da 
decisão judicial e promovem “considerações valo-
rativas dos conteúdos”. (MÜLLER, 2000: 96 e 97)

Os elementos de política constitucional, como 
todos os elementos de concretização, têm sua 
função hermenêutica na metódica estruturante. 
Entretanto, são utilizados apenas para esclarecer 
conteúdos normativos constitucionais, ou seja, 
“para fins de comparação, delimitação e clarifica-
ção, não podendo ser introduzidos como premis-
sas por assim dizer normativas” (MÜLLER, 2000: 
97). Não são, portanto, os elementos de política 
constitucional que irão fundamentar decisões ju-
diciais, pois sua função hermenêutica é restrita à 
elucidação de norma constitucional.

Dessa forma, os elementos de política consti-
tucional não podem ser utilizados de maneira au-
tônoma na decisão judicial, pois sua função herme-
nêutica é apenas auxiliar (MÜLLER, 2000: 99), isto é, 
unem-se aos demais elementos de concretização, 
especialmente aqueles diretamente referidos à nor-
ma, para “clarificar” a interpretação normativa. Den-
tre os elementos de concretização, não existe uma 
hierarquia, mas há regras de aplicação que obede-
cem a uma preferência entre os diversos elemen-
tos. Têm preferência na concretização da norma os 
elementos metodológicos striciores sensu (interpre-
tação literal, sistemática, etc...) e outros elementos 
que estão mais interligados à norma. Enquanto os 
elementos de teoria, de política constitucional, de 



técnica de solução e os outros elementos dogmá-
ticos vão auxiliar na tarefa hermenêutica sem, con-
tudo, encaminhar automonamente uma decisão 
(MÜLLER, 2000: 98 e 99).

As regras de preferências são traçadas em 
razão do direito vigente, ou seja, “em razão dos 
imperativos de clareza e determinidade da Lei 
Fundamental”. (MÜLLER, 2000: 98). No caso es-
pecífico dos elementos de política constitucional, 
é fácil observar por que devem conceder prece-
dência a outros elementos diretamente referidos 
às normas, pois, apesar de elucidarem quais são 
as consequências da implementação prática da 
decisão judicial, não podemos perder de vista o 
fato de que a opção política do legislador já foi 
efetuada no momento em que a norma foi ela-
borada. Reconhece-se que o direito está embebi-
do de pontos de vista de política constitucional, 
“mas com isso nem o caráter vinculante do direito 
constitucional, lá onde ocorreu uma pré-decisão 
normativa, nem a racionalidade e objetividade 
exigidas pelo Estado de Direito, até onde ela é em 
princípio possível na ciência jurídica devem ser 
questionados.” (MÜLLER, 2000: 97)

Não se pretende um retrocesso à concepção 
de Constituição como um conjunto de normas 
cuja interpretação é aferível pelos métodos da 
lógica-formal, em razão da regulamentação rígida 
das matérias, restringindo-se as possibilidades de 
concretização do Judiciário e do Legislativo. O rico 
conteúdo material das normas constitucionais é re-
conhecido pela metódica estruturante justamente 
quando sustenta que a norma não se limita ao seu 
texto, devendo ser complementada pelo caso con-
creto (MÜLLER, 2000: 61, 62 e 63). Nem por isto, a 
metódica se rende à exacerbada discricionariedade 
do intérprete, pois regulamenta minuciosamente o 
processo pelo qual o conteúdo material da norma 
vem a integrar a decisão judicial.

Dentro dessa concepção, as considerações so-
bre os problemas financeiros do Estado para forne-
cer medicamentos, para promover a internação de 
pessoas em hospitais públicos, ou para realizar ci-
rurgias, não podem fundamentar autonomamente 
a decisão judicial. Isso significa que tais argumen-
tos não são razões suficientes para se negar o direi-
to requerido pelo cidadão.

O direito à saúde é, indubitavelmente, parte 
dos direitos de segunda geração, “cujo adimple-
mento impõe, ao Poder Público, a satisfação de 
um dever de prestação positiva, consistente num 
“facere””2. Dessa forma, assim como os direitos de 
primeira geração, não podem ser afastados por 
motivos de conveniência política e financeira do 
Estado, sob pena de esvaziar-se o conteúdo nor-
mativo das normas.

É bom ressaltar que esse tipo de argumenta-
ção, que se refere a questões de conveniência ad-
ministrativa e financeira do Estado, é denominado, 
historicamente, de “razões de Estado”. Eram invo-
cadas pelos governantes, durante o Século XIII3, 
para justificar o afastamento de qualquer direito 
em prol da preservação das finanças públicas. Mas, 
atualmente, não se coadunam com o ordenamen-
to constitucional, muito menos com o Estado De-
mocrático de Direito. Em nosso sistema jurídico, 
há resquícios das “razões de Estado” no instituto 
da suspensão da segurança. Contudo, o Supremo 
Tribunal Federal já explicou que a constitucionali-
dade da suspensão da segurança é salvaguardada 
apenas porque se susta somente a execução pro-
visória da decisão, a qual é, inclusive, recorrível. 
Admitiu-se que, caso a lei não cuidasse de uma 
decisão recorrível, mas sim impedisse a concessão 
da segurança, em decisão definitiva, estaria con-
figurado um atentado ao Estado de Direito, pois, 
por motivos de conveniência política ou adminis-
trativa, ou seja, em virtude da Razão de Estado, os 
direitos do cidadão seriam mitigados:

Verdadeiramente inconciliável com o 
Estado de Direito e a garantia constitucional 
da jurisdição seria o impedir a concessão ou 

2 AI 677274/SP* RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO, decisão 
publicada no DJU de 7.11.2005

3 No Estado de Polícia, no qual a arrecadação tributária passa a 
ser expressiva para o Estado e a fiscalidade é centralizada na 
pessoa do Soberano, a Razão de Estado é o fundamento da 
tributação, inclusive em Portugal, país que não acatou essa 
concepção durante o período do Estado Patrimonial. A Razão 
de Estado é concebida, nesta época, como uma lei advinda do 
Direito Natural que obriga os súditos a obedecerem e serem 
fiéis ao soberano, a observarem as leis e a contribuírem para as 
necessidades públicas do Estado. A preocupação de se justificar 
as causas do tributo desaparece, pois somente a necessidade 
do príncipe basta para a imposição tributária. Como o príncipe 
é responsável por conservar a República, possui o direito de 
impor tributos para suprir as necessidades públicas e assim 
conservar a felicidade da sociedade.
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permitir a cassação da segurança concedida, 
com base em motivos de conveniência políti-
ca ou administrativa, ou seja, a superposição 
ao direito do cidadão das “razões de Estado”; 
não é o que sucede na suspensão de seguran-
ça, que susta apenas a execução provisória da 
decisão recorrível (AGRSS 1149-9, PE, Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJ 09-05-97, pp-18138, 
ement. vol-01868-01, pp-00103, Julgamento:  
03/04/1997 - Tribunal Pleno)

Portanto, os direitos de segunda geração, entre 
os quais se inclui o direito à saúde, não podem ser 
negados pela decisão judicial com base em razões 
de Estado, pois o seu conteúdo normativo deve ter 
efetividade durante a prestação jurisdicional. Sa-
liente-se que o Supremo Tribunal Federal já afirmou 
que cabe ao Judiciário dar efetividade aos direitos 
sociais4. E, como os direitos de segunda geração são 
prestações positivas, que devem ser realizadas pelo 
Estado, sua inércia configura inconstitucionalidade 
que deve ser corrigida pelos meios próprios. Portan-
to, a omissão do Estado em prestar a devida assis-
tência à saúde é inconstitucional e, por isso, passível 
de apreciação pelo Poder Judiciário.5

4  Salientei, então, em tal decisão, que o Supremo Tribunal Federal, 
considerada a dimensão política da jurisdição constitucional 
outorgada a esta Corte, não pode demitir-se do gravíssimo encargo 
de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, que se 
identificam - enquanto direitos de segunda geração (como o direito 
à educação, p. ex.) - com as liberdades positivas, reais ou concretas 
(RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

5 “DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. 
- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação 
estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de 
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo 
do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com 
o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos 
e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta 
estatal, que importa em um facere (atuação positiva), gera a 
inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar 
as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos 
da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e 
exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever 
de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação 
negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non 
praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que 
pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou 
parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder 
Público. - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em 
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto 
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido 
da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, 
o Poder Público também desrespeita a Constituição, também 
ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade 
dos postulados e princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 185/794-
796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Obviamente, a função precípua do Poder 
Judiciário não se refere à execução de políticas 
públicas. Mas, quando os Poderes Legislativo e 
Executivo, a quem cabia tais tarefas, não as exe-
cuta adequadamente, cabe ao Judiciário corrigir 
a omissão contrária aos preceitos constitucionais.6 
E, nesses casos, a decisão não pode se pautar em 
suas conseqüências práticas para negar a presta-
ção positiva requerida pela parte, pois, senão, o 
Judiciário praticará a mesma omissão dos outros 
Poderes. É inadmissível que a decisão judicial re-
conheça o direito do cidadão (por exemplo, a me-
dicamentos), mas deixe de deferi-lo em razão de 
seu impacto orçamentário.

A questão da reserva do possível

E como fica a cláusula da reserva do possível 
dentro dessa perspectiva de que não se pode ne-
gar um direito constitucional em razão das conse-
qüencias financeiras da decisão?

É certo que a concretização dos direitos de 
segunda geração (econômicos, socais e culturais) 
depende de recursos financeiros. Não é novidade 
também que o Estado não possui meios materiais 
de realizá-los, integralmente, em condições ótimas. 
Consequentemente, são feitas escolhas sobre a ado-
ção de políticas públicas, elencando-se as prestações 
positivas que terão prioridade para o Estado.

Em regra, o Judiciário não interfere nas esco-
lhas concernentes à conveniência e oportunida-
de administrativas. Mas, em relação às políticas 
públicas que o Estado é obrigado a prestar, pois 

6 “É certo – tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) - que não se 
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais 
do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - 
a atribuição de formular e de implementar políticas públicas 
(JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais 
na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, 
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, 
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Impende 
assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, 
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos 
político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, 
vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a 
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados 
de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em 
exame.” (AI 677274/SP* RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO, 
decisão publicada no DJU de 7.11.2005)
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elencadas na Constituição Federal como vincu-
ladas e com grau de prioridade máximo, não há 
discricionariedade do administrador público. Por 
conseguinte, o orçamento anual da União, Es-
tados e Municípios já deveria prever os recursos 
financeiros suficientes para tais políticas públicas 
(por exemplo, a saúde e educação), relegando a 
segundo plano as demais despesas do Estado.

Nesse ponto, reside a primeira conclusão 
sobre a “reserva do possível”, pois não se pode 
alegá-la se o Estado possui destinações orçamen-
tárias para outros fins, mas o montante reservado 
ao cumprimento de suas tarefas básicas, como 
saúde e educação, não é suficiente para atender à 
demanda. O Judiciário, certamente, poderá deter-
minar o cumprimento pelo Estado de prestações 
positivas relativa aos direitos básicos do cidadão, 
sem se importar se há recursos destinados àqueles 
fins no orçamento. É que caberá ao administrador 
público realocá-los7, seguindo as determinações 
da Constituição, que já estabelece uma ordem 
de prioridade para as verbas públicas. Saliente-
se, novamente, que a Administração Pública não 
tinha discricionariedade para dispor de recursos 
financeiros se o orçamento destinado à saúde e 
educação eram inferiores ao necessário.

Atualmente, os orçamentos públicos dos Esta-
dos, da União e dos Municípios sempre possuem 
substanciais verbas destinadas à publicidade. Assim, 
é muito difícil um caso concreto onde a cláusula da 
reserva do possível pudesse ser invocada efetiva-
mente pelos entes federados, pois, só para citar um 
dentre os vários exemplos, a publicidade, certamen-
te, não é uma prioridade da Constituição Federal.

O Estado não pode, portanto, manipular os re-
cursos financeiros de forma que não preste aos ci-
dadãos as condições mínimas de existência. Dentro 
desse contexto, a cláusula da reserva do possível só 
deve ser considerada se o Estado demonstra, obje-
tivamente, que não tem como cumprir a prestação 
que lhe foi solicitada por falta absoluta de recursos, 
ou seja, quando não existem também outras verbas 
destinadas à execução de obras não prestigiadas no 

7 Obviamente, as regras orçamentárias serão seguidas, pois há 
restrição ao realocamento de recursos.

orçamento. É muito elucidativa a lição do Ministro 
Celso de Mello sobre o assunto:

Não se ignora que a realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais - além de carac-
terizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização - depende, em grande medida, de 
um inescapável vínculo financeiro subordinado 
às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal 
modo que, comprovada, objetivamente, a ale-
gação de incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmen-
te exigir, então, considerada a limitação material 
referida, a imediata efetivação do comando fun-
dado no texto da Carta Política. Não se mostrará 
lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, 
criar obstáculo artificial que revele – a partir de in-
devida manipulação de sua atividade financeira e/
ou político-administrativa - o ilegítimo, arbitrário 
e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em 
favor da pessoa e dos cidadãos, de condições ma-
teriais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 
“reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de 
justo motivo objetivamente aferível - não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de 
suas obrigações constitucionais, notadamente 
quando, dessa conduta governamental negativa, 
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniqui-
lação de direitos constitucionais impregnados de 
um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a 
correta observação de REGINA MARIA FONSECA 
MUNIZ (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 
2002, Renovar), cuja abordagem do tema – após 
qualificar a educação como um dos direitos fun-
damentais da pessoa humana – põe em destaque 
a imprescindibilidade de sua implementação, em 
ordem a promover o bem-estar social e a melhoria 
da qualidade de vida de todos, notadamente das 
classes menos favorecidas, assinalando, com par-
ticular ênfase, a propósito de obstáculos governa-
mentais que possam ser eventualmente opostos 
ao adimplemento dessa obrigação constitucional, 
que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob 
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alegação de inviabilidade econômica ou de falta 
de normas de regulamentação” (grifei).

Obviamente, o direito requerido pelo cidadão 
deve estar ligado às suas condições básicas de 
existência, pois, nesse ponto, a cláusula da reserva 
do possível ensina que não é possível atender a 
todos em condições ótimas. As decisões judiciais 
devem, por conseguinte, pautar-se pela razoabili-
dade na concessão da prestação pedida, evitando 
conceder benefícios supérfluos.

Mas, a razoabilidade das decisões judiciais não 
é pautada pelo balanceamento entre direitos bási-
cos dos cidadãos e as condições financeiras do Es-
tado. A prestação positiva requerida sujeita-se, na 
verdade, a um juízo do razoável feito a partir das 
próprias prioridades estabelecidas constitucional-
mente, ou seja, é de se averiguar se o direito pleite-
ado é, de fato, fundamental para a existência digna 
do cidadão, nos termos do texto constitucional.

Há um caso concreto que ilustra bem a ques-
tão. Em recente ação judicial, uma pessoa aco-
metida pelo transtorno da transexualidade (CID 
– 10: F 64.0) requereu a realização de operação 
cirúrgica para mudança de sexo. O SUS já havia 
editado a Portaria nº 1.707, de 18 de agosto de 
2008, instituindo, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser 
implantado nas unidades federadas. Assim, de 
fato, a autora tinha direito à cirurgia pretendida. 
Mas, o pedido da ação era para que a cirurgia fos-
se feita por meio uma técnica específica, por de-
terminado médico, em certo hospital, bem como 
para que fossem pagas todas suas despesas e de 
seu acompanhante com transporte, hospeda-
gem, alimentação e medicamentos. Assim, não 
dispondo o Estado de recursos ilimitados para a 
promoção de toda e qualquer pretensão no cam-
po da saúde e considerando que existia, no caso 
concreto, outro hospital mais perto da residência 
da autora para realizar a cirurgia, não havia como 
deferir seu pedido de forma integral (quanto ao 
médico e hospital específicos).

Ressalte-se que não é a cláusula da reserva do 
possível que fundamenta a decisão, mas a razoabi-
lidade, pois, obviamente, o Judiciário não pode de-
terminar que o Estado atenda todos os cidadãos em 

condições ótimas, mas apenas adequadas. A cláusu-
la da reserva do possível somente esclarece, elucida, 
a questão já definida pela razoabilidade, demons-
trando que o Estado não tem recursos financeiros 
ilimitados e, assim, não é razoável que se atenda a 
pedidos que extrapolem o dever do Estado de dar 
assistência à saúde em condições adequadas.
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Concubina e pensão por morte
Juiz Federal Substituto Fabiano Verli

Muito se fala no Brasil sobre a necessidade de 
melhores leis, mais leis, menos leis etc. É certo que 
há diversos setores carentes de maior e/ou me-
lhor regulamentação e há setores que deveriam 
ser menos regulamentados. Estas discussões se 
travam, como se deve saber, no plano das divaga-
ções sobre os reais poderes das normas jurídicas 
e sobre os limites de intervenção do direito nas 
vidas dos cidadãos. Estas divagações são propria-
mente uma crítica do direito. Pode efetivamente o 
direito proibir um cônjuge agressivo de se aproxi-
mar daquele que por ele foi ameaçado? Pode o di-
reito ignorar os desejos e as pulsões de uma ado-
lescente de 13 anos e 11 meses em relação ao seu 
parceiro de 18? Pode o direito proibir o trabalho 
de menores de 16 anos? Até que ponto pode a lei 
impedir a quebra das obrigações matrimoniais? 
As fronteiras entre o regulável e o não regulável 
são delgadas e porosas.

Uma obrigação facilmente erigível em certa 
sociedade1. A mesma diferença pode se dar em 
espaços temporais2.

Disto decorre que a regulabilidade de uma 
matéria só é verificável em situações concretas, 
sendo tendentemente imprecisa e difícil a aferi-
ção deste aspecto em abstrato.

No que concerne à pensão por morte, noto 
há algum tempo certa vacilação da jurisprudência 
quanto à situação de concubinato impuro peran-
te a Previdência Social. Há julgados, especialmen-
te mais antigos, passando ao largo da questão ou 
expressamente garantindo a proteção legal à con-
cubina3, que, neste caso, partilharia a pensão por 

1 Usar cinto de segurança na Inglaterra) pode ser difícil de se 
cobrar em outra – Norte do Brasil, por exemplo.

2 O não uso de cinto de segurança na década de 70 e seu uso 
intensivo no início deste século na cidade de Belo Horizonte 
denotam mudanças.

3 Apenas por amor à rapidez e à simplicidade, referir-me-ei sempre 
à concubina, à esposa e ao morto, pois é evidente que isto é o 
mais comum das situações.

morte com a viúva. Tais julgados sempre foram 
corroborados pela própria prática do INSS, que ten-
deu sempre a não perguntar o título daquela união 
subjacente ao pedido de pensão.

Nunca me agradou plenamente esta posição, 
já que indevidamente radical ao simplesmente 
desconhecer a importância das normatização civil 
sobre o direito previdenciário.

Há outros julgados, a grande maioria dos mais 
recentes, que fecham a porta à amante, que tomam 
rigorosamente até as mais sérias conseqüências o 
entendimento majoritário segundo o qual a união 
estável portadora do vício fundamental do adul-
tério não a seria de fato e, por conseguinte, não 
mereceria as benesses legais próprias de relacio-
namentos estáveis sem os empeços adulterinos. 

O conflito proteção previdenciária versus a 
idéia de pacta sunt servanda é patente. Também 
se vêem aqui: a contraposição realidade (adulté-
rio) versus normatividade (dever de fidelidade) e 
a disparidade entre aplicação “tópica” e aplicação 
“setorizada” das normas espalhadas em diferentes 
zonas do longo espectro jurídico.

Na análise dos eventuais direitos previdenciá-
rios da concubina, acredito que devem ser modu-
lados os impulsos, por assim dizer, “integrativos” 
do direito e da moral daquele que aplica a norma 
propriamente previdenciária. Refiro-me à costu-
meira e salutar intenção do intérprete de estabele-
cer liames fortes entre o dever-ser previdenciário, o 
dever-ser civil e o dever-ser moral.4

Embora o direito seja um todo, é inegável que 
sua complexidade, porque complexa é a vida, força 
a sua aplicação/vivência de diferentes maneiras. A 
aproximação do aplicador/intérprete do fenômeno 
jurídico se dá em diferentes óticas dependendo do 
campo em questão: se tributário, se civil, se cons-

4 Como o leitor percebe, uso a categoria “dever-ser” em sua 
acepção expandida.



titucional etc. Seria exagero falar-se em “comparti-
mentos”, pois a normatividade flui muito rápida e 
intimamente entre os mais díspares setores do di-
reito. Melhor seria falar de zonas do direito, locais ou 
aglomerados normativos, cada um tratando com 
mais enfoque e proximidade uma certa faceta da 
vida social. Daí que me refiro à modulação de uma 
visão integrativa, não à sua exclusão.

No nosso caso, é dizer: preceitos civilistas não 
necessariamente agem com a mesma intensida-
de original nas sendas do direito previdenciário 
e vice-versa – hão de ser modulados. O proces-
so de encontro (“conflito”) de setores distintos 
do direito é análogo ao encontro (“conflito”) de 
distintos princípios, ou seja, é como uma reação 
química onde certas formas de energia são libe-
radas e outras são concentradas. Há perdas e ga-
nhos. A tendência é que não haja o atendimen-
to simultâneo a 100 % de todos os valores que 
constituem o conteúdo de cada ramo do direito 
ou princípios, conforme o caso.

O mesmo se diga das relações entre direito e 
moralidade, onde também há interação, ação e re-
ação, perdas e ganhos – plasticidade.

E idêntico jogo existe entre o direito e a re-
alidade da vida. A interação é total. É dialética. É 
plástica, sendo ingênuo tratar a norma como todo-
poderosa e fonte de implicações unidirecionais.

Por isto, a crítica da norma (civil, no caso) é ne-
cessária e compreende a busca por saber os níveis 
de sua validade/eficácia perante outros ramos do 
direito e perante a base fática sobre a qual age.

Contemplada esta dinâmica, não sei se fica tão 
certa a solução de um problema como o da concubi-
na com base apenas, e absolutamente, nos preceitos 
de direito civil rigorosamente aceitos.

Dizer que, em qualquer situação, a união adul-
terina teria uma nódoa impeditiva de qualquer 
proteção civil igual àquela dispensada à união 
estável comum é um passo arriscado. Isto porque 
a riqueza da realidade da vida traz casos como o 
de pessoas que mantêm duas famílias que sabem 
uma da existência da outra e assim vivem. Há tam-
bém casos inúmeros em que a concubina age de 
boa-fé, nunca tendo suspeitado da existência de 
uma esposa. Não são poucas as situações, inclusi-

ve, em que a convivência com a esposa, de fato, já 
se exauriu muito tempo antes da morte do institui-
dor, passando a concubina a ser a esposa do ponto 
de vista da realidade, da sociedade, da família e das 
finanças comuns, inclusive com alguns privilégios 
contratuais, como seguro de vida e outros.

Vale lembrar que a CF-88, em seu art. 226 § 
3º, trata a união estável de modo protetivo, não 
necessariamente excludente. Usa-se a expressão 
“para efeito de proteção do Estado” com o objeti-
vo de se explicitar o que nem precisava ser expli-
citado, já que do contexto se entende que a outra 
expressão in fine, “devendo a lei facilitar sua con-
versão em casamento”, não pode ser usada como 
base normativa para a imposição de sanções ao 
concubinato adulterino, uma vez que este fim lhe 
é indiferente. O escopo da expressão final do pa-
rágrafo é de proteger, não de excluir.

Mais perigoso ainda seria dizer que, para o di-
reito previdenciário, a concubina seria irrelevante 
em qualquer caso – um zero. O viés de proteção da 
norma previdenciária não combina com tamanho 
formalismo, não se compraz com a importação 
pura e simples, descontextualizada, de preceitos 
civilistas rigorosamente tomados.

Daí que vejo como muito mais prudente o en-
caminhamento da questão através de uma visão 
tópica, procurando-se, numa perspectiva de sope-
samento de valores, construir uma rede de decisões 
judiciais mais casuístas sem prejuízo da coerência 
no que temos de básico, axiológico e finalístico.

Uma coisa é certa: uma interpretação deste 
jaez não deixa muito espaço para a imposição de 
valores morais (em revisão) através de “sanções” 
previdenciárias. Reconhecer topicamente a con-
dição, muitas vezes digna, da concubina não é 
fomentar a quebra do contrato de matrimônio. 
Não é estimular a infidelidade ou a imoralidade. É, 
quando bem feito o juízo, distribuir Justiça.
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Desaposentação – novos dilemas
 Professor Fábio Zambitte Ibrahim (Palestrante)

Introdução1 

O debate afeto à desaposentação tem evolu-
ído nos últimos anos, a ponto de propiciar novas 
reflexões e alguns aprofundamentos sobre o tema. 
Pessoalmente, ao elaborar curta monografia sobre 
o instituto, não imagina que o assunto fosse ganhar 
tamanha notoriedade, até pela ausência de ineditis-
mo, já que a desaposentação, eventualmente, era 
mencionada em alguns eventos previdenciários.

No entanto, por falta de bibliografia mais di-
recionada, a matéria, até então relegada a alguns 
círculos acadêmicos, ganhou espaço entre os 
profissionais da área e tornou-se assunto da hora, 
ocupando inúmeros painéis em congressos e se-
minários de todo o país. 

Devido à oportunidade a mim dada pelo des-
tino, participando de boa parte destes eventos 
e confrontado com diversos questionamentos e 
eventuais impedimentos à desaposentação, surge 
o momento no qual algumas novas considerações 
devem ser traçadas, afastando a desaposentação 
de outras ações, e mesmo reforçando o instituto 
frente a novas críticas, algumas até razoáveis.

A desaposentação como instrumento 2 
de desequilíbrio atuarial

A crítica à desaposentação como violadora do 
equilíbrio atuarial não é, verdadeiramente, uma 
novidade no debate. No entanto, o argumento 
ainda impressiona e vejo, freqüentemente, ser 
apontado como principal obstáculo à renúncia 
da aposentadoria com conseqüente concessão 
de novo benefício mais vantajoso, especialmente 
quando se abre tal oportunidade sem a restituição 
dos valores até então recebidos.

Quando a desaposentação ocorre dentro do 
mesmo regime, em especial no Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, não acredito que haja 

maiores problemas, pois o segurado, ao retornar 
ao trabalho, volta a contribuir, propiciando um in-
gresso de receita imprevisto no sistema e, portanto, 
justificador de um recálculo de sua aposentadoria, 
que é, ao final, a razão de ser da desaposentação 
(este ponto é melhor tratado no item seguinte).

No entanto, quando a desaposentação visa 
averbação do tempo de contribuição em RPPS, a 
situação gera maior resistência, pois não é inco-
mum que tal procedimento venha a originar be-
nefícios vultosos no RPPS, com averbação de con-
tribuições mínimas ao RGPS1.

Apesar de impressionar, o argumento não con-
vence. Não é necessária uma demonstração mate-
mática para expor que a desaposentação, nestas 
hipóteses, claramente propiciará benefícios de apo-
sentadoria sem a correspondente fonte de custeio 
adequada, ou seja, sem embasamento atuarial.

Sem embargo, essa situação está longe de 
ser excepcional no serviço público. Ainda hoje, 
encontram-se, com facilidade, servidores públicos 
que ingressaram em RPPS com vasto tempo con-
tributivo no RGPS, averbando o respectivo período 
e obtendo, com facilidade, o benefício ampliado2. 

Ou seja, ao negar-se a desaposentação vi-
sando benefício mais vantajoso em outro regime 
previdenciário, a questão atuarial é apresentada 
como trunfo instransponível, sustentáculo sacros-
santo do regime, premissa elementar de venerá-
vel obediência. No entanto, nada mais longe da 
verdade. Tanto no RGPS, e em especial nos RPPS, o 

1 Deve-se observar que, no futuro, tal problemática deixará de 
existir, pois com a EC nº 41/03, e a respectiva regulamentação 
da Lei nº 10.887/04, o benefício dos novos servidores públicos 
passa, também, a ser calculado com base nas suas remunerações, 
em regra similar ao RGPS.

2 A situação era especialmente mais gravosa antes da EC nº 20/98, 
época na qual sequer se exigia tempo mínimo de serviço público, 
permitindo-se, naquele tempo, a aposentadoria no dia seguinte 
à entrada em exercício do servidor. Atualmente, ao menos, 
exige-se dez anos de serviço público e cinco no cargo em que se 
dará a aposentadoria (art. 40, § 1º da Constituição).



cálculo atuarial, apesar da previsão constitucional, 
ainda é obra de ficção, e somente bradada quan-
do visa impedir alguma pretensão legítima dos 
participantes dos regimes previdenciários, mas 
não expressamente prevista.

Apresentar negativa à desaposentação com 
base no equilíbrio atuarial é criar obra de ficção, 
pois este sequer existe. É típico de nossa cultura, 
ao pretender denegar alguma demanda, apre-
sentar interpretação restritíssima de determinado 
atributo necessário, como o fiscal de trânsito que 
avalia detalhes irrelevantes do veiculo, com base 
em instruções esquecidas, no intuito de prejudi-
car determinado condutor.

Se a questão atuarial fosse, no Brasil, tomada 
com a seriedade que é apresentada pelos detra-
tores da desaposentação, curvar-me-ia à crítica e 
abandonaria a tese, pelo menos, nos padrões atu-
ais, sem a restituição dos valores recebidos. Mas a 
realidade brasileira é outra, não havendo, em qual-
quer quadrante da previdência social brasileira, 
nos regimes públicos, o rigor atuarial pretendido. 

Isso não deve implicar, por óbvio, o repúdio 
ao argumento atuarial, ou um perigoso retorno 
a teses panfletárias, que muito freqüentemente, 
bravejavam a eficácia plena e ilimitada de direitos 
sociais, sendo o financiamento um mero percalço 
de fácil resolução, superável magicamente pela 
eficiência administrativa e o combate à corrupção, 
quando não inexistente.

Defendo que o argumento atuarial seja, sem-
pre, levado em consideração no debate previden-
ciário, mas dentro dos devidos termos. Não há con-
tradição com o que expus supra, mas entendo que 
o preceito atuarial deva ser considerado cum grano 
salis. Ou seja, se o próprio Poder Legislativo, even-
tualmente, produz alterações das mais diversas no 
plano de benefícios da previdência social brasilei-
ra, sem uma exposição do custeio necessário3, sem 
sequer uma breve fundamentação matemática na 
exposição de motivos, não há fundamento para 
que o mesmo também não seja temperado na in-
terpretação de determinadas demandas, desde 
que compatíveis com o restante do ordenamento.

3 Por exemplo, a ausência de perda da qualidade de segurado 
criada pela Lei nº 10.666/03.

A idéia é simples. Se uma determinada si-
tuação pode propiciar benefícios sem o devido 
custeio, não há motivo para apresentar a falha 
atuarial, na mesma situação, pelo simples motivo 
do segurado desejar desaposentar-se. Explico me-
lhor: se é possível que uma pessoa, sem qualquer 
fundamento atuarial, consiga aposentar-se com 
valores elevados em RPPS, por uma questão de 
isonomia, a possibilidade deveria ser estendida 
para aquele que abre mão de sua aposentadoria 
anterior visando igual vantagem.

Basicamente, o que se diz é que não é possí-
vel aplicar à desaposentação um rigor atuarial que 
inexiste em qualquer outro tipo de prestação pre-
videnciária brasileira, especialmente para aqueles 
que se aposentam em RPPS com longos períodos 
de RGPS ou mesmo vasto interregno sem contri-
buição no serviço público. O argumento atuarial, 
portanto, no rigor ora apresentado, nada mais re-
flete preconceito sabiamente definido em velho 
dito popular; dois pesos, duas medidas. 

Espera-se que o Brasil, em algum momento, 
volte a levar à sério a questão atuarial e, aí, o tema 
da desaposentação poderá enfrentar maiores 
obstáculos e eventuais adequações. Todavia, essa 
não é a situação atual.

Pedidos frequentes de desaposentação3 

Outro argumento contra a desaposentação, 
tipicamente ad terrorem (como a maioria deles, 
diga-se de passagem), é a pretensa possibilidade 
do segurado, repetidas vezes, apresentar seu pe-
dido de desaposentação. 

De fato, se o segurado aposentado está em 
atividade, poderia, perfeitamente, a cada ano, 
ou mesmo, em situação absurda, mas possível, a 
cada mês, apresentar pedido de desaposentação 
com conseqüente prestação ampliada, devido ao 
novo tempo contributivo.

Primeiramente, o principal culpado por tal 
possibilidade seria o legislador ordinário, pois ca-
beria a este estabelecer critérios claros e objetivos 
sobre a desaposentação, como tempo mínimo 
de contribuição pós-aposentadoria ou mesmo 

115

I Jornada de Direito Previdenciário



periodicidade mínima entre pedidos4. Como tive 
oportunidade de expressar em minha monografia 
sobre o tema, o ideal é a legislação prever o recál-
culo automático para os segurados que tenham 
tempo de contribuição posterior ao jubilamento, 
tendo a desaposentação, hoje, funcionado como 
um verdadeiro artifício a esta omissão.

Aqui, novamente, a solução não apresenta 
grandes obstáculos, pois o Judiciário, diante des-
ta questão, poderia, perfeitamente, estabelecer, 
dentro de um crivo de razoabilidade, uma perio-
dicidade mínima para novos pedidos, ou mesmo 
determinar, em ação coletiva, a revisão periódica 
das aposentadorias cujos titulares tenham perío-
do de contribuição posterior.

Não se trata, como possa parecer, de atribuir 
ao Judiciário a função legiferante, mas sim a de 
estabelecer, nas lides relativas à desaposentação, 
alguma segurança jurídica, que permita trazer 
certeza e previsibilidade, no melhor interesse dos 
jurisdicionados e evitando, assim, decisões dispa-
res no trato da matéria.

Apesar da concepção institucional do Judiciário 
como Poder comprometido, a priori, com os casos 
individuais – a microjustiça, uma possível saída, em 
matéria de direitos sociais, seria as ações coletivas, 
funcionamento como ferramenta para alcançar-se 
a macrojustiça. Dentro de ações coletivas os cus-
tos envolvidos na manutenção de direitos sociais, 
além das vantagens, podem ser mais claramente 
expostos, propiciando um juízo ponderativo mais 
apurado, e por isso, não sem razão, tem sido cada 
vez mais importante a aplicação dos ideais de pro-
porcionalidade e razoabilidade pelos Tribunais5.

Em ações coletivas, é possível ao Judiciário 
subsidiar sua decisão com pareceres técnicos, atua-
riais, os quais podem evidenciar, com maior clareza, 
a correição ou não de alguma restrição legal. Haja 

4 Daí o projeto de lei aprovado sobre o tema, e vetado na integra pelo 
Presidente da República, ter se mostrado clara decepção, já que 
nada disciplinava sobre a operacionalização da desaposentação. 

5 Cf.T. Jeremy Gunn. Deconstructing Proporportionality in Limitations 
Analysis. Emory International Law review, vol. 19, 2005, p. 467. Sobre 
a importância do princípio da proporcionalidade na aplicação dos 
direitos fundamentais, ver Jane Reis Gonçalves Pereira. Interpretação 
Constitucional e Direitos Fundamentais – Uma Contribuição ao Estudo 
das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio: Renovar, 2006, pp. 310 a 365.

vista o delicado equilíbrio entre o plano de custeio 
e o plano de benefício, a intervenção judicial deve-
rá, sempre, basear-se em critérios sólidos.

A desaposentação como subterfúgio 4 
para aplicação de novas leis mais benéficas

Este ponto me parece o principal dentro do 
atual debate sobre a desaposentação. Tenho vis-
to, com preocupação, situações das mais diversas 
em que o segurado, ao postular a desaposentação 
com conseqüente novo benefício, não visa, tão-
somente, agregar novo tempo contributivo a sua 
prestação, mas, em verdade, postular prestação 
previdenciária dentro de novas regras legais exis-
tentes, desde que mais vantajosas.

Da mesma forma, há sempre a hipótese do se-
gurado, aposentado por tempo de contribuição, 
que postula a desaposentação, mesmo com tempo 
de contribuição posterior pífio, mas visando, unica-
mente, a melhoria de sua renda mensal devido, por 
exemplo, ao incremento do fator previdenciário, 
haja vista a majoração de sua idade e respectiva re-
dução da expectativa de sobrevida.

Tais situações são, em minha opinião, patologias 
desenvolvidas a reboque do instituto da desapo-
sentação. De minha parte, ao menos, vislumbrei tal 
instrumento como mecanismo de justiça 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-
denciário, podendo conjugar todo o tempo contri-
butivo de suas vidas para fins de aposentadoria.

Por isso a pretensão de desaposentar-se vi-
sando, unicamente, obter vantagens em razão 
de um novo regime jurídico ou, ainda, devido a 
uma nova configuração fática, não relacionada 
com tempo de contribuição, como maior idade, 
me parece indevida. 

Do contrário, sempre que o legislador or-
dinário pretende-se aprimorar alguma regra de 
aposentadoria, em razão de melhoria do sistema 
ou devido à maior contribuição de determinada 
geração, haveria um impedimento fático instrans-
ponível, que seria a indireta extensão a todos os 
segurados via desaposentação.
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Embora a isonomia seja um valor fundante 
do Welfare State e mesmo dos direitos sociais, 
a previdência social, devido a sua característi-
ca natureza contributiva, carrega consigo maior 
correspectividade entre benefício e custeio, per-
mitindo, por exemplo, que devido a questões 
econômicas e arrecadatórias, uma geração tenha, 
sem maiores problemas, benefícios mais eleva-
dos ou reduzidos frente a gerações passadas. Isso 
é algo inerente aos regimes previdenciários de 
índole bismarckiana, que possuem maior correla-
ção entre custeio e benefício.

Em suma, o benefício previdenciário do segura-
do é regido pela lei vigente à época do jubilamento, 
não podendo o requerente, sob pretexto de desapo-
sentar-se, criar instrumento de burla à lei. A presta-
ção previdenciária, como corretamente apontou o 
STF, deve submeter-se ao tempus regit actum6.

Naturalmente, se há, efetivamente, novo tempo 
contributivo digno da desaposentação (algo ainda a 
ser fixado, pelo Legislador ou, em último caso, pelo 
Judiciário), a pretensão deverá ser admitida, podendo 
o segurado, somente em tais situações, alcançar nova 
prestação. Importante notar que tal benefício, ao ser 
concedido, submeter-se-á à legislação vigente no 
momento do novo requerimento, pois os fatos serão 
subsumidos a regulamentação legal existente. 

A nova prestação não poderá, como possa pa-
recer, submeter-se a regra legal já revogada, ainda 
lhe seja mais vantajosa, sob pena dar eficácia nor-
mativa sobre fatos posteriores a sua revogação. 
Alguns segurados tentam postular tal demanda, 
sendo tema do item seguinte.

Regime jurídico aplicado ao novo be-5 
nefício após a desaposentação

Embora a ultra-atividade de normas jurídicas pos-
sa tomar lugar em situações excepcionais, essa não é a 
regra, nem mesmo no direito previdenciário. Ao ocor-
rer o evento determinante do benefício, ou seja, ao to-
mar lugar, no mundo fenomênico, o fato ou conjunto 
de fatos suficientes para a prestação previdenciária, 

6 RE 597.389, Min. Gilmar Mendes. O tema foi objeto de 
repercussão geral. Ver http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
jurisprudenciaRepercussaoGeralMeritoJulgado/anexo/01_RG_
ReafirmacaoJurisprudencia.pdf.

surge a prerrogativa legal para o segurado, podendo 
postular o que lhe é devido, mas sempre submetido 
à lei então vigente quando do preenchimento dos 
requisitos legais, momento do direito adquirido, ou, 
excepcionalmente, no momento do requerimento, se 
há nova lei mais vantajosa. 

Situação inaceitável seria o segurado postular a 
desaposentação para, tendo o tempo de contribui-
ção anterior livre, somá-lo com novo interregno con-
tributivo e aplicá-lo sob a égide de legislação já revo-
gada. Tal situação é esdrúxula, pois o direito adquirido 
demanda, necessariamente, um fato aquisitivo, que 
há de ser aquele acumulado durante a concessão do 
benefício, e não fatos posteriores à revogação da lei 
pela qual se pretende adquirir o direito7.

Isso, de fato, acaba por se revelar problemá-
tico, já que, muitos segurados, ao obter a desa-
posentação e conseqüente benefício no RGPS, 
na atualidade, têm obtido aumentos irrisórios, 
especialmente para aqueles jubilados antes do fa-
tor previdenciário ou em época de sua aplicação 
parcial, logo após a aprovação da Lei nº 9.876/99. 
Aqui, apesar da pouca diferença, o procedimento 
é correto; os segurados devem submeter-se à re-
gra vigente no momento do novo benefício.

Igualmente teratológica seria a pretensão de 
conjugar parcelas de regimes diferentes, como 
que criando verdadeiro sistema híbrido, postulan-
do a aplicação de parcelas de um e outro – regime 
pretérito e atual, de acordo com a melhor confi-
guração possível para o segurado. Isto sim seria, 
claramente, demandar do Judiciário que se torne 
legislador ordinário.

Como já decidiu o STF (embora em relação ao 
RGPS), não é possível, sob o argumento de direito 
adquirido, “mesclar as vantagens de dois regimes 
distintos de aposentadoria, beneficiando-se das van-
tagens decorrentes de um sistema híbrido. Ademais, 
salientou-se a jurisprudência pacífica no sentido de 
que o aposentado possui direito adquirido ao quan-
tum de seus proventos calculado com base na legis-
lação vigente ao tempo da aposentadoria, mas não 
aos critérios legais com base em que esse quantum 

7 Sobre o tema, ver o meu Expectativa de Direito e Direito 
Adquirido na Previdência Social. Revista de Previdência Social 
LTr, v. 296, p. 443, 2005.
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foi estabelecido, porque não há direito adquirido a 
regime jurídico. Asseverou-se não se ignorar que o 
direito adquirido pressupõe o atendimento de to-
das as condições para a obtenção da aposentadoria, 
como, na espécie, ocorrera. Entretanto, aduziu-se 
que, ante o princípio tempus regit actum, o tempo de 
serviço ou de contribuição obtido depois do adven-
to da EC 20/98 não se rege mais pela disciplina legal 
que vigorava anteriormente, passando a sujeitar-se 
à nova ordem por ela instaurada. Concluiu-se que se 
o segurado quiser agregar tempo de serviço poste-
rior à EC 20/98, tem de se submeter ao novo ordena-
mento, com observância das regras de transição”. (RE 
278718/SP, DJU de 14.6.2002).

É sabido que, ao se defrontar com novo regi-
me previdenciário, poderá a lei trazer benesses e 
prejuízos, a depender da prestação e da situação 
concreta do indivíduo. Inevitavelmente, duran-
te mudanças, há prejuízos para aqueles que já 
se encontram no sistema, e por isso, dentro das 
reformas previdenciárias adequadamente desen-
volvidas, as mutações normativas são fixadas em 
longos períodos de tempo, visando diluir o im-
pacto negativo sobre a expectativa de direito. No 
entanto, não se pode, daí, extrair a prerrogativa de 
obter, judicialmente, a construção do regime que 
melhor se adéqüe a cada caso.

Violação à isonomia frente a segurados 6 
que adiaram a aposentadoria até alcançar 
benefício pleno

Outro ponto recorrente quanto à desaposen-
tação é a pretensa violação à isonomia, pois ha-
veria evidente vantagem para segurado que, ao 
aposentar-se com proventos proporcionais – já 
recebendo, portanto, o benefício – e continuasse 
a trabalhar para, anos mais tarde, conseguir nova 
aposentadoria, em melhores condições. 

A idéia é que o segurado que, diligentemente, 
mantém suas atividades, sem aposentadoria, até 
o marco legal que lhe garantiria o benefício pleno, 
estaria em situação de desvantagem, pois, apesar 
de ter adiado seu jubilamento, receberá o mesmo 
frente ao outro que, precocemente, aposentou-se 
e manteve-se em atividade, mas recebeu benefício 
proporcional durante anos.

Inicialmente, um argumento que, de pronto, 
seria apto a excluir tal fundamento é o singelo fato 
do sistema previdenciário público brasileiro ser fi-
nanciado no regime de repartição simples, além de 
adotar planos de benefício que seguem, em regra, a 
dinâmica do beneficio definido, no qual a prestação 
não tem correlação exata com as contribuições8.

Ademais, um segurado pode, voluntariamente, 
postergar sua aposentadoria por tempo indefinido, 
por questões pessoais, e nem por isso poderia impor 
tal adiamento para todos os seus pares, sob alegação 
de violação à isonomia. Seria também evidente ab-
surdo declarar que todos devam, necessariamente, 
receber o benefício de aposentadoria, automatica-
mente, ao preencher determinados requisitos legais. 
Sempre haverá segurados que terão condições mais 
vantajosas que outros, e o sistema previdenciário 
brasileiro possui exemplos dos mais variados9.

Dentro de uma complexa rede de proteção so-
cial, é inevitável que alguns venham a ter vantagens 
maiores que outros. A idéia é que algum grau de jus-
tiça formal deve existir dentro de qualquer sistema, 
isto é, a aplicação das normas de modo idêntico para 
todos – algo inerente à idéia de legalidade. Mesmo 
que eventualmente algumas regras sejam injustas 
em situações particulares, melhor é aplicá-las uni-
formemente para todos, pois a imprevisibilidade das 
regras seria injustiça maior10. 

Ainda que um segurado venha a obter uma 
vantagem maior frente a outro, na situação inicial-
mente apontada, não há como apontar tal circuns-

8 O que não significa que o benefício não possa ser calculado com 
base nas últimas remunerações, o que, indiretamente, implica 
uma relação fraca com as contribuições, característica típica de 
modelos bismarckianos de previdência social.

9 Somente como rápidos exemplos, pode-se mencionar as 
situações de segurados com recolhimentos elevados em 
períodos fora da média de cálculo do salário-de-benefício 
frente a outros com recolhimentos elevados justamente dentro 
do período básico de cálculo, ou o segurado que falece após 
20 anos de contribuição, mas já com a qualidade de segurado 
perdida, frente aos dependentes do segurado que somente 
exercia atividade por um único dia, falecendo devido à acidente 
de qualquer natureza.

10 Neste sentido, ver a clássica obra de Jonh Rawls. Uma Teoria da 
Justiça, 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 61-62. Como 
afirma o autor, a proposta de justiça social mais adequada não 
se limita a aspectos distributivos, devendo analisar aspectos 
que favorecem o agir cooperativo – eficiência, coordenação e 
estabilidade – e por isso, pode-se optar por ações que não seriam 
as melhores do ponto de vista exclusivamente da justiça, mas que 
proporcionem alguma estabilidade às relações (op. cit., p. 07). 
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tância como impedimento à desaposentação. A 
possibilidade jurídica existe a todos, e não se pode 
impedir uma pretensão legitima sob alegação de 
que outrem não seria beneficiado por sua inércia. 
É da essência do direito não amparar aqueles que 
permanecem inertes. Dormientribus non succurrit 
jus.11 Não se pode negar pretensões legítimas de 
uma pessoa sob alegação de vantagem sobre as de-
mais, sob pena de denegar a prestação jurisdicional 
na maioria das lides apresentadas em juízo.

Ademais, tal situação não é um impedimento à 
desaposentação, mas sim um argumento extra para 
a urgente regulamentação da matéria, permitindo 
que todos possam se beneficiar, sem depender da 
iniciativa individual frente ao Judiciário. O argumen-
to aqui apresentado implicaria negar prestações 
legitimas sob alegação de que nem todos vão ao 
Judiciário. Certamente insustentável.

Conclusão7 

Após o desenvolvimento e reflexão das novas 
críticas que vão surgindo à desaposentação, a idéia é 
que o instituto ainda se fundamenta no ordenamento 
vigente e, especialmente, frente à Constituição.

É fato que alguns excessos surgiram, como, mais 
flagrantemente, a tentativa de burla ao tempus regit 
actum, ou seja, a desaposentação visando, unicamen-
te, a subsunção a novo regime jurídico ou inclusão de 
nova situação fática como incremento de benefício. 
Não é essa a função do instituto.

Acredito que, na inércia legislativa dos dias 
atuais, caberá ao Poder Judiciário fixar alguns cri-
térios necessários para a desaposentação, como 
tempo mínimo de contribuição e periodicidade 
mínima para sua requisição. Sabe-se que a função 
do Judiciário não é legislar, mas, na ausência de 
norma expressa, alguma segurança jurídica deve 
ser criada, ao mesmo tempo em que as demandas 
legítimas devem ser atendidas. 

11 Naturalmente, não se ignora aqui a possibilidade de ações 
coletivas em matéria previdenciária, amparando toda a clientela 
atingida, assim como a crônica dificuldade no acesso à Justiça 
no Brasil. No entanto, tais particularidades não invalidam a idéia 
geral da inércia da atividade jurisdicional e, por conseqüência, da 
obtenção de posições mais vantajosas para uns frente a outros.

119

I Jornada de Direito Previdenciário



Desaposentação
Juíza Federal Substituta Geneviève Grossi Orsi

Introdução

Trata-se de trabalho referente à I Jornada de 
Direito Previdenciário da Escola de Magistratura 
Federal da Primeira Região realizado em Belo Hori-
zonte. Visa ao aprofundamento das questões mais 
relevantes do Direito Previdenciário enfrentadas 
atualmente na Justiça Federal.  Os temas abor-
dados são: Inovações da Lei 11.718/2008; Tempo 
de serviço reconhecido pela Justiça do Trabalho 
e sua utilização para fins previdenciários; Temas 
polêmicos de revisões de aposentadorias; Sistema 
de financiamento da Previdência; Aposentadoria 
especial – critérios e procedimentos para avalia-
ção e reconhecimento do direito; A perícia médica 
previdenciária para a concessão de benefícios por 
incapacidade; Desaposentação. 

O trabalho será sobre o último tema, qual seja, 
desaposentação.

Desaposentação

Atualmente, os aposentados têm se dirigido 
à Justiça, pretendendo seja reconhecida a renún-
cia ao seu benefício de aposentadoria, seja ela 
proporcional ou integral, e a concessão de outra, 
em tese, mais vantajosa, tendo em vista que, após 
aposentar-se, continuaram trabalhando e verten-
do contribuições para o sistema previdenciário.

Portanto, faz-se necessário verificar se há pos-
sibilidade de renúncia a um benefício para recebi-
mento de outro mais vantajoso. 

Dispõe a Constituição:

Art. 194. A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previ-
dência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Pú-
blico, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do 
atendimento;

II - uniformidade e equivalência dos bene-
fícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III - seletividade e distributividade na pres-
tação dos benefícios e serviços;

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;

V - eqüidade na forma de participação 
no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento;

VII - caráter democrático e descentrali-
zado da administração, mediante gestão qua-
dripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Go-
verno nos órgãos colegiados. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.)

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indire-
ta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das se-
guintes contribuições sociais: 

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter con-
tributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

I- cobertura dos eventos de doença, inva-
lidez, morte e idade avançada;

II- proteção à maternidade, especialmen-
te à gestante;

III- proteção ao trabalhador em situação 
de desemprego involuntário;

IV- salário-família e auxílio-reclusão para 
os dependentes dos segurados de baixa renda;

V- pensão por morte do segurado, ho-
mem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro 
e dependentes, observado o disposto no § 2º.



Extrai-se, da leitura acima, que o Direito Previ-
denciário Brasileiro é regido pelo princípio da soli-
dariedade contributiva em que Estado e socieda-
de são responsáveis pela manutenção do sistema 
da seguridade social.  Além disso, outro princípio 
basilar é o da seletividade e distributividade. 

Pela seletividade são selecionados os eventos 
cobertos pelo sistema (art. 201), o que viabiliza um 
mínimo essencial de dignidade à pessoa em caso 
de sua ocorrência. Por sua vez, a distributividade, 
em complemento à capacidade contributiva e à 
proporcionalidade, diz respeito à distribuição no 
sistema da seguinte forma: cada um dá o que pode, 
mas recebe de acordo com suas necessidades. 

Dessa forma, não há vinculação direta entre os 
valores vertidos para o sistema e o benefício que 
possa vir a receber. Isso significa que há segurados 
que contribuem mais do que irão receber e vice-ver-
sa. É a Previdência Social.

Com esse raciocínio, não se pode olvidar do 
princípio que mantém o equilíbrio do sistema na 
parte financeira e atuarial. Todo o sistema é pensa-
do e feito para que possa ser viável financeiramente, 
sob pena de não se sustentar e acabar em colapso. 

Importante então considerar que o sistema 
previu a aposentadoria proporcional e a integral, 
possibilitando aos segurados um benefício com 
menor valor e por maior tempo ou com maior va-
lor e menor tempo, respectivamente. Sendo assim, 
à época da concessão, o segurado elegeu aquela 
situação que entendeu ser-lhe a mais adequada. 

Ora, constata-se, pois, tratar-se de ato jurídico 
perfeito, amparado na Carta Magna em seu art. 5º, 
XXXVI, não cabendo a renúncia ao benefício com 
objetivo exclusivo de se adquirir outro de igual natu-
reza - aposentadoria, sem a devida previsão legal. 

Isso porque, no que tange à aposentadoria 
proporcional -benefício pensado exatamente 
para aqueles que antecipadamente pretendem 
aposentar-se - seria esvaziar a sua finalidade, já 
que seria uma ‘aposentadoria provisória’. Quanto 
à aposentadoria integral, a sua renúncia para ob-
tenção de outra aposentadoria idêntica, constitui, 
em verdade, uma maneira de afastar os critérios 
determinados na lei da época para o cálculo do 
benefício, majorando indiretamente o benefício. 

Lado outro, ainda que se afastasse o disposi-
tivo constitucional, só seria possível a ‘desaposen-
tação’ se não houvesse qualquer prejuízo efetivo 
ao Regime Geral da Previdência Social. Isso por-
que quem arcará com qualquer diferença de con-
tas serão os demais segurados e a sociedade. 

Nesse contexto, a não-devolução da verba já 
recebida representa prejuízo certo e inaceitável, 
pois será transferido o ônus para terceiros (outros 
segurados), rompendo aos poucos o equilíbrio do 
sistema. É que, uma vez acolhida a tese posta na 
inicial, a sua extensão aos diversos aposentados do 
País, e em inúmeras vezes (em alguns processos há 
pedido de reconhecimento do direito à desaposen-
tação toda vez que convier à parte), poderá provo-
car um rombo e representar a falência do Regime 
Geral da Previdência Social.

Da mesma forma, a devolução em pequenas 
quantias também não atende ao sistema, posto que 
levará anos para ser devolvido o valor já pago e usu-
fruído, podendo ainda, no percurso, ocorrer a morte 
do segurado e não ser finalizado o reembolso. 

Assim, só não haveria dano à Previdência, se 
houvesse a devolução em um único ato do montan-
te integral, devidamente corrigido e com aplicação 
dos juros incidentes como rendimento do fundo. 

Outrossim, é importante que os segurados 
assumam responsabilidade por suas escolhas, de-
vendo arcar com o ônus e o bônus de cada decisão. 
Não se pode ter o ‘melhor dos dois mundos’, em 
detrimento de todo um sistema e da sociedade.

Mister consignar, ademais, que a norma pre-
videnciária é clara e dispõe no art. 18, § 2º da Lei 
8.213/91 que: O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS que permanecer em ati-
vidade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não 
fará jus a prestação alguma da Previdência Social 
em decorrência do exercício dessa atividade, exce-
to ao salário-família e à reabilitação profissional, 
quando empregado.

No sentido ora esposado:

PREVIDENCIÁRIO. REAPOSENTAÇÃO. INVIABI-
LIDADE. ART. 18, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. 

1. Conquanto seja possível, consoante o enten-
dimento jurisprudencial corrente, a renúncia à 
aposentadoria deferida pelo INSS (por se tratar 
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de direito patrimonial, logo disponível), não 
é dado ao segurado agregar tempo posterior 
ao jubilamento para obter novo benefício no 
mesmo regime em bases mais favoráveis.

2. De acordo a sistemática vigente, o segurado 
aposentado que continuar a exercer atividade 
vinculada ao Regime Geral de Previdência So-
cial deve recolher as contribuições previden-
ciárias correspondentes, fazendo jus apenas 
ao salário-família e à reabilitação profissional, 
quando empregado, nos termos do art. 18, § 
2º, da Lei nº 8.213/91. 

3. Deferida a aposentadoria, resta configurado 
ato jurídico perfeito, de modo que não se pode 
pretender o desfazimento unilateral para nova 
fruição no mesmo regime.

4. Inviável, pois, a pretensão da parte autora vi-
sando, em data muito posterior ao início de sua 
aposentadoria por invalidez, quando somente 
então estariam preenchidos os requisitos exigi-
dos para a aposentadoria por idade, o cancela-
mento daquele benefício em curso e o deferi-
mento deste, mais vantajoso.  

(APELREEX_200871040017270 - TRF4 - GUILHERME 
PINHO MACHADO - D.E. 27/07/2009 - Decisão: 
15/07/2009.)

Por fim, destaca-se que cabe ao segurado a es-
colha do melhor momento para se aposentar, não 
estando obrigado a fazê-lo em determinado tempo, 
devendo, por isso mesmo, assumir – repita-se - o 
ônus e o bônus de sua decisão. 

Conclusões

A desaposentação encontra óbice na Consti-
tuição, por constituir ato jurídico perfeito, e nos 
artigos que delineiam a Seguridade Social e a Pre-
vidência Social. Também é vedada pela própria 
Lei Previdenciária 8.213/91, consoante o disposto 
em seu art. 18, § 2º. 

 Não se pode olvidar que o sistema previu a 
aposentadoria proporcional e a integral, possibi-
litando aos segurados um benefício com menor 
valor e por maior tempo ou com maior valor e 
menor tempo, respectivamente. Sendo assim, à 
época da concessão, o segurado elegeu aquela si-
tuação que entendeu ser-lhe a mais adequada. 

Ademais, no que tange à aposentadoria pro-
porcional, seria esvaziar a sua finalidade, já que seria 

uma ‘aposentadoria provisória’. Quanto à aposenta-
doria integral, a sua renúncia para obtenção de outra 
aposentadoria idêntica, constitui, em verdade, uma 
maneira de afastar os critérios determinados na lei 
da época para o cálculo do benefício, majorando in-
diretamente o benefício. 

E, ainda que se afastasse o dispositivo cons-
titucional, entendo que só seria possível a ‘desa-
posentação’ se não houvesse qualquer prejuízo 
efetivo ao Regime Geral da Previdência Social. Isso 
porque quem arcará com qualquer diferença de 
contas serão os demais segurados e a sociedade. 

Por fim, é importante que os segurados assu-
mam responsabilidade por suas escolhas, deven-
do arcar com o ônus e o bônus de cada decisão.  A 
responsabilidade da escolha não deve ser repas-
sada ao Judiciário. 
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Breves considerações sobre a decadência do direito do segurado à 
revisão do ato de concessão de benefício previdenciário

Juiz Federal Substituto George Ribeiro da Silva

A limitação temporal para o ajuizamento de 
ações pelos beneficiários do Regime Geral da Pre-
vidência Social visando à revisão do ato de con-
cessão de benefícios somente passou a existir com 
o advento da Medida Provisória 1.523-9, de 27 de 
junho de 1997, convertida na Lei nº 9.528/97. 

Até então, a legislação previdenciária previa 
apenas a prescrição da pretensão referente às par-
celas vencidas mais de cinco anos antes do ajui-
zamento da ação que objetivasse a concessão ou 
revisão de benefício, nada impedindo que o titular 
pleiteasse a qualquer tempo o próprio benefício ou 
a revisão do ato de concessão, consoante se extrai 
da redação original do art. 103 da Lei nº 8.213/91.

Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, 
prescreve em 5 (cinco) anos o direito às pres-
tações não pagas nem reclamadas na época 
própria, resguardados os direitos dos menores 
dependentes, dos incapazes ou dos ausentes

A referida MP, convertida na Lei nº 9.528/97, al-
terou o citado artigo, prescrevendo, no caput, pra-
zo de decadência de dez anos do direito do direito 
do beneficiário de obter a revisão do ato concessó-
rio do benefício, e, regulando, no parágrafo único, 
a prescrição qüinqüenal da pretensão referente a 
prestações vencidas ou diferenças devidas pela 
Previdência Social. Eis o teor do dispositivo:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de 
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou 
beneficiário para a revisão do ato de concessão de 
benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte 
ao do recebimento da primeira prestação ou, quan-
do for o caso, do dia em que tomar conhecimento 
da decisão indeferitória definitiva no âmbito admi-
nistrativo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, 
a contar da data em que deveriam ter sido pa-
gas, toda e qualquer ação para haver prestações 
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 
devidas pela Previdência Social, salvo o direito 
dos menores, incapazes e ausentes, na forma do 
Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Posteriormente, a MP n º 1.663-15, de 22 de 
outubro de 1998, convertida na Lei n º 9.711/98, 
reduziu de 10 para cinco anos o prazo decadencial 
para o titular do benefício preitear a revisão do ato 
concessório da prestação.

Por último, a MP nº 138, de 19 de novembro 
de 2003, convertida na Lei n º 10.839/2004, fixou 
novamente em 10 anos o prazo de decadência. É a 
seguinte a atual redação do art. 103 da Lei de Bene-
fícios da Previdência Social:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência 
de todo e qualquer direito ou ação do segu-
rado ou beneficiário para a revisão do ato de 
concessão de benefício, a contar do dia pri-
meiro do mês seguinte ao do recebimento da 
primeira prestação ou, quando for o caso, do 
dia em que tomar conhecimento da decisão in-
deferitória definitiva no âmbito administrativo. 
(Redação dada pela Lei nº 10.839, de 2004)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a 
contar da data em que deveriam ter sido pagas, 
toda e qualquer ação para haver prestações ven-
cidas ou quaisquer restituições ou diferenças de-
vidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 
menores, incapazes e ausentes, na forma do Códi-
go Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

A decadência prevista na lei previdenciária 
atinge o próprio fundo de direito, no caso o direito 
à revisão do ato de concessão do benefício, e não 
apenas a pretensão referente às diferenças atinen-
tes a parcelas vencidas antes do prazo decenal.

O prazo se inicia no dia primeiro do mês se-
guinte ao do recebimento da primeira prestação.  
Havendo pedido administrativo de revisão, a flu-
ência do prazo se dá no dia em que tomar conhe-
cimento da decisão denegatória.

O instituto, como se pode inferir da dicção do 
dispositivo, atinge apenas o direito à revisão do ato 
de concessão, e não o direito ao benefício. Assim, 
uma vez preenchidos os requisitos para a conces-
são do benefício, o segurado ou dependente (este 



em caso de pensão) poderá deduzir sua pretensão a 
qualquer tempo na esfera administrativa ou judicial.

Também não são fulminadas pela decadên-
cia as pretensões referentes à renda mensal do 
benefício que decorram de fatos posteriores ao 
ato de concessão. Desse modo, se a autarquia 
previdenciária deixa de aplicar aos benefícios os 
reajustes periódicos previstos em lei, e o segura-
do fica inerte por mais de 10 anos, não há que se 
falar em decadência. Nesse caso, incide apenas 
a regra do parágrafo único do art. 103, ficando 
prescrita somente a pretensão referente às di-
ferenças das parcelas vencidas há mais de cinco 
anos, podendo o beneficiário, a qualquer tempo, 
pleitear o reajuste devido.

Em síntese, a decadência previdenciária em 
desfavor do segurado ou pensionista diz respeito 
apenas ao direito de revisar a renda mensal inicial 
fixada no ato de concessão do benefício. 

Quanto aos benefícios concedidos antes da 
instituição da decadência, é juridicamente inviável 
a retroação da lei para fazer incidir a contagem do 
prazo a partir dos marcos mencionados no art. 103 
da Lei n º 8.213/91 (dia primeiro do mês seguinte ao 
do recebimento da primeira prestação ou, quando 
for o caso, o dia em que tomar conhecimento da 
decisão indeferitória definitiva no âmbito adminis-
trativo ato concessório), pois isso implicaria grave 
ofensa ao direito adquirido dos segurados de efe-
tuarem a revisão. De fato, nos casos de benefícios 
concedidos mais de 10 anos antes da edição da 
MP Provisória nº 1.523-9, os segurados seriam pe-
gos de surpresa, pois com o aludido diploma seu 
direito à revisão estaria fulminado. Eliminar, com 
eficácia retroativa, a possibilidade de exercício do 
direito é o mesmo que eliminar o próprio direito, o 
que soa nitidamente inconstitucional. Por sua vez, 
os titulares de benefícios concedidos menos de 
10 anos antes da edição da referida MP, também 
seriam surpreendidos com a perda automática de 
parte do prazo decenal. 

No entanto, subsiste discussão doutrinária e ju-
risprudencial sobre se o instituto deve ser aplicado 
a esses benefícios, contando-se o prazo decenal a 
partir da entrada em vigor da Medida Provisória nº 

1.523-9, de 27 de junho de 1997, ou se, nesses casos, 
o direito à revisão está a salvo da decadência. 

A 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Jus-
tiça, competentes para o julgamento de matéria 
previdenciária, vêm decidindo que os titulares 
de benefícios concedidos antes da instituição da 
decadência na legislação previdenciária poderão 
ajuizar a qualquer tempo ações tendentes à revi-
são do ato de concessão, a eles não se aplicando 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. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. LEI Nº 
9.528/1997. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CON-
CEDIDO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLI-
CAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

1. Esta Corte já firmou o entendimento de que 
o prazo decadencial previsto no caput do arti-
go 103 da Lei de Benefícios, introduzido pela 
Medida Provisória nº 1.523-9, de 27.6.1997, 
convertida na Lei nº 9.528/1997, por se tratar 
de instituto de direito material, surte efeitos 
apenas sobre as relações jurídicas constituídas 
a partir de sua entrada em vigor. 

2.  Na hipótese dos autos, o benefício foi conce-
dido antes da vigência da inovação menciona-
da e, portanto, não há falar em decadência do 
direito de revisão, mas, tão-somente, da pres-
crição das parcelas anteriores ao qüinqüênio 
antecedente à propositura da ação.

 3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no Ag 846849 / RS 2006/0282800-6, 5ª 
Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, data de julga-
mento 12/02/2008, DJe 03/03/2008)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DE-
CADÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À MEDIDA 
PROVISÓRIA 1.523/97. PRECEDENTES.

1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o en-
tendimento de que o prazo decadencial previsto 
no caput do artigo 103 da Lei de Benefícios, in-
troduzido pela Medida Provisória 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 relações jurídicas consti-
tuídas a partir de sua entrada em vigor.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento. 

(AgRg no Ag 927300 / RS 2007/0177584-4, 6ª 
Turma, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEM-
BARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), data de 
julgamento 01/10/2009, DJe 19/10/2009)
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A incidência da decadência em relação a es-
ses benefícios, como se vê, vem sendo afastada 
pelas referidas Turmas sob o fundamento de que 
o instituto, por ter natureza de direito material 
somente afeta as relações jurídicas constituídas a 
partir de sua vigência, não se aplicando a ato jurí-
dico consumado segundo a lei vigente ao tempo 
da concessão do benefício.

O argumento é equivocado, pois não have-
ria, no caso, violação ao princípio do ato jurídico 
perfeito, na medida em que a lei nova não estaria 
alterando conteúdo de ato jurídico consumado 
anteriormente, mas tão somente criando prazo 
para o ajuizamento de ação tendente à revisão do 
ato de concessão do benefício.

Nesse passo, deve-se observar que o Su-
premo Tribunal Federal sempre entendeu que 
“a prescrição em curso não cria direito adqui-
rido, podendo o seu prazo ser reduzido ou dila-
tado por lei superveniente, ou ser transformada 
em prazo de decadência, que é ininterruptível”  
(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-
bém se aplica à decadência.

Esta orientação foi reafirmada pelo Excelso Pre-
tório no seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA LIMINAR. CONTAS DE DEPÓSITOS 
NÃO RECADASTRADOS. MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 1.597, DE 10/11/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 
9.526, DE 08/12/97. DIREITO DE PROPRIEDADE; 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; DIREITO DE HERAN-
ÇA; APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; ATO 
JURÍDICO PERFEITO; DEVIDO PROCESSO LEGAL: 
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. 
1. A substancialidade da Lei nº 9.526, de 8 de 
dezembro de 1997, não é totalmente inovado-
ra, uma vez que no seu contexto encontram-se 
alguns preceitos inspirados em paradigmas pre-
existentes no mundo jurídico, sobretudo na Lei 
nº2.313, de 3 de setembro de 1954, e na Lei nº 
8.749, de 10 de dezembro de 1993. 2. Dada a na-
tureza jurídica do contrato de depósito bancário, 
ocorre a transferência para o banco do domínio 
do dinheiro nele depositado; o depositante per-
de a qualidade de proprietário do bem deposi-
tado, passando a mero titular do crédito equiva-
lente ao depósito e eventuais rendimentos, isto 

é, o depositante torna-se credor do depositário. 
3. Na acepção ampla do conceito constitucional 
de propriedade, os valores depositados, conver-
tidos em créditos e abandonados pelos credo-
res, podem ser destinados a fins sociais median-
te norma infraconstitucional. 4. As atividades 
bancárias sujeitam-se aos ditames do Poder 
Público; quem firma um contrato de depósito 
bancário para abertura e movimentação de con-
ta adere às normas públicas atinentes, inclusive 
as que obrigam o recadastramento. Por isso, as 
Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 
2.025/93 e 2.078/94 não ofendem o princípio da 
legalidade. 5. A Constituição garante o direito 
de herança, mas a forma como esse direito se 
exerce é matéria regulada por normas de direito 
privado. 6. Os prazos de prescrição ou de decadên-
cia são objeto de disposição infraconstitucional. 
Assim, não é inconstitucional o dispositivo da Lei 
nº 9.526/97 que faculta ao interessado, no prazo 
de seis meses após exaurida a esfera administra-
tiva, o acesso ao Poder Judiciário. 7. Não ofende o 
princípio constitucional do ato jurídico perfeito a 
norma legal que estabelece novos prazos prescri-
cionais, porquanto estes são aplicáveis às relações 
jurídicas em curso, salvo quanto aos processos en-
tão pendentes. 8. A Lei nº 9.526/97 não contraria 
o preceito do devido processo legal, dado que 
prevê publicação, no Diário Oficial da União, do 
edital relacionando os valores recolhidos e indi-
cando o nome do banco depositário, bem como 
o rito do contencioso administrativo e recurso ao 
Poder -Judiciário. 9. Medida cautelar indeferida. 
(ADI 1715 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 21/05/1998, DJ 30-
04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-02 PP-
00364 RTJ VOL 00192-02 PP-00518) 

Seguindo essa linha de raciocínio do Supremo 
Tribunal Federal, não há porque deixar de aplicar a 
decadência do art. 103 da LBPS aos benefícios conce-
didos antes da entrada em vigor da Medida Provisória 
n º 1.523-9, desde que o prazo passe a ser contando o 
prazo a partir da vigência deste diploma.

Ressalte-se, ainda, que o equivocado entendi-
mento da 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de 
Justiça contraria também a orientação da Corte 
Especial do próprio STJ firmada no julgamento dos 
Mandados de Segurança nº 91.12/DF, 9115/DF e 
9157/DF, em que se discutia a incidência da deca-
dência do direito da Administração Pública de anu-
lar atos administrativos praticados antes do advento 
da Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo). 
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Confira-se a ementa do aresto do MS 9115/DF:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. 
VANTAGEM FUNCIONAL. DECADÊNCIA. LEI N. 
9.784⁄99. DIREITO ADQUIRIDO.

A Lei n. 9.784⁄99, que disciplina o processo admi-
nistrativo, estabeleceu, em seu art. 54, o prazo 
de cinco anos para que a Administração Pública 
possa revogar seus atos. Contudo, dentro de uma 
lógica interpretativa, esse lapso temporal há de ser 
contado da vigência do dispositivo, e não da data 
em que o ato foi praticado, sob pena de se em-
prestar efeito retroativo à citada Lei.

Não há que se falar em direito adquirido à per-
cepção de vantagem funcional identificada 
como parcela variável quando o ato que instituiu 
o benefício estava eivado de vício insanável.

Segurança denegada. 

(MS 9115 / DF2003/0101899-6, Corte Especial, 
Rel. Min. César Rocha, data do julgamento : 
16/02/2005; DJ 07/08/2006 p. 195)

Conforme salientou a Ministra Eliana Calmon, 
Relatora do primeiro do primeiro julgado cita-
do, “(...) a incidência é contada dos cinco anos 
a partir de 1º de fevereiro de 1999 (data da sua 
publicação). Afinal, a lei veio para normatizar o 
futuro, e não passado. Assim, quanto aos atos 
anteriores à lei, o prazo decadencial de cinco 
anos tem por termo a quo a data da vigência da 
lei, e não a data do fato”.

O entendimento das Turmas do STJ compe-
tentes para apreciar matéria previdenciária, des-
toa, pois, tanto da jurisprudência do STF quanto 
da orientação do órgão máximo do próprio STJ.

Recentemente, em sessão realizada em 08 
e 09 de fevereiro de 2010 a Turma Nacional de 
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais, alterando seu posiciona-
mento anterior, decidiu pela aplicação da regra 
decadencial para a revisão do ato de concessão 
de benefícios previdenciários concedidos an-
teriormente à Medida Provisória 1.523-9, de 27 
de junho de 1997, devendo o prazo decenal ser 
contado a partir da vigência deste diploma. 

A TNU, portanto, decidiu contra o posicionamen-
to da 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 
alinhando-se, assim, ao entendimento do Supremo 
tribunal Federal e da Corte Especial do STJ.

Por fim, vale registrar que há ainda controvér-
sia sobre a natureza jurídica do prazo fixado no 
art. 103, caput da Lei n º 8.213/91.

Parte da doutrina e jurisprudência entende que, 
embora a lei mencione o termo “decadência”, cui-
da-se, na verdade, de prescrição, pois o regramento 
legal diz respeito não a um direito potestativo do 
segurado, mas sim de um direito à prestação. 

Deve-se observar, no entanto, que o juiz, ao aco-
lher o pedido do segurado, altera o ato administrati-
vo que fixou a RMI do benefício, providência esta de 
natureza nitidamente constitutiva. Ora, como ensina 
a doutrina, as ações constitutivas não se sujeitam a 
prazos prescricionais, mas sim decadenciais.

Direito à prestação ocorre tão somente em re-
lação à obtenção dos valores correspondentes à 
diferença entre os valores a que o segurado teria 
direito em decorrência da revisão pleiteada e as 
prestações pagas a menor. Nesse ponto é que a 
providência judicial tem natureza condenatória, 
sendo a pretensão limitada pela prescrição.

A discussão tem relevância, na medida em 
que, ao contrário do que ocorre com a prescrição, 
os prazos decadenciais não estão sujeitos a sus-
pensão nem interrupção.
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O instituto de desaposentação (ou renúncia à aposentadoria): 
considerações à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência

Juiz Federal Guilherme Mendonça Doehler

Sumário: 1. Introdução: relevância do tema. 2. Aposenta-
doria proporcional e aposentadoria integral no RGPS. EC 
20/98. 3. Jurisprudência firmada no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça: a aposentadoria vista como ‘direito 
patrimonial disponível’. 3.1. Dicção do artigo 18, parágrafo 
2º, da Lei nº 8.213/91; o Decreto nº 3.048/99: ilegalidade 
reconhecida pelo STJ. 4. Tratamento doutrinário do tema. 
5. Considerações do autor. 6. Referências bibliográficas.

Introdução1 

Tema que ganhou grande relevo no cenário 
jurídico relacionado ao Direito Previdenciário nos 
últimos anos, a possibilidade de ‘desaposentação’ 
- ou de ‘renúncia à aposentadoria’ com fins de ob-
tenção de benefício mais vantajoso - ainda não 
encontra, entre os estudiosos da matéria, conclu-
são pacífica e/ou uniforme.

O fato de ter o egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, intérprete maior da legislação federal, fir-
mado entendimento no sentido da possibilidade 
de desaposentação ou renúncia à aposentadoria, 
não pôs fim à celeuma em torno do assunto, prin-
cipalmente no âmbito do Poder Judiciário federal, 
consoante restou claramente evidenciado pelos 
acalorados debates travados por ocasião da I Jor-
nada de Direito Previdenciário da Escola de Magis-
tratura Federal da Primeira Região. 

Longe do intuito presunçoso de demonstrar 
qual ou quais pontos de vista devem ser conside-
rados acertados, o objetivo do presente trabalho 
é de enfocar o tema sob algumas perspectivas 
consideradas relevantes para o autor, visando lan-
çar ao debate argumentos de ordem prática que 
ainda não foram considerados, ou ao menos não 
foram expressamente apreciados nos julgados 
que trataram da matéria, no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça.

Aposentadoria proporcional e aposen-2 
tadoria integral no RGPS - a Emenda Consti-
tucional nº 20/98

Considerando-se que toda a discussão sobre 
a possibilidade de desaposentação gira em torno 
dos benefícios de aposentadoria vinculados ao 
RGPS, cumpre traçar um breve escorço sobre os 
institutos da aposentadoria proporcional e inte-
gral, antes e após o advento da EC nº 20/98.

Teve grande caráter inovador a EC nº 20/98, 
que pôs fim à possibilidade de obtenção de apo-
sentadoria proporcional ao tempo de serviço, no 
âmbito do RGPS. Até então, por força da dicção do 
artigo 202 da Constituição Federal, o segurado do 
RGPS com atingisse 30(trinta) anos de serviço, se 
homem, ou 25(vinte e cinco), se mulher, poderia 
requerer o benefício da aposentadoria por tempo 
de serviço proporcional.

Ao mesmo tempo em que pôs fim à aposen-
tadoria proporcional, a Emenda 20/98 cuidou de 
resguardar direitos adquiridos até a data de sua 
vigência (16.12.1998) e de regulamentar as situa-
ções de segurados já vinculados ao RGPS, na mes-
ma data. Assim, devem-se considerar, à luz da EC 
nº 20/98, três situações:

a) Os trabalhadores que tenham implementa-
do, ao tempo da edição da EC nº 20/98, todos 
os requisitos necessários para aposentadoria, 
proporcional ou integral, tiveram seus direitos 
assegurados pelo artigo 3º;

b) Aos segurados já filiados ao RGPS quando 
do advento da EC nº 20/98, que ainda não ti-
nham implementado os requisitos necessários 
para aposentadoria, foi também assegurado 
direito à aposentadoria, desde que satisfeitos 
os requisitos do artigo 9º da EC nº 20/98 (idade 
mínima de 53 anos e tempo de contribuição 
acrescido de ‘pedágio’);

c) Para os segurados filiados ao RGPS após a 
promulgação da EC nº 20/98 inexiste o direito 
à aposentadoria proporcional, subsistindo a 



aposentadoria por tempo de contribuição, 
conforme redação conferida ao artigo 201, pa-
rágrafo 7º, da CF.

Jurisprudência firmada no âmbito do 3 
Superior Tribunal de Justiça: a aposentadoria 
vista como ‘direito patrimonial disponível’

Após amplos debates da questão em âmbito 
nacional (que ainda perduram), com formulação 
de teses diversas pelos Magistrados da Justiça Fe-
deral de primeiro grau, Juízes de direito investidos 
da Jurisdição Federal (artigo 109, parágrafo 3º, da 
CF/88) e Desembargadores dos Tribunais Federais 
de todo o país, chegou o tema a exame do Supe-
rior Tribunal de Justiça, para exercício de sua fun-
ção de uniformizador de entendimentos acerca 
da legislação federal.

Ocorre que os julgados que foram e continuam 
sendo reiterados pelo Superior Tribunal de Justiça, 
ao invés de colocarem um ‘ponto final’ à multiface-
tada controvérsia, tornaram-na ainda mais acentu-
ada, já que a maioria dos Magistrados que diutur-
namente enfrentam a questão mostra-se contrária 
à tese firmada naquela Corte, no sentido de que a 
aposentadoria constitui-se em ‘direito patrimonial 
disponível’, e, portanto, é admissível a renúncia ao 
benefício, para obtenção de outro mais vantajoso, 
seja no âmbito do próprio RGPS, seja em outro re-
gime previdenciário.

Confiram-se, exemplificativamente, algumas 
ementas de julgados recentes do egrégio Superior 
Tribunal de Justiça que versam sobre a matéria:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA NO REGI-
ME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO 
DE RENÚNCIA. CABIMENTO. POSSIBILIDADE 
DE UTILIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO PARA NOVA APOSENTADORIA 
EM REGIME DIVERSO. NÃO-OBRIGATORIEDADE 
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. 
EFEITOS EX TUNC DA RENÚNCIA À APOSEN-
TADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A renúncia à aposentadoria é perfeitamente 
possível, por ser ela um direito patrimonial dis-
ponível. Sendo assim, se o segurado pode re-
nunciar à aposentadoria, no caso de ser indevi-
da a acumulação, inexiste fundamento jurídico 

para o indeferimento da renúncia quando ela 
constituir uma própria liberalidade do aposen-
tado. Nesta hipótese, revela-se cabível a conta-
gem do respectivo tempo de serviço para a ob-
tenção de nova aposentadoria, ainda que por 
outro regime de previdência. Caso contrário, 
o tempo trabalhado não seria computado em 
nenhum dos regimes, o que constituiria uma 
flagrante injustiça aos direitos do trabalhador.

2. O ato de renunciar ao benefício, conforme 
também já decidido por esta Corte, tem efeitos 
ex tunc e não implica a obrigação de devolução 
das parcelas recebidas, pois, enquanto esteve 
aposentado, o segurado fez jus aos seus pro-
ventos. Inexistindo a aludida inativação one-
rosa aos cofres públicos e estando a decisão 
monocrática devidamente fundamentada na 
jurisprudência desta Corte, o improvimento do 
recurso é de rigor.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
REsp 328.101/SC, Rel. Ministra  MARIA THERE-
ZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 02/10/2008, DJe 20/10/2008)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RENÚN-
CIA À APOSENTADORIA POSSIBILIDADE. DIREI-
TO DISPONÍVEL.

É possível a renúncia ao benefício de aposenta-
doria pelo segurado que pretende voltar a con-
tribuir para a previdência social, no intuito de, 
futuramente, formular novo pedido de apo-
sentadoria que lhe seja mais vantajoso (prece-
dentes das e. 5ª e 6ª Turmas deste c. STJ).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no 
REsp 958.937/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 
10/11/2008)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRA-
VO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DE-
CISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR COM AR-
RIMO NO ART. 557 DO CPC. MATÉRIA NOVA. 
DISCUSSÃO. NÃO-CABIMENTO. PRECLUSÃO. 
RENÚNCIA À APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO 
DOS VALORES RECEBIDOS. NÃO-OBRIGATO-
RIEDADE.

.............................................................................................

4. A renúncia à aposentadoria, para fins de 
concessão de novo benefício, seja no mesmo 
regime ou em regime diverso, não implica em 
devolução dos valores percebidos, pois, en-
quanto esteve aposentado, o segurado fez jus 
aos seus proventos. Precedentes.
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5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 
REsp 1107638/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 
25/05/2009)

3.1 Dicção do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei nº 
8.213/91 – O Decreto nº 3.048/99: ilegalidade reco-
nhecida pelo STJ

O artigo 18, parágrafo 2º, da Lei nº 8.213/91, 
enuncia que:

O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social – RGPS que permanecer em ati-
vidade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, 
não fará jus a prestação da Previdência Social 
em decorrência do exercício dessa atividade, 
exceto ao salário-família e à reabilitação profis-
sional, quando empregado.

Cediço que a interpretação literal configura 
das mais indesejáveis, senão a pior, forma de exe-
gese legal, sendo repetidamente indicado pelos 
doutrinadores que tratam do tema o recurso ao 
‘espírito’ da norma, à vontade do Legislador, à fi-
nalidade da lei, “às exigências do bem comum e 
aos fins sociais a que ela se dirige” (artigo 5º da 
LICC), em detrimento de sua ‘letra fria’.

No caso, entretanto, verifica-se situação em 
que a literalidade da lei efetivamente coincide com 
a intenção manifestada pelo legislador ordinário, 
ao mesmo tempo em que se harmoniza com os 
princípios e objetivos relacionados à legislação 
previdenciária, quais sejam, solidariedade, seletivi-
dade e distributividade, equidade no custeio, diver-
sidade da base de financiamento, todos extraídos 
do conjunto de normas integrado pelo artigo 3º, 
inciso I, e 194 da Constituição Federal.

Significa isso, em outros termos, que o Siste-
ma Previdenciário é constituído por um arcabou-
ço de normas que se direcionam, de um lado, a 
garantir atendimento ao maior número possível 
de pessoas, e, de outro, que esse atendimento 
seja assegurado consoante critérios norteados 
pela possibilidade do Sistema. 

Sobressaem, dentre esses critérios, os dog-
mas da solidariedade e da isonomia de custeio, 
que orientaram, certamente, a inclusão de tal dis-
positivo de evidente caráter restritivo no âmbito 

da Lei nº 8.213/91. Assim, a existência de uma nor-
ma como essa do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 
nº 8.213/91 não é desarrazoada e/ou imotivada: 
trata-se de dispositivo que impede a ‘sobrecarga’ 
do Sistema Previdenciário.

Não obstante, se o direito à desaposentação é 
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, de-
corre de tal entendimento a assertiva de que não 
há violação à norma do artigo 18, parágrafo 2º, da 
Lei nº 8.213/91 quando se adota tal procedimen-
to. Afirma-se que a aposentadoria tem natureza 
jurídica de direito patrimonial disponível, consti-
tuído em favor do segurado, que o adquire após 
preencher os requisitos tempo de contribuição/
idade, exigidos em lei.

Decorre também desse posicionamento o 
reconhecimento de que os dispositivos regu-
lamentares que tratam da matéria (Decreto nº 
3.048/99, redação do Decreto nº 3.265/99) carre-
gam manifesta ilegalidade quando dispõem que 
os benefícios concedidos pela Previdência Social 
são irreversíveis – por tratar-se a aposentadoria de 
ato jurídico perfeito - e irrenunciáveis – por ter o 
benefício natureza alimentar.

Tratamento doutrinário do tema4 

Sem muito alongarmos no exame da matéria, 
cumpre anotar que a doutrina pátria, por maioria 
significativa, adota o mesmo ponto de vista sufra-
gado pelo Superior Tribunal de Justiça, podendo-
se mesmo dizer que o entendimento deste foi nor-
teado nos diversos manifestos favoráveis à tese 
firmados por respeitáveis doutrinadores pátrios.

Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar 
Júnior tratam do tema esclarecendo que:

...até recentemente, entendíamos que o 
tempo de serviço computado para o regime 
geral, após a renúncia, não poderia ser usado 
para cômputo em nenhum benefício do regi-
me geral, por força do que dispõe o § 2º do ar-
tigo 18 – v.g., quando o segurado aposentado 
proporcionalmente, após laborar o tempo que 
faltava para a aposentadoria integral, viesse a 
renunciar à aposentadoria proporcional, para 
utilizar o tempo de serviço do primeiro bene-
fício adicionado ao prestado após a jubilação 
para obter aposentadoria integral do regime 
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geral – sob pena de ressuscitar o benefício do 
abono de permanência, só que muito mais fa-
vorável ao segurado, impondo unilateralmente 
a vontade do particular perante a Administra-
ção, o que evidentemente constituir-se-ia em 
fato inadmissível. Entretanto, após refletirmos 
sobre o tema apoiados no interessante estu-
do de Marina Duarte, modificamos nossa po-
sição, principalmente, em face do novo perfil 
atuarial imposto pela CF, depois da EC 20/98, 
a todos os regimes previdenciários, bem como 
por uma questão de isonomia. No seu trabalho 
intitulado Desaposentação e Revisão do Be-
nefício no RGPS, a autora argumenta que, em 
razão do deferimento da aposentadoria ser um 
ato administrativo vinculado, o mais adequado 
seria tratar a revogação do ato de sua conces-
são, levando-se em conta a desconstituição 
plena desse ato, isto é, desfazendo-se todas as 
suas conseqüências a fim de que o segurado 
pudesse buscar o deferimento de outro benefí-
cio. Por isso, prefere denominar a ‘renúncia’ ao 
benefício previdenciário de desaposentação, 
implicando deveres para ambas as partes, in-
clusive devendo o segurado devolver todas as 
parcelas recebidas da aposentadoria que será 
desconstituída. Em razão de exigir a devolução 
de todos os valores recebidos, aceita que o 
tempo resultante da desaposentação seja em-
pregado tanto para o regime geral como para 
os regimes próprios.

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 
Lazzari salientam que:

A Constituição não veda a desaposen-
tação; pelo contrário, garante a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na admi-
nistração pública e na atividade privada, rural 
e urbana (art. 201, § 9º). A legislação básica da 
Previdência é omissa quanto ao assunto, ve-
dando apenas a contagem concomitante do 
tempo de contribuição e a utilização de tem-
po já aproveitado em outro regime. Somente 
o Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo 
Decreto n. 3.265/99, estabelece que os bene-
fícios concedidos pela Previdência Social são 
irreversíveis e irrenunciáveis.

Concluem, na sequência, que:

...a renúncia é perfeitamente cabível, 
pois ninguém é obrigado a permanecer apo-
sentado contra seu interesse. E, neste caso, a 
renúncia tem por objetivo a obtenção futura 
de benefício mais vantajoso, pois o benefici-

ário abre mão dos proventos que vinha rece-
bendo, mas não do tempo de contribuição 
que teve averbado. Comunga desta posição 
o Procurador do Trabalho Ivani Contini Bra-
mante, que escreveu: ‘a desaposentação, ipso 
facto, trata-se de renúncia-opção. E, quando 
vocacionada à conversão da aposentadoria em 
um regime menos vantajoso para um regime 
mais vantajoso é válida e eficaz. Nesta questão, 
como visto, prevalece o entendimento de que 
a aposentadoria é renunciável quando bene-
ficiar o titular do direito e ou ensanchar nova 
aposentadoria mais vantajosa’.

Sérgio Pinto Martins defende que:

...é admitida a desaposentação, ou seja, 
o aposentado retornar à situação anterior, dei-
xando de ter essa condição. Ninguém é obri-
gado a permanecer aposentado, contra seu 
interesse. O Estado deixa de ter a despesa no 
pagamento do benefício. É uma espécie de 
renúncia do segurado à aposentadoria. Desa-
posentação é um ato desconstitutivo. A Cons-
tituição não veda a desaposentação. As Leis nºs 
8.212 e 8.213 também não o fazem. O que não 
é proibido, é permitido. Há acórdãos do TCU 
permitindo a desaposentação. O objetivo é 
poder requerer outra aposentadoria e até mais 
vantajosa, com a utilização do tempo de servi-
ço. A norma não pode ser interpretada contra 
o segurado. Com o intuito de obrigá-lo a per-
manecer aposentado. A desaposentação é um 
direito patrimonial de caráter disponível. Não 
há lei que vede a desaposentação. O INSS não 
pode obrigar alguém a continuar aposentado, 
recebendo o benefício.

Considerações do autor5 

Como visto, a doutrina pátria inclina-se pela 
admissibilidade da desaposentação, ao funda-
mento de que a aposentadoria constitui-se em 
direito patrimonial disponível, não sendo lícito ao 
INSS exigir que alguém permaneça aposentado, 
se não há lei que impeça a desaposentação.

O citado artigo 18, parágrafo 2º, da Lei nº 
8.213/91, ao dispor que “O aposentado pelo Regi-
me Geral de Previdência Social – RGPS que perma-
necer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele 
retornar, não fará jus à prestação da Previdência 
Social em decorrência do exercício dessa ativida-
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de, exceto ao salário-família e à reabilitação profis-
sional, quando empregado”, na verdade – e com 
as devidas venias - seria suficiente para  impedir a 
desaposentação, nos moldes em que vem sendo 
admitida, porquanto, se não é permitida a obten-
ção de qualquer outro benefício da Previdência 
Social pelo segurado que permanecer em ativida-
de sujeita ao RGPS, ou a ela retornar, certamen-
te não se poderia admitir que viesse o segurado 
manifestar ‘renúncia’ ao benefício anterior, para 
obtenção de outro mais vantajoso.

No âmbito do RGPS, em face da dicção ex-
pressa do referido dispositivo, complementado 
pela norma do Decreto nº 3.048/99 que diz, em 
benefício do segurado, serem os benefícios previ-
denciários irrenunciáveis e irreversíveis, não se me 
afigura possível adotar-se o procedimento da de-
saposentação, como admitem o Superior Tribunal 
de Justiça e grande parte da doutrina.

O argumento de que não pode o segurado 
ser compelido a permanecer aposentado não 
soluciona o problema, porque se deve levar em 
conta que a ‘renúncia’ manifestada não é uma re-
núncia propriamente dita, caracterizada pela pura 
e simples abdicação de direito, mas uma renúncia 
fictícia, porquanto o real objetivo do ato – como 
reconhecem os que a admitem – é a obtenção de 
benefício mais vantajoso.

Admitir-se a desaposentação com tal finalidade 
acarreta, para o INSS, prejuízos de ordem financei-
ra, pois a Autarquia tornar-se-á financiadora de um 
benefício mais vantajoso para o segurado. Pertinen-
tes as considerações iniciais de Daniel Machado da  
Rocha e José Paulo Baltazar Júnior, quando apon-
taram tal procedimento como ressuscitador do 
abono de permanência, em formatação ainda mais 
benéfica ao segurado.

Para os que admitem a desaposentação/renún-
cia à aposentadoria no âmbito do RGPS, ainda per-
dura uma divergência de entendimento no tocante 
à necessidade de ressarcimento ao INSS dos valores 
despendidos para pagamento do benefício.

Certo que a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça tem refutado tal posicionamento; porém, 
vozes abalizadas como as de Daniel Machado da 
Rocha, José Paulo Baltazar Júnior e Marina Vasques 

Duarte sustentam que a devolução de tais valores 
é necessária para que o ato de aposentadoria seja 
regularmente desconstituído, com o desfazimento 
de todas as suas consequências, para que possa o 
segurado perseguir e obter novo benefício.

Considero que, caso tratada a desaposentação/
renúncia à aposentadoria como direito do segurado, 
como tem reiteradamente decidido o Superior Tri-
bunal de Justiça, não se justifica a exigência de repe-
tição dos valores recebidos pelo segurado, durante 
o período em que permaneceu aposentado.

Isso porque não houve qualquer ilegalidade 
ou irregularidade no ato de concessão do bene-
fício cessado, que foi deferido em vista do pre-
enchimento dos requisitos legais pelo segurado. 
Logo, não há o que ser devolvido, não se devolve 
o que foi recebido com amparo em lei. Admitida a 
desaposentação, deve o ato desconstitutivo pro-
duzir efeitos independentemente de qualquer 
contraprestação por parte do segurado.

Diversa é a situação, entretanto, quando a re-
núncia à aposentadoria/desaposentação seja re-
querida com finalidade de obtenção de novo be-
nefício em regime diverso do RGPS. Não há óbices 
aqui. Examinemos o exemplo citado por Carlos 
Alberto Pereira de Castro e João 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 filiação do RGPS, deverá renunciar o 
benefício recebido pelo INSS e requerer a aver-
bação do tempo anterior no novo regime. Para 
obtenção da aposentadoria pelo regime próprio 
o servidor deve comprovar, além do tempo de 
contribuição (35 anos para o homem e 30 anos 
para a mulher), o preenchimento dos demais 
requisitos exigidos pela Constituição Federal, 
quais sejam: 10 anos no serviço público; cinco 
anos no cargo; idade mínima de 60 anos, se ho-
mem, e 55 anos, se mulher.

Em tal hipótese, de nova aposentadoria em 
regime diverso do RGPS, note-se, não estará o 
INSS sendo colocado como ‘financiador’ da apo-
sentadoria mais vantajosa, logo não se poderia di-
zer que estaria o segurado sendo beneficiado com 
um pseudo ‘abono de permanência’.
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O servidor deverá cumprir os requisitos necessá-
rios à obtenção do novo benefício. E existe previsão 
constitucional expressa sobre a contagem recíproca 
do tempo de contribuição na administração pública 
e na atividade privada, rural e urbana.

É certo, entretanto, que os pontos de vista 
aqui sustentados não têm encontrado amparo na 
jurisprudência. Os julgados que tratam da ques-
tão admitem a desaposentação indistintamente, 
seja para fins de obtenção de novo benefício no 
RGPS, seja em regime diverso.

Com a extinção da aposentadoria proporcio-
nal (EC nº 20/98), estancou-se parcialmente o pro-
blema, porquanto os vários processos nos quais 
se discute a matéria versam exatamente sobre 
renúncia de aposentadoria proporcional para ob-
tenção de aposentadoria integral.
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Questão do menor sob guarda como dependente  
no Regime Geral de Previdência Social

Juiz Federal Substituto Gustavo André Oliveira dos Santos

Dentro do regime geral de previdência social 
- RGPS, regido infraconstitucionalmente pelas Leis 
n.º 8.212/91 (custeio) e 8.213/91 (benefícios), exis-
tem duas classes de possíveis usufrutuários dos 
benefícios previdenciários, são elas: a) segurados; 
b) dependentes. O tema em epígrafe diz respeito 
ao debate jurídico sobre a permanência ou não do 
menor sob guarda como uma das figuras de depen-
dente no RGPS, tendo em conta alteração do §2º da 
Lei 8.213/91 promovida pela Lei n.º 9.528/97 (con-
versão da MP 1523/96). Conforme se verá adiante, 
apesar da distância temporal da modificação legis-
lativa do art. 16, §2ª, o tema ainda é candente tanto 
na doutrina como na jurisprudência.

Antes de adentramos diretamente no ponto 
proposto, traçaremos um breve delineamento 
sobre alguns conceitos/institutos básicos que te-
nham correlação com o tema, a fim de possibilitar 
uma contextualização jurídica e, em conseqüên-
cia, dar melhor embasamento para a análise. 

Os beneficiários da Previdência Social são as 
pessoas naturais que tem direito ao recebimento 
de prestações previdenciárias. Existem dois tipos 
de beneficiários: segurados e dependentes. Em 
apartada síntese, são considerados segurados 
aqueles que exercem determinada atividade des-
crita na lei como vinculada ao regime geral, ou 
mesmo aqueles que apenas recolhem contribui-
ções por permissivo legal. A vinculação a previ-
dência ocorre por direito próprio.

A depender da compulsoriedade ou não da 
vinculação com o sistema geral de previdência, o 
segurado pode ser obrigatório ou facultativo. Se-
gurado obrigatório é aquele que exerce alguma das 
atividades descritas no artigo 11 da Lei 8.213/91 (ou 
artigo 12 da Lei de Custeio – 8.212), estando auto-
maticamente vinculado à previdência, independen-
temente de sua vontade. O Segurado facultativo, 
por sua vez, não exerce qualquer uma das ativida-
des descritas no artigo 11 da lei de benefícios, mas, 

por permissão legal, pode recolher contribuições à 
previdência, tornando-se, assim, segurado, na con-
dição facultativa (art. 13 da Lei 8.213/91). A previsão 
do segurado facultativo diz respeito diretamente ao 
princípio da universalidade de participação no Regi-
me Geral da Previdência Social. 

Os dependentes, por sua vez, estão vincula-
dos à previdência social em razão de seu vínculo 
com determinado segurado, ou seja, a ligação 
com o regime previdenciário ocorre de maneira 
indireta. São aqueles que, embora não contri-
buam com a previdência social, podem figurar 
como beneficiários de determinados benefícios 
(pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço so-
cial e reabilitação profissional). 

Ensina Feijó Coimbra: “em boa parte, os de-
pendentes mencionados na lei previdenciária 
coincidem com aqueles que a lei civil reconhece 
credores de alimentos a serem prestados pelo se-
gurado. É bem lógico que assim o seja, pois que a 
prestação previdenciária – conteúdo material da 
pretensão do dependente – é, acima de tudo, uma 
reposição de renda perdida: aquela renda que o 
segurado proporcionara, caso não o atingisse um 
risco social”1. Interessantes ponderações, também, 
as proferidas por Carlos Alberto Pereira de Castro 
e João Batista Lazzari: “É que os critérios para a fi-
xação do quadro de dependentes são vários, e não 
somente o da dependência puramente econômica. 
São os vínculos familiares, dos quais decorre a soli-
dariedade civil e o direito dos necessitados à provi-
são da subsistência pelos mais afortunados (CF, art. 
229), a nosso ver, o principal critério norteador da 
fixação da dependência no campo previdenciário. 
Este critério, em alguns casos será conjugado com 
o da necessidade econômica, vale dizer, quando se 
estende a dependência a pessoas que estão fora da 
célula familiar básica – cônjuge e filhos. É o caso dos 

1 Direito Previdenciário Brasileiro. 7ª ed. Rio de Janeiro: Edições 
Trabalhistas. 1997, p. 95.



pais do segurado, bem como dos irmãos inválidos 
ou menores de idade, não emancipados”2. 

Os dependentes, conforme previsão atual do 
art. 16 da Lei n.º 8.213/91, estão divididos nas se-
guintes classes: I – o cônjuge, a companheira, o 
companheiro e o filho não emancipado, de qual-
quer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido; II – os pais; III – o irmão não emancipado, 
de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido. Havia, ainda, uma quarta classe de 
dependentes, que era a denominada “pessoa de-
signada”, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior 
de 60 (sessenta anos) . Essa classe restou revogada 
pela Lei n.º 9.032/95. Conforme norma delineada 
no § 1º do art. 16, a existência de dependentes de 
qualquer das classes do referido artigo exclui do 
direito às prestações os das classes seguintes.

Há também aqueles que a lei equipara a fi-
lhos, para efeito de enquadramento na classe I 
dos dependentes. Em razão do que preceitua o 
§2º do art. 16 (redação dada pela Lei 9.528/97 - vi-
gente), o enteado e o menor tutelado equiparam-
se a filho mediante declaração do segurado e des-
de que comprovada a dependência econômica. 
Diz-se enteado o filho de um casamento anterior 
em relação ao cônjuge ou companheiro atual. O 
instituto da tutela pressupõe a perda ou suspen-
são do pátrio poder e implica necessariamente o 
dever de guarda (art. 36 do ECA). Consiste a tutela, 
ao lado da guarda, modalidade temporária de co-
locação do menor em família substituta, sendo a 
adoção modalidade definitiva. 

Na sua redação originária, o §2º do art. 16 
previa também o menor sob guarda como depen-
dente, na condição de equiparado a filho. Aqui 
adentramos diretamente no tema. 

Consubstanciava referido dispositivo, antes 
da alteração legislativa: “Equiparam-se a filho, nas 
condições do inciso I, mediante declaração do se-
gurado: o enteado; o menor que, por determinação 
judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que 
esteja sob sua tutela e não possua condições su-
ficientes para o próprio sustento e educação”. A 
guarda, conforme já dito, é uma das modalidades 

2 Manual de Direito Previdenciário. 8ª ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2007, p. 187.

de colocação da criança no seio de família substi-
tuta, em virtude de abandono dos pais ou orfan-
dade. Difere-se da tutela em razão de não pressu-
por a perda do pátrio poder.

Por sua vez, estabelece o Estatuto da Criança 
e Adolescente (Lei 8.069/90) sobre a guarda:

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistên-
cia material, moral e educacional à criança ou 
adolescente, conferindo a seu detentor o direi-
to de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a 
posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a 
guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para 
atender a situações peculiares ou suprir a falta 
eventual dos pais ou responsável, podendo ser 
deferido o direito de representação para a prá-
tica de atos determinados.

§ 3º A guarda confere à criança ou adoles-
cente a condição de dependente, para todos os 
fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

§ 4o  Salvo expressa e fundamentada 
determinação em contrário, da autoridade ju-
diciária competente, ou quando a medida for 
aplicada em preparação para adoção, o defe-
rimento da guarda de criança ou adolescente 
a terceiros não impede o exercício do direito 
de visitas pelos pais, assim como o dever de 
prestar alimentos, que serão objeto de regula-
mentação específica, a pedido do interessado 
ou do Ministério Público. 

Na esfera constitucional, consigna o art. 227: 
“É dever da família, da sociedade e do Estado as-
segurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultu-
ra, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de dota forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(...). §3º O direito à proteção especial abrangerá 
os seguintes aspectos: (...) II – garantia de direitos 
previdenciários e trabalhistas; VI – estímulo do Po-
der Público, através de assistência jurídica, incen-
tivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao aco-
lhimento, sob a forma de guarda ou adolescente 
órgão ou abandonado”.
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Diante de tal contexto normativo, surgiu o 
debate doutrinário, bem assim casos chegaram 
ao Judiciário para definição. O menor sob guarda 
foi retirado da condição de equiparado a filho, na 
redação dada ao art. 16, §2º, da Lei 8.213/91 pela 
Medida Provisória n.º 1523/96, de 14.10.1996, su-
cessivamente reeditada, sendo ao final converti-
da na Lei n.º 9.528/97. Pergunta-se: o menor sob 
guarda efetivamente não mais é dependente no 
RGPS? Entendendo-se que o menor sob guar-
da ainda seria dependente, o fundamento para 
tanto seria a inconstitucionalidade da alteração 
legislativa, valendo, por conseguinte, a redação 
anterior, ou bastaria a aplicação do artigo 33, §3º, 
do ECA (dispositivo mais antigo)?

Esclareça-se que para os fatos gerados de 
benefícios previdenciários ocorridos antes da 
alteração legislativa do art. 16, §2º, o entendi-
mento já é pacificado no sentido de ser possí-
vel a percepção de benefício previdenciário por 
parte do menor sob guarda, dado o princípio do  
tempus regit actum3. A discussão gira em torno 
dos fatos geradores ocorridos após a modifica-
ção do dispositivo legal em tela (hipótese: morte 
do segurado-guardião após a alteração legislati-
va possibilitaria ou não o recebimento de pensão 
por parte do menor sob guarda).

Comentando a retirada do menor sob guarda 
das figuras de equiparado a filho, a doutrinadora 
e Juíza Federal Marina Vasques Duarte asseve-
ra que: “Esta exclusão não pode ser considera-
da em face da determinação constitucional de 
que é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com abso-
luta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo 
de toda forma a de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. O 
art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, dando efetividade à norma maior, determina 
que a guarda obriga à prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou ado-
lescente, conferindo a seu detentor direito de 

3 AGRESP 200501450094, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - 
SEXTA TURMA, 09/11/2009- a contario sensu.

opor-se a terceiros, inclusive aos pais. E, em face 
dos princípios constitucionais protetivos dos in-
teresses do menor, a omissão constante na nova 
redação do art. 16, §2º, da Lie n.º 8.213/91, relati-
vamente ao menor sob guarda judicial, é suprida 
pelo §3º do art. 33 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei n.º 8.069/90, que assegura à 
criança ou adolescente sob guarda todos os di-
reitos, inclusive os previdenciários”4.

Daniel Machado da Rocha e José Paulo 
Baltazar Junior também defendem o aprovei-
tamento do art. 33, §3º, do ECA, para fins de 
manutenção do menor sob guarda como de-
pendente do RGPS. Aduzem, em síntese, que a 
lei n.º 9.528/97 não revogou expressamente o 
dispositivo em questão (ECA), bem assim que 
essa interpretação serviria para dar concretude 
ao caput do art. 227 e ao inciso II do § 3º do mes-
mo artigo, ambos da Constituição Federal5. Na 
mesma direção, Carlos Alberto Pereira de Castro 
e João Batista Lazzari6. 

Fabio Zambitte Ibrahim consigna: “Não obs-
tante, revendo entendimento anterior, acredito 
que o enquadramento do menor sob guarda seja 
correto, pois, o princípio da pré-existência do cus-
teio em relação ao benefício não seria aplicável ao 
caso, já que o menor sob guarda já constava do rol 
de dependentes, sendo a exclusão inconstitucional. 
Como se sabe, a Constituição assegura a proteção 
especial da criança e do adolescente, incluindo 
prerrogativas previdenciárias (art. 227, §3º, II, da 
CRFB/88). (...). Ademais, não haveria motivo razoá-
vel que autorizasse a distinção entre o menor sob 
guarda e o tutelado, de modo a incluir este no rol 
de beneficiários e excluir aquele” 7. 

Em sentido contrário, pontifica Sérgio Pinto 
Martins que: “Cabe a norma legal incluir ou excluir 
pessoas na condição de dependente da Previdên-
cia Social” 8. Entende o doutrinador que houve 

4 Direito Previdenciário. 5ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 74.
5 Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 6ª ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Ed.: Esmafe, 2006, pgs. 102/103. 
6 Manual de Direito Previdenciário. 8ª ed. Florianópolis: Conceito 

Editorial, 2007, p. 189.
7 Curso de Direito Previdenciário. 12ª ed. Niterói: Editora Impetus, 

2008, pgs. 475/476.
8 Menor sob guarda e sua condição de dependente para a Previdência 

social, RPS n.º 236, p. 667 a 668.
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derrogação do art. 33, §3º, do ECA pela alteração 
promovida no art. 16, §2º, da Lei de 8.213/91, ten-
do em conta ser esta modificação posterior ao 
dispositivo do ECA, bem como possuir disposição 
contrária ao seu texto. Com o mesmo entendi-
mento, Marcelo Leonardo Tavares: “Dúvida ainda 
pode surgir do exame do art. 33, §3º, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, quando dispõe que 
a guarda confere à criança ou adolescente a con-
dição de dependente, para todos os fins e efeitos 
de direito, inclusive previdenciários. A norma pre-
vista pela Lei n.º 9.032 é especial (e também mais 
recente) e, no caso, é a que se aplica, para não es-
tender aos menores sob guarda a mesma posição 
que os equiparados a filho em relação ao Regime 
Geral de Previdência Social. A regra genérica do 
ECA prevalece, contudo, perante os demais siste-
mas de previdência” 9.

Constata-se, pois, uma não uniformidade da 
doutrina sobre o tema. Da mesma forma, os julga-
dos dos Tribunais e juízes ainda são num ou nou-
tro sentido, não havendo, por conseguinte, con-
solidação jurisprudencial da matéria, apesar do 
razoável tempo transcorrido desde a supressão 
promovida pela lei Medida Provisória n.º 1523/96 
(convertida na lei 9.528/97).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça firmou entendimento no sentido de não 
ser devida a aplicação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente para fins de deferir ao menor 
sob guarda a condição de equiparado a filho, 
para fins previdenciários (art. 16, §2º), dada a na-
tureza especial da Lei de Benefícios. Ressalte-se, 
outrossim, a existência de julgados relativamen-
te recentes de Turmas do STJ aplicando a tese de 
permanência da condição de equiparado à filho 
do menor sob guarda, utilizando-se, para tanto, 
do ECA10. Retratando a tendência atual do STJ, 
transcrevo o seguinte julgado:

9 Direito Previdenciário. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lume Júris, 
2005, pg. 80/81. 

10 Por exemplo: 1) REsp 869.635/RN, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 04/12/2006 p. 
375; 2) AgRg no REsp 684.077/RJ, Rel. Ministro  GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 21/02/2005 p. 226; 
3) EDcl nos EDcl no REsp 398.213/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2003, DJ 29/09/2003 p. 307.; 
4) REsp 346.157/SC, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, 
SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2002, DJ 22/04/2002 p. 265.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPE-
CIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 
MENOR SOB GUARDA. ECA. ROL DE DEPEN-
DENTES. EXCLUSÃO. PREVALÊNCIA DA NORMA 
PREVIDENCIÁRIA.

1. Em consonância com julgados prolatados pela 
Terceira Seção deste Tribunal, a alteração trazida 
pela Lei 9.528/97, norma previdenciária de nature-
za específica, deve prevalecer sobre o disposto no 
art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e Adolescente.

2. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 869.635/RN, Rel. Ministra  JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe 
06/04/2009)

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, 
nos autos da IREO 1998.37.00.001311-0, Relatora De-
sembargadora Federal Assussete Magalhães (Corte Es-
pecial, decisão em 20.08.2009; e-DJF1. p.222), acolheu a 
argüição de inconstitucionalidade do §2º do art. 16 da 
Lei 8.213/91 – ao excluir o menor sob guarda judicial da 
condição de dependente do segurado, tendo em conta 
que tal inovação legislativa afronta o art. 227, caput e 
§3º, II e VI da Carta Maior, bem assim o princípio consti-
tucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88).

No minucioso voto da Desembargadora Rela-
tora fora esclarecido que o colendo STF ainda não 
havia examinado a questão sub judice, ou seja, de 
inconstitucionalidade da nova norma, em face do 
princípio da isonomia e do art. 227 e dispositivos 
da CF. A Desembargadora asseverou, como uma 
das razões de decidir, que a Constituição consagra 
o princípio da proteção integral, cabendo à família, 
à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 
assegurar-lhes tais direitos naturais fundamentais, 
dentre eles os previdenciários. A alteração promo-
vida no §2º do art. 16 não se harmonizaria, portanto, 
com os dispositivos constitucionais já menciona-
dos. Citando artigo de Danielle Perini Artifon11, con-
signou a julgadora que não haveria distinção fática 
relevante entre o menor sob guarda, de um lado, e 
o enteado e menor tutelado, por outro, razão pela 
qual o discrímen teria ferido a Constituição.

11 O MENOR SOB GUARDA E SUA EXCLUSÃO DA PROTEÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. Aspectos Constitucionais. Revista de 
Previdência Social 226/735. São Paulo. Setembro, 1999.
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Os TRFs da 2ª, 3ª e 4ª Regiões entendem per-
manecer o menor sob guarda como dependente, 
na condição de equiparado a filho:

CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – CONCES-
SÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – 
MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DO SEGURADO 
– ÓBITO OCORRIDO APÓS A MODIFICAÇÃO DA 
LEI 8.213/91 PELA LEI 9.528/97 – PREVALÊNCIA 
DO ART. 33, §3º, DO ECA. I – A Lei nº 8.213/91, 
após ser alterada pela Lei nº 9.528/97, suprimiu 
o menor sob guarda do rol dos dependentes do 
segurado do INSS. II – O art. 33, §3º, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), no entanto, não 
foi revogado, e mantém a qualidade de dependen-
te das crianças sob guarda para todos os efeitos, 
inclusive previdenciários. III – Como a CF/88, em 
seu art.227, assegura à criança e ao adolescente 
ampla garantia de proteção, resta claro que deve 
ser aplicado o art. 33, §3º, do ECA em detrimento 
da Lei 8.213/91, vez que aquele melhor se adequa 
aos fins constitucionais. IV – A autora, portanto, 
faz jus à pensão por morte deixada por seu avô, 
vez que vivia sob sua guarda judicial e sob sua 
dependência econômica. V – O INSS está isento 
de reembolsar as custas, visto que à autora foi 
concedido o benefício da assistência judiciária 
gratuita, e, portanto, nada desembolsou a este 
título VI - Remessa Necessária parcialmente pro-
vida e Apelação improvida. (TRF da 2ª Região; AC 
200150010100945, Relator Desembargador Federal 
MESSOD AZULAY NETO; Segunda Turma Especiali-
zada; DJU – Data: 23/01/2008 – Página 216)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELI-
MINARES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
AO RECURSO E LEGITIMIDADE ATIVA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO DO MENOR 
SOB GUARDA JUDICIAL SER INSCRITO COMO 
DEPENDENTE DE SEGURADO. ART. 16 §2º DA 
LEI Nº 8.213/91 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 
Nº 9.528/97. INTERPRETAÇÃO CONFORME A 
CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO PROTETIVA DO 
MENOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMI-
CA. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. I - A análise 
da atribuição de efeito suspensivo ao recurso 
resta prejudicada pela decisão da Presidência 
desta E. Corte, que suspendeu a execução da 
tutela concedida na sentença. II - O direito invo-
cado possui caráter coletivo, sendo da espécie 
individual homogêneo, por envolver interes-
ses decorrentes de origem comum (art. 81, pa-
rágrafo único, III, do CDC). A controvérsia tem 
relevância social, porquanto atinge, em última 

análise, o direito indisponível à vida de crianças 
e adolescentes, cuja tutela é compatível com 
os fins institucionais do Parquet. Afigura-se 
clara a legitimidade ativa do Ministério Público 
Federal. III - A Lei nº 8.213/91, em seu art. 16, 
elenca os dependentes previdenciários. A Lei 
nº 9.528, de 10.12.1997, originada de Medida 
Provisória, diversas vezes reeditada, alterou a 
redação do art. 16, §2º, para dispor que, apenas 
“o enteado e o menor tutelado equiparam-se a 
filho mediante declaração do segurado e des-
de que comprovada a dependência econômica 
na forma estabelecida no Regulamento”. IV - A 
atual redação do art. 16, §2º, da Lei, não observa 
os mandamentos constitucionais de proteção 
integral e prioritária à criança e ao adolescente, 
com a garantia de direitos previdenciários (art. 
227, §3º, II, da CF), em razão de sua condição pe-
culiar de pessoa em desenvolvimento. Despres-
tigia o acolhimento do menor, sob a forma de 
guarda, à revelia da disposição do art. 227, §3º, 
VI, da Magna Carta. Colide com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em especial seu art. 33, 
§3º, segundo o qual “a guarda confere à criança 
ou adolescente a condição de dependente, para 
todos os fins e efeitos de direito, inclusive previ-
denciários”. V - É a guarda que confere à tutela 
caráter assistencial e social, ao lado da simples 
administração do patrimônio do tutelado. Os 
deveres do tutor de dirigir a educação, defen-
der e prestar alimentos ao menor (art. 1740, I, 
CC) confundem-se com o próprio conteúdo 
da guarda (art. 33, caput, do ECA). Ambos os 
institutos, prestam-se à proteção da criança ou 
adolescente que, por alguma das razões legais, 
não tem, em sua família originária, a garantia 
dos direitos à vida e desenvolvimento plenos. 
A finalidade protetiva permite incluir o menor 
sob guarda na expressão “menor tutelado” do 
§2º do art. 16 da Lei nº 8.213/91. VI - Não é caso 
de declaração, incidental, da inconstitucionali-
dade da Lei nº 9.528/97, no que tange à alteração 
do art. 16, §2º da Lei nº 8.213/91. Basta que seja 
interpretada conforme a Constituição, amplian-
do-se o seu alcance. VII - A inscrição do menor 
sob guarda passa a se submeter ao requisito 
da dependência econômica, também imposto 
ao menor tutelado e ao enteado (art. 16, §2º, 
in fine, da Lei nº 8.213/91, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 9.528/97, oriunda da 
Medida Provisória nº 1.523, de 11.10.1996, di-
versas vezes reeditada). 

(...) omissis (...).

137

I Jornada de Direito Previdenciário



(TRF da 3ª Região: AC 200703990423844, JUIZA 
MARIANINA GALANTE, TRF3 - OITAVA TURMA, 
14/04/2009)

AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. MENOR SOB GUARDA. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. 1. A nova redação dada pela Lei nº 
9.528/97 ao §2º do art. 16 da Lei nº 8.213/91, não 
teve o efeito de excluir o menor sob guarda do 
rol de dependentes do segurado da Previdência 
Social e, como a guarda confere à criança e ao 
adolescente a condição de dependente para to-
dos os fins e efeitos de direito, inclusive previden-
ciários, de acordo com o ECA, faz jus o menor sob 
guarda à concessão da pensão por morte de seu 
guardião legal. 2. Presentes a verossimilhan-
ça do direito alegado e o fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação, é de 
manter-se a antecipação dos efeitos da tutela. 
(TRF da 4ª Região: AG 200904000298521, JOSÉ 
FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, TRF4 - SEX-
TA TURMA, 13/11/2009)

Já o TRF da 5ª Região (Quarta Turma) tem decidi-
do na mesma direção do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MOR-
TE. MENOR SOB GUARDA. ART. 16, PARÁGRAFO 
2º, DA LEI Nº 8.213/91, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 
9.528/97. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. 
MORTE DA GUARDIÃ NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. 
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO 
TEMPUS REGIT ACTUM. ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE. NÃO 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Com o advento da 
Lei nº 9.528, de 10/12/1997, retirou-se a figura do 
menor sob guarda do rol de dependentes do segu-
rado previsto no parágrafo 2º do art. 16 da Lei nº 
8.213/91. 2. Vige no Direito Previdenciário o prin-
cípio tempus regit actum pelo qual a concessão 
do benefício deve-se reger pela lei vigorante ao 
tempo do seu fato gerador, in casu, o óbito da 
guardiã. 3. Destarte, ainda que a sentença que ou-
torgou a guarda seja anterior à modificação, não 
há que se falar em direito adquirido, porquanto 
a condição fática necessária para a concessão do 
benefício da pensão por morte, o falecimento da 
segurada, ocorreu na vigência da Lei 9.528/97. 4. 
Outrossim, não prospera a alegação de que a con-
dição do menor sob guarda judicial é garantida 
pelo art. 33, parágrafo 3º, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), pois se cuida norma de cará-
ter geral, não se aplicando aos benefícios mantidos 
pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS, 
uma vez que existe lei específica sobre a matéria, 
devendo prevalecer o art. 16, parágrafo 2º, da Lei 

nº 8.213/91, alterado pela Lei nº 9.528/97. 5. Assim 
também, o preceito constitucional que prevê a 
proteção especial da criança e do adolescente, 
outorgando-lhes a garantia de direitos previden-
ciários e trabalhistas, contido no parágrafo 3º, inc. 
II do art. 227, da Carta Magna, enquanto norma 
de eficácia restringível, deve ser interpretada nos 
termos da lei previdenciária. Não concessão do 
benefício. 6. Apelação e remessa oficial providas. 
(TRF da 5ª Região: AC 200805990008783, Desem-
bargador Federal José Baptista de Almeida Filho, 
TRF5 - Quarta Turma, 06/10/2009)

A Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais (TNU), nos mesmos 
moldes do TRF da 1ª Região, declarou a incons-
titucionalidade da alteração promovida pela Lei 
9.528 no art. 16, § 2º, da Lei 8.213/91. Confira-se:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA 
POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. CONFLI-
TO APARENTE DE LEIS. PREVALÊNCIA DA PRO-
TEÇÃO ASSEGURADA NO ART. 33, § 3°, DA LEI 
N° 8.069/90 (ECA) POR SOBRE A REDAÇÃO DO 
ART. 16, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91, POR FORÇA 
DAS PREVISÕES DO ART. 5º, CAPUT, E DO ART. 
227, CAPUT, § 3º, INCISOS II E VI, DA CONSTITUI-
ÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALI-
DADE DA ALTERAÇÃO DETERMINADA PELA LEI 
N° 9.528/97 NO ART. 16, § 2°, DA LEI Nº 8.213/91. 
RECURSO CONHECIDO E NEGADO. (PEDILEF 
200671950010322, JUIZ FEDERAL MANOEL  
ROLIM CAMPBELL PENNA, TNU - Turma Nacio-
nal de Uniformização, 28/08/2009)

Entendo que a alteração do art. 16, §2º, da Lei 
8.213/91, promovida pela Lei n.º 9.528/97, efetiva-
mente feriu a Constituição Federal, mais precisa-
mente nos seu art. 227, caput e §3º, incisos II e VI, 
bem assim no que tange ao princípio da isonomia. 
Não haveria discrímen razoável para se segregar 
o menor sob guarda da proteção previdenciária, 
dada a similitude com os outros equiparados a fi-
lho (enteado e tutelado). Tanto o tutelado como 
o menor sob guarda são incapazes colocados no 
seio de “família substituta”, necessitando, pois, dos 
mesmos cuidados e proteção legal (princípio her-
menêutico da ubi eadem ratio ibi eadem legis dispo-
sitio). Como arremate, vale a transcrição de trecho 
do voto do Juiz Federal Manoel Rolim Campbell  
Penna, nos autos da decisão proferida pela TNU 
(supra): “ (...) Impende ainda salientar que o magis-
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trado, ao prestar a atividade jurisdicional, deve-se 
pautar pelo fim social a que se destina a lei, afastan-
do-se da aplicação cega e isolada dos dispositivos 
normativos, quando estes dissociam a justiça da 
lei. Conforme preconiza o artigo 5º da LICC na apli-
cação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
a elas se dirige e às exigências do bem comum. O 
fim social da lei previdenciária é abarcar as pessoas 
que foram acometidas por alguma contingência 
da vida e que dependam de um auxílio estatal que 
possa mitigar as conseqüências advindas dessa 
adversidade, de forma a cumprir o Estado o seu 
papel de assegurar a dignidade da pessoa huma-
na a todos, em especial ao menor, cuja proteção 
tem absoluta prioridade. É de se observar ainda 
que o art. 16 faz uma distinção injustificável entre 
o menor sob guarda e o menor sob tutela, ao pre-
servar o segundo a possibilidade de constar como 
dependente, excluindo o primeiro (...)”. 

Possível desvirtualização do instituto da 
guarda, com o fim de obtenção indevida de 
benefício previdenciário, não pode servir como 
fator legitimador de incabível discriminação. 
Eventuais fraudes devem ser combatidas pelo 
aparato estatal, não se colocando sobre os om-
bros do mais fraco (menor) o encargo decor-
rente de possíveis atos ilícitos.

A conseqüência jurídica decorrente da incons-
titucionalidade, por conseguinte, seria a de que 
a redação 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-
galhães (já citado supra).

Em conclusão, respondendo as perguntas an-
teriormente formuladas, tenho que o menor sob 
guarda permanece como dependente no RGPS, 
na condição de equiparado a filho, sendo o funda-
mento de tal conclusão a inconstitucionalidade da 
alteração legislativa promovida no art. 16, §2º, da 
Lei 8.213/91 pela Medida Provisória n.º 1523/96, 
convertida na Lei 9.528/97. Deve ser aplicada, por 
conseguinte, a redação anterior do dispositivo.

Por fim, conforme visto supra, boa parte da 
doutrina entende aplicável o artigo 33, §3º, do 

ECA, após modificação da lei previdenciária, vez 
que aquele dispositivo serviria para dar concre-
tude/densidade aos preceitos constitucionais do 
art. 227. No entanto, se a nova redação do §2º do 
art. 16, diferentemente da redação originária, não 
dá concretude/densidade à Constituição, sendo 
necessária a utilização de outro dispositivo legal 
para tanto (art. 33, §3º, do ECA), pode-se concluir 
que a modificação perpetrada na Lei de Benefícios 
é contrária à Constituição. Com o reconhecimen-
to da inconstitucionalidade da modificação da lei 
previdenciária, não há necessidade de se socorrer 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que 
revigorada a norma anterior (redação anterior do 
art. 16, §2º). Em outros termos, vários doutrinado-
res não asseveram peremptoriamente a incons-
titucionalidade da redação atual art. 16, §2º, no 
entanto consignam que tal não estaria concreti-
zando normas constitucionais. Apesar de o “cami-
nho” (raciocínio jurídico) não ser o mesmo, chega-se 
à mesma conclusão, qual seja, a da manutenção do 
menor sob guarda como dependente no RGPS.
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Previdência Social Rural: breve histórico legislativo  
e algumas questões controvertidas
Juiz Federal Substituto Henrique Gouveia da Cunha

Introdução1 

O pagamento de benefícios aos trabalhadores 
rurais a que se refere o art. 143 da Lei n. 8.213/1991 
e aos seus dependentes vem sendo sistematica-
mente apontado, na ótica do Poder Executivo, 
independentemente de qualquer ideologia polí-
tico partidária, como uma das causas de déficit da 
Previdência Social. Essa conclusão é sustentada na 
inexistência da necessária contrapartida pecuniá-
ria, materializada nas contribuições, exigíveis para 
o custeio dos benefícios concedidos aos segurados 
abrangidos pelo citado dispositivo.

A abordagem realizada, no que concerne à ar-
recadação previdenciária, desconsidera, no entanto, 
na aferição do sustentado déficit, as contribuições 
para financiamento da seguridade social (COFINS), a 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e a 
contribuição provisória sobre movimentação finan-
ceira (CPMF), esta última não mais exigida.

A Associação Nacional dos Fiscais de Con-
tribuições Previdenciárias demonstra as receitas 
e despesas com a seguridade social nos anos de 
2006 e 20071, apurando, ao contrário, superávit, 
conclusão que também é esposada em estudo re-
alizado pela Associação dos Docentes da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro2.

Noutra perspectiva, quando se sustenta o dé-
ficit da Previdência Social, não se aborda, ainda, a 
histórica e ainda insuperável desigualdade entre 
os trabalhadores urbanos e rurais, sobretudo no 
campo das proteções previdenciárias, distorção 
que a Constituição da República de 1988 e a Lei 
8.213/1991 procuraram aplacar com a previsão 
dos cânones da uniformidade e equivalência entre 
os benefícios previstos para os segurados urbanos 

1 SIAFI, SRF, Fluxo de Caixa do INSS, elaboração Anfip.
2 SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, julho de 2004. Não há déficit: 
a Seguridade Social é Superavitária. Disponível em: http://www.
adufrj.org.br/p1999/p13.htm. 

e rurais e por meio de prestações previdenciárias 
mínimas destinadas à cobertura desta última ca-
tegoria de segurados, abrangendo a mulher que 
antes era excluída do sistema.

A atualidade e relevância do tema persistem.

Inúmeros são os benefícios concedidos aos 
segurados trabalhadores rurais em todo o país, so-
bretudo após os planos de custeio e de benefícios 
da Previdência Social, o que acaba por resultar, 
em certa medida, numa redistribuição de renda 
e fomento do consumo, com benefícios diretos 
para a ordem econômica.

Há, igualmente, inúmeras ações em trâmite, 
principalmente nos Juizados Especiais Federais, nas 
quais se pleiteia o reconhecimento o labor rural an-
terior ao advento da Lei n. 8.213/1991, inclusive para 
fins de carência, no caso dos trabalhadores rurais 
que trabalhavam como empregados, para a finalida-
de de se lograr a obtenção ou a revisão de aposen-
tadorias por tempo de serviço ou de contribuição no 
Regime Geral da Previdência Social.  

Torna-se necessária, para adequada compre-
ensão e concretização do criticado (injustamente) 
sistema previdenciário hoje em vigor –  a crítica con-
cerne à previsão de benefícios mínimos indepen-
dentemente do efetivo recolhimento de contribui-
ções – voltar ao passado e estudar, à luz da legislação 
esparsa aplicável aos trabalhadores rurais em geral 
(autônomos, empregados e àqueles que desempe-
nhavam suas atividades em regime de economia fa-
miliar), o tratamento previdenciário que veio sendo 
conferido a essa categoria de segurados.

Buscar-se-á, no presente trabalho, abordar, 
de maneira breve, a evolução histórica dos siste-
mas previdenciários destinados à cobertura dos 
trabalhadores rurais, adotando-se como marco 
a Lei n. 3.807/1960 - Lei Orgânica da Previdência 
Social (LOPS), de molde a formar arcabouço míni-
mo para o enfretamento das questões que serão 
objeto de análise ao final: (a) possibilidade ou não 



de se computar para fins de carência o período de 
exercício de atividade do segurado rural emprega-
do, registrado em Carteira de Trabalho, antes do 
advento da Lei n. 8.213/1991; (b) possibilidade ou 
não de se considerar o trabalho rural como tempo 
especial, ante a previsão contida no código 2.1.1 
do quadro anexo a que se refere o art. 2º do De-
creto n. 53.831/1964.

Desenvolvimento2 

A Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdên-
cia Social) consubstanciou verdadeiro marco na 
Previdência Social do Brasil, porquanto instituiu 
conjunto normativo que passou a ser aplicável, de 
modo uniforme, aos diversos segurados e depen-
dentes dos variados Institutos de Previdência exis-
tentes à época (IAP’s), preparando, assim, o terre-
no para a posterior unificação dessas entidades 
– que já ostentavam natureza autárquica desde 
1930 e contavam com financiamento do governo, 
empregados e empresa - no Instituto Nacional de 
Previdência Social, o que ocorreu com o advento 
do Decreto-Lei n. 72, de 26/11/1966.

Referido diploma, no entanto, expressamente 
excluiu os trabalhadores rurais do regime geral de 
previdência (art. 3º, inciso II), restrito, à época, aos 
trabalhadores urbanos e segurados facultativos.

A inclusão dos trabalhadores rurais em um sis-
tema de previdência somente se verificou a partir 
da vigência do Estatuto do Trabalhador Rural, ins-
tituído pela Lei n. 4.214/1963.

De fato, consoante observa Jane Lúcia Wilhem 
Berwanger,

Até 1963, não havia qualquer notícia da 
inserção dos trabalhadores rurais em nenhum 
dos sistemas previdenciários, que nesta data, já 
contava com 40 anos, tomando-se por marco 
inicial a Lei Eloy Chaves, muito embora, como 
salienta Chiarelli, o homem do campo era im-
portante consumidor dos produtos da cidade, 
e acabava por contribuir, indiretamente, com a 
sustentação dos demais regimes 3

3 BERWANGER, Jane Lúcia Wilhelm. Previdência rural: inclusão social. 
2 ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 57.

Embora a Lei n. 4.214 de 2 de março de 1963 
tivesse definido, em seu art. 160, como “segurados 
obrigatórios” os trabalhadores, os colonos ou par-
ceiros, bem assim os pequenos proprietários rurais, 
empreiteiros, tarefeiros e as pessoas físicas que, com 
menos de cinco empregados, explorassem as ativi-
dades previstas no art. 3º (exploração agrícola, pas-
toris e de indústria rural) do aludido diploma legal, 
em momento algum previu contribuições previden-
ciárias compulsórias suportadas esses segurados, 
inclusive pelos trabalhadores rurais empregados, e 
arrecadadas pelos empregadores.

Em contrapartida, os serviços e benefícios 
previstos se restringiam à assistência à maternida-
de, auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou 
por velhice, pensão aos beneficiários em caso de 
morte, assistência médica e auxílio funeral, restrin-
gido-se o segundo e terceiro benefícios apenas ao 
segurado rural (art. 164 da Lei n. 4.214/1963).

Confira-se, em parte, o teor da legislação vi-
gente à época:

Art. 2º Trabalhador rural para os efeitos desta é 
toda pessoa física que presta serviços a emprega-
dor rural, em propriedade rural ou prédio rústico, 
mediante salário pago em dinheiro ou “in natu-
ra”, ou parte “in natura” e parte em dinheiro.

[...]

Art. 160. São obrigatoriamente, segurados os 
trabalhadores rurais, os colonos ou parceiros, 
bem como os pequenos proprietários rurais, 
empreiteiros, tarefeiros e as pessoas físicas 
que explorem as atividades previstas no art. 
3º desta lei, estes com menos de cinco em-
pregados a seu serviço.

Art. 161. Os proprietários em geral, os ar-
rendatários, demais empregados rurais não 
previstos no artigo anterior, bem como os 
titulares de firma individual, diretores, sócios, 
gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, 
cuja idade seja, no ato da inscrição até cin-
qüenta anos, poderão, se o requererem, tornar-
se contribuinte facultativo do IAPI.

§ 1º A contribuição dos segurados referidos 
neste artigo será feita à base de 8% (oito por cen-
to) sobre um mínimo de três e um máximo de cin-
co vezes o salário mínimo vigorante na região.

§ 2º Os segurados referidos neste ar-
tigo e seus dependentes gozarão de todos 
os benefícios atribuídos ao segurado rural e 
dependente rural.
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[...]

Art. 164. O IAPI prestará aos segurados rurais 
ou dependente rurais, entre outros, os seguin-
tes serviços: 

a) assistência á maternidade; 

b) auxilio doença; 

c) aposentadoria por invalidez ou velhice; 

d) pensão aos beneficiários em caso de morte; 

e) assistência médica; 

f) auxilio funeral; 

g) VETADO. 

§ 1º Os benefícios correspondentes aos 
itens “b” e “c” são privativos do segurado rural. 

Apenas os segurados não abrangidos pelo art. 
160 da Lei n. 4.214/19634, isto é, aqueles elencados 
no art. 161 do citado diploma legal, poderiam, mes-
mo assim se o requeressem, tornar-se contribuintes 
facultativos do extinto IAPI.

O Decreto n. 53.154 de 10/12/1963, que apro-
vou o Regulamento da Previdência Social Rural, 
refere-se aos segurados obrigatórios previstos nos 
arts. 2º, 3º e 4º do Estatuto do Trabalhador Rural 
(Lei 4.214/1963) como beneficiários da Previdência 
Social Rural, dividindo esses beneficiários em “se-
gurados obrigatórios” (empregado rural, colonos 
ou parceiros agrícolas e pequenos proprietários 
rurais com até quatro empregados) e “segurados 
facultativos” (os proprietários de imóveis rurais e os 
arrendatários não abrangidos pela regra contida na 
alínea “c” do inciso I do art. 2º do referido Decreto).

Confira-se:

Art. 2º São “beneficiários” a Previdência Social Rural:

I - na qualidade de “segurados obrigatórios”:

a) os trabalhadores rurais, assim conside-
rados, nos têrmos do art. 2º do E.T.R., as pessoas 
físicas que prestem serviços a empregador ru-
ral, em propriedade rural ou prédio rústico me-
diante salário pago em dinheiro ou in natura ou 
parte in natura e parte em dinheiro;

b) os colonos ou parceiros;

4 Dispositivo que abarcava os trabalhadores rurais empregados 
previstos no art. 2º do Estatuto do Trabalhador Rural, os colonos 
ou parceiros e os pequenos proprietários rurais ou empreteiros, 
tarefeiros e as pessoas físicas que exploravam atividades agrícolas 
e pastoris, previstas no art. 3º da mesma lei, estes com menos de 
cinco empregados a seu serviço.

c) os pequenos proprietários rurais ou 
empreiteiros, os tarefeiros e as pessoas físicas 
que explorem atividades agrícolas, pastoris 
ou indústria rural nos têrmos dos arts. 3º e 4º 
do E.T.R., desde que tenham até quatro em-
pregados a seu serviço;

II - Na qualidade de “segurados faculta-
tivos”, os proprietários em geral, os arrendatá-
rios, demais empregadores rurais não mencio-
nados na letra c do item I, dos titulares de firma 
individual, diretores, sócios quotistas que na 
data de seu pedido de inscrição, não tenham 
ainda completado 50 anos de idade;

Necessário salientar que a carência, no siste-
ma de previdência rural então vigente, era com-
preendida como o lapso de tempo durante o qual 
os beneficiários não tinham ainda direito a deter-
minadas prestações, de acordo com o disposto 
no citado regulamento.

Logo, não se cogitava, à época, da carência 
como número mínimo de contribuições efetiva-
mente vertidas e indispensáveis para que o segu-
rado fizesse jus à obtenção do benefício, porquan-
to a Lei n. 4.214/1963 não previu o pagamento 
de contribuições previdenciárias compulsórias 
suportadas pelos trabalhadores, colonos ou par-
ceiros, bem como pelos pequenos proprietários 
rurais, empreiteiros, tarefeiros e as pessoas físicas 
que, com menos de cinco empregados, exploras-
sem as atividades previstas no art. 3º (exploração 
agrícola, pastoris e de indústria rural), abrangen-
do, assim, os trabalhadores rurais empregados.

 Colaciono, a seguir, os dispositivos referentes 
à carência e ao custeio da Previdência Rural, que se 
encontram encartados no Decreto n. 53.154/1963:

Art. 16. Denomina-se período de carência o lap-
so de tempo durante o qual os beneficiários não 
tem ainda direito a determinadas prestações, de 
acôrdo com o disposto neste Regulamento. 

Art. 17. Os períodos de carência serão contados 
a partir do mês da filiação de segurado ao regi-
me da previdência social rural, assim entendi-
do; para o segurado obrigatório, o do inicio de 
atividade rural; e, para o facultativo, o do seu 
pedido de inscrição. 

[...]

Art. 52. O custeio da previdência social rural 
será atendido pelo “Fundo de Assistência e 
Previdência do Trabalhador Rural”, neste Regu-
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lamento também denominado simplesmente 
“Fundo”, que se constituirá:

I - Da “taxa da previdência social rural”, na per-
centagem de 1% (um por cento) e que incidirá sôbre:

a) o valor dos produtos agropecuários em 
sua primeira colocação pelos produtores rurais;

b) o valor dos produtos agropecuários de 
sua própria produção, utilizados como matéria 
prima pelos estabelecimentos fabris.

II - das contribuições dos segurados fa-
cultativos (artigo 2º, item II), em percentagem 
correspondente a 8% (oito porcento) do salário 
de contribuição.

§ 1º A falta de recolhimento, na época 
própria de taxas, contribuições ou outras quais-
quer quantias devidas ao Fundo, sujeitará os res-
ponsáveis ao juro de mora de 1% (um porcento) 
ao mês a partir do dia imediato do término do 
prazo para seu recolhimento ou utilização inde-
pendente de notificação, sem prejuízo da multa 
cabível prevista no artigo dêste Regulamento.

[...]

Art. 53. Constituirão também fontes de recei-
ta da previdência social rural, os rendimentos 
provenientes da aplicação do patrimônio do 
respectivo Fundo, as importâncias decorrentes 
das multas previstas no § 2º do artigo 10 do 
Estatuto do Trabalhador Rural, as multas resul-
tantes das penalidades consignadas neste Re-
gulamento, as doações, os legados e as rendas 
extraordinárias ou eventuais.

Capítulo II

Da arrecadação

Art. 54. A arrecadação de quaisquer importân-
cias devidas ao “Fundo de Assistência e Pre-
vidência do Trabalhador Rural” será realizada 
com observância das seguintes normas:

I - Aos produtores, em geral, caberá cal-
cular o valor dos produtos agropecuários co-
locados, sôbre os quais incide a taxa de 1%, 
quando da primeira operação, ou do valor de 
sua produção agropecuária utilizada nos pró-
prios estabelecimentos fabris;

II - Caberá, do mesmo modo, aos produto-
res, em geral, recolher inclusive por intermédio 
do comprador, mediante guia própria ao órgão 
integrante da rêde arrecadadora da previdência 
social rural, que lhe fôr indicado, até 15 (quinze) 
dias após a colocação ou a utilização dos pró-
prios produtos agropecuários, a importância 
calculada de acôrdo com o disposto no item I;

III - Quando ocorrerem sucessivas opera-
ções de colocação ou utilização do produto, fica 
facultado ao produtor realizar o pagamento das 
taxas devidas englobando o movimento de di-
versas vendas, até 15 dias da data da primeira co-
locação ou utilização incluída no recolhimento;

IV - Ao segurado facultativo incumbirá 
recolher sua contribuição mensal, por iniciativa 
própria, diretamente ao órgão que lhe for de-
signado, até o último dia do mês subsequente 
aquele a que se referir.

Muito embora o art. 52, inciso I do mencionado 
Decreto tenha instituído a denominada “taxa da pre-
vidência social rural” a cargo apenas dos produtores 
rurais e estabelecimentos dessa natureza, a Lei n. 
4.214/1963, em seu artigo 160, não previu, nem le-
gitimava a exigência dessa prestação dos segurados 
que denominou como “obrigatórios”.

Não houve, portanto, previsão no Estatuto 
do Trabalhador Rural de contribuições com-
pulsórias suportadas pelos empregados rurais 
e arrecadadas destes por seus empregadores, 
mediante desconto nos salários. 

De igual modo, o citado Estatuto não institui 
nem estabeleceu o pagamento de contribuições 
a cargo dos demais segurados denominados 
obrigatórios.

Reforça-se, assim, a conclusão de que, embora 
denominados “segurados obrigatórios” pela Lei n. 
4.214/1963, inexistia imposição no regime deste 
diploma – regulamentado pelo Decreto n. 53.154 
- do recolhimento de contribuições previdenciá-
rias compulsórias arrecadadas pelos empregado-
res, mediante desconto sobre a remuneração dos 
empregados rurais.

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 564, de 1º 
de maio de 1969 instituiu o Plano Básico da Previ-
dência Social, voltado para assegurar aos empre-
gados não abrangidos pelo regime geral – insti-
tuído pela LOPS - as prestações especificadas em 
seu artigo 3º: (a) auxílio doença, aposentadoria 
por invalidez, aposentadoria por velhice (em favor 
do segurado); (b) auxílio reclusão, auxílio funeral, 
pensão por morte (em favor dos dependentes dos 
segurados); (c) assistência médica, em favor dos 
segurados e dos dependentes.
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Os segurados obrigatórios desse regime eram 
apenas os empregados e trabalhadores avulsos do 
setor rural da agroindústria canavieira (artigo 2º, I), 
bem como os empregados e trabalhadores avulsos 
de empresas rurais que, pelo seu nível de organiza-
ção, fossem incluídas no aludido Plano (art. 2º, inci-
so I), mediante Decreto do Poder Executivo (art. 9º 
do Decreto-Lei n. 564, de 1º de maio de 1969).

Instituiu o citado Decreto-Lei contribuição a 
cargo dos segurados empregados abrangidos pelo 
Plano Básico, em montante que correspondia de 
4% a 6% do salário mínimo regional, a ser fixado por 
Decreto do Presente da República mediante pro-
posta do Ministério do Trabalho e Previdência So-
cial (art. 5º, inciso I, § 1º do Decreto-Lei 564/1969. 

Embora não tivesse sido prevista a arrecadação 
e recolhimento pelos empregadores das contribui-
ções suportadas pelos segurados empregados a 
que se referia o art. 2º, incisos I e II do mencionado 
diploma, tal sistemática passou a se impor por for-
ça do art. 79, inciso I, da Lei n. 3.807/1960, aplicável, 
subsidiariamente, ao plano básico (art. 8º, inciso I, 
do Decreto-Lei n. 564/1969).

Por outro lado, mesmo havendo a participação 
dos segurados empregados no custeio específico 
do Plano Básico, inexistia, até então, a possibilida-
de de sua inclusão no regime geral da Previdência 
Social, instituído pela Lei n. 3.807/1960, do qual 
estavam expressamente excluídos, assim como 
os demais trabalhadores rurais abrangidos pelo 
Estatuto do Trabalhador Rural e que não estavam 
abarcados pelo mencionado plano.

Relevante conquista dos trabalhadores rurais 
deu-se, posteriormente, com a alteração do De-
creto-Lei n. 564 pelo de número 704, de 24 de ju-
lho de 1969, tendo este último previsto que a em-
presa abrangida pelo Plano Básico de Previdência 
Social instituído pelo primeiro diploma (Decreto-
lei n. 564/1969) poderia ser incluída no Sistema 
Geral da Previdência Social, tendo em vista o nível 
de organização da atividade e as condições eco-
nômicas da região onde estivesse localizada. 

Nesse segundo diploma, foram definidos 
como segurados obrigatórios os empregados 
do setor agrário de empresas agroindustriais, as 
empresas produtoras e fornecedoras de produto 

agrário in natura e os empreiteiros ou organiza-
ções, que, não constituídos sob a forma de em-
presa, utilizassem mão de obra para produção e 
fornecimento de produto agrário in natura (arts. 
2º e 3º do Decreto-Lei n.º 704/1969). As empresas 
incluídas no sistema geral da previdência social 
ficaram dispensadas da contribuição para o Fun-
do de Assistência do Trabalho Rural (FUNRURAL) 
e obrigadas, tão somente, ao recolhimento das 
contribuições a que se referiam os itens I a II e 
VIII do quadro constante do art. 35, § 2º, da Lei nº 
4.683, de 29 de novembro de 1965, observado o 
disposto no § 1º do mesmo artigo (artigos 1º e 5º, 
do Decreto-lei nº 704/69).

Com o advento da Lei Complementar nº 11, de 
25 de maio de 1971, foi extinto o Plano Básico da 
Previdência Social e deslocadas as empresas contri-
buintes ao PRORURAL, salvo as agroindústrias, an-
teriormente vinculadas - inclusive seu setor agrário 
- ao extinto IAPI e, posteriormente, ao INPS, que con-
tinuaram ligadas ao regime geral (artigos 27, caput e 
§ 1º e art. 29 da LC n. 11/71).

No regime da supra referida lei – que revogou o 
título IX da Lei n. 4.214/1963 - a figura do emprega-
do rural foi prevista, tão somente, como beneficiária 
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
(PRORURAL) – mantida a vinculação aos extintos 
IAPI e INPS daqueles empregados das agroindús-
trias que continuavam vinculados ao Regime Geral 
- inexistindo relação jurídica onerosa dos demais 
trabalhadores rurais com a Previdência Social Rural, 
cuja feição era nitidamente assistencial.

Tal como no regime do Estatuto do Traba-
lhador Rural, não havia na LC 11/71 a previsão do 
recolhimento de contribuições compulsórias a 
cargo dos trabalhadores rurais empregados, res-
salvada a exceção mencionada.

Confira-se o teor do art. 15, II da LC 11/71 
c/c arts. 2º e 3º do Decreto-lei n. 1.146, de 31 de 
dezembro de 1970:

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa 
de Assistência ao Trabalhador Rural provirão 
das seguintes fontes:

I - da contribuição de 2% (dois por cento) 
devida pelo produtor sôbre o valor comercial 
dos produtos rurais, e recolhida:
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a) pelo adquirente, consignatário ou 
cooperativa que ficam sub-rogados, para esse 
fim, em todas as obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio in-
dustrializar seus produtos vendê-los, no varejo, 
diretamente ao consumidor.

II - da contribuição de que trata o art. 3º do 
Decreto-lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970, 
a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos 
por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos 
por cento) ao FUNRURAL.

§ 1º Entende-se como produto rural 
todo aquele que, não tendo sofrido qualquer 
processo de industrialização provenha de ori-
gem vegetal ou animal, ainda quando haja 
sido submetido a processo de beneficiamento, 
assim compreendido um processo primário, 
tal como descaroçamento, pilagem, descas-
camento ou limpeza e outros do mesmo teor 
destinado à preparação de matéria-prima para 
posterior industrialização.

§ 2º O recolhimento da contribuição 
estabelecida no item I deverá ser feito até o 
último dia do mês seguinte àquele em que 
haja ocorrido a operação de venda ou trans-
formação industrial.

[...]

§ 6º As contribuições de que tratam os 
itens I e II serão devidas a partir de 1º de julho 
de 1971, sem prejuízo do recolhimento das 
contribuições devidas ao FUNRURAL, até o dia 
imediatamente anterior àquela data, por fôrça 
do disposto no Decreto-lei número 276, de 28 
de fevereiro de 1967.

Decreto-Lei n. 1.146:

Art 2º A contribuição instituída no “caput“ do 
artigo 6º da Lei número 2.613, de 23 de setem-
bro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio 
por cento), a partir de 1º de janeiro de 1971, 
sendo devida sôbre a soma da fôlha mensal 
dos salários de contribuição previdenciária dos 
seus empregados pelas pessoas naturais e ju-
rídicas, inclusive cooperativa, que exerçam as 
atividades abaixo enumeradas: 

I - Indústria de cana-de-açúcar; 

II - Indústria de laticínios; 

III - Indústria de beneficiamento de chá 
e de mate; 

IV - Indústria da uva; 

V - Indústria de extração e beneficia-
mento de fibras vegetais e de descaroça-
mento de algodão; 

VI - Indústria de beneficiamento de cereais; 

VII - Indústria de beneficiamento de café; 

VIII - Indústria de extração de madeira 
para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal; 

IX - Matadouros ou abatedouros de ani-
mais de quaisquer espécies e charqueadas. 

§ 1º Os contribuintes de trata êste artigo 
estão dispensados das contribuições para os 
Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Co-
mercio (SESC) e Serviços Nacionais de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI) ou do Comércio (SE-
NAC), estabelecidas na respectiva legislação. 

§ 2º As pessoas naturais ou jurídicas cujas 
atividades, previstas no artigo 6º da Lei nº 2.613, 
de 23 de setembro de 1955, não foram incluídas 
neste artigo, estão sujeitas a partir de 1º de ja-
neiro de 1971, às contribuições para as entida-
des referidas no parágrafo anterior, na forma da 
respectiva legislação. 

§ 3º Ficam isentos das obrigações referi-
das neste artigo as indústrias caseiras, o artesa-
nato, bem como as pequenas instalações rurais 
de transformação ou beneficiamento de produ-
tos do próprio dono e cujo valor não exceder de 
oitenta salários-mínimos regionais mensais. 

Art 3º É mantido o adicional de 0,4% (quatro dé-
cimos por cento) a contribuição previdenciária 
das emprêsas, instituído no § 4º do artigo 6º da 
Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955, com 
a modificação do artigo 35, § 2º, item VIII, da 
Lei número 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 6º É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% 
(três por cento) sôbre a soma paga mensal-
mente aos seus empregados pelas pessoas 
naturais ou jurídicas que exerçam as atividades 
industriais adiante enumeradas: 

1 -Indústria do açúcar; 

2 - Indústria de laticínios; 

3 - Xarqueadas; 

4 - Indústria do mate; 

5 - Extração de fibras vegetais e descaro-
çamento de algodão; 

6 - Indústria de beneficiamento de café; 

7 - Indústria de beneficiamento de arroz; 

8 - Extração do sal; 
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9 - Extração de madeira, resina e lenha; 

10 - Matadouros; 

11 - Frigoríficos rurais; 

12 - Cortumes rurais; 

13 - Olaria. 

Note-se que não havia previsão de contribui-
ção social específica suportada pelos segurados 
trabalhadores rurais empregados, descontadas 
em suas remunerações, mas, sim, a cargo socieda-
des enumeradas pelo Decreto-Lei n. 1.146, confor-
me dispunha o art. art. 15, II da LC 11/71.

Com a alteração da LC 11/71 pela LC 16/73, os 
empregados rurais de empresas agroindustriais 
e agro-comerciais que, desde a data da edição 
daquele primeiro diploma (LC 11/71), vinham so-
frendo, em seus salários, o desconto da contribui-
ção devida ao extinto Instituto Nacional de Previ-
dência Social - INPS, tiveram garantida a condição 
de segurados deste instituto, ficando excluída, por 
conseqüência, a relação deles como beneficiários 
do PRORURAL.  Eis o teor do dispositivo:

Art. 4º Os empregados que prestam exclusiva-
mente serviços de natureza rural às empresas 
agroindustriais e agrocomerciais são conside-
rados beneficiários do PRORURAL, ressalvado o 
disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Aos empregados referi-
dos neste artigo que, pelo menos, desde a data 
da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 
1971, vem sofrendo, em seus salários, o descon-
to da contribuição devida ao INPS é garantida 
a condição de segurados desse Instituto, não 
podendo ser dispensados senão por justa causa, 
devidamente comprovada em inquérito admi-
nistrativo a cargo do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social.

O Regulamento de Benefícios da Previdência 
Social, aprovado pelo Decreto 83.080/1979, ao 
consolidar as legislações da Previdência Urbana 
e Rural, previu, no art. 3º, inciso XI como segura-
do obrigatório da Previdência Social Urbana, o 
empregado de empresa agroindustrial ou agro-
comercial que, embora prestando serviços de na-
tureza rural, vem contribuindo para a Previdência 
Social Urbana pelo menos desde a data da Lei 
Complementar n. 11/71, restando excluídos os 

demais segurados rurais, por força do art. 5º, IV do 
mencionado Decreto.

Assim, apenas o trabalhador rural de empresa 
agroindustrial ou agro-comercial que vinha reco-
lhendo contribuições ao sistema de Previdência 
Social Urbana (INPS) ostentava a qualidade de se-
gurado deste regime, fazendo jus à aposentadoria 
por tempo de serviço.

Igual direito foi previsto no Decreto nº 
89.312, de 23 de janeiro de 1984, que dispôs no 
§ 4º, do artigo 6º:

É segurado da previdência social urbana 
o empregado de empresa agroindustrial ou 
agrocomercial que, embora prestando exclusi-
vamente serviço de natureza rural, vem contri-
buindo para esse regime pelo menos desde 25 
de maio de 1971.

Por não serem exigidas contribuições dos 
segurados trabalhadores rurais, inclusive dos 
empregados, nos regimes, de cunho nitidamen-
te assistencial, da Lei n. 4.214/1963 e da LC 11/71 
– consideradas as exceções já vistas atinentes ao 
Plano Básico e as alterações introduzidas pela LC 
16/73 – as coberturas previdenciárias previstas, 
em regra, em favor destes trabalhadores eram 
bem mais restritas e se resumiam nas seguin-
tes: a assistência à maternidade, auxílio doença, 
aposentadoria por invalidez ou velhice, pensão 
aos beneficiários, assistência médica e auxílio 
funeral (art. 164 da Lei n. 4.212/1963); aposen-
tadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, 
pensão, auxílio funeral, serviço de saúde e servi-
ço social (art. 2º da LC 11/71).

Somente com o advento da Constituição da 
República de 1988, e, particularmente, com a edi-
ção do novo plano de custeio e benefícios da Pre-
vidência Social, o trabalhador rural (empregado, 
segurado especial, autônomo rural e avulso rural) 
passou a integrar, em definitivo, sistema único de 
Previdência Social, como verdadeiro segurado 
obrigatório, em tese, equiparado ao urbano.

Em conseqüência dessa diferenciação entre o 
tratamento previdenciário conferido aos segurados 
trabalhadores urbanos e rurais e, objetivando con-
ferir proteção social aos primeiros em cumprimento 
aos princípios da uniformidade e da equivalência 
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entre os benefícios às populações urbanas e rurais 
(art. 194 da CF de 1988), previu o artigo 143 da Lei  
n. 8.213/1991 a concessão de aposentadoria por 
idade, no valor do salário mínimo, ao empregado 
rural, trabalhador avulso rural, ao trabalhador autô-
nomo rural5, independentemente do recolhimento 
efetivo de contribuições, isto é, independentemen-
te do cumprimento da carência.

Sobre a matéria salientam Daniel Machado 
da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior que:

O fundamento da regra prevista no art. 
143, norma com conteúdo assistencial inse-
rida dentro de um regime previdenciário, foi 
o de compatibilizar a proteção social na ve-
lhice para os trabalhadores rurais que esta-
vam expressamente excluídos do regime da 
Lei nº 3.807/60 (inciso II do art. 3º da CLPS), 
porquanto vinculados ao regime assistencial 
dos trabalhadores rurais – FUNRURAL – que 
não reclamava o recolhimento de contribui-
ções, porém, em contrapartida, tinha contor-
nos protetivos muito reduzidos.6

Com a mesma finalidade acima enfatizada, a 
Lei n. 8.213/1991 viabilizou, por meio do art. 55, § 
2º, o cômputo do tempo de serviço do segurado 
trabalhador rural, anterior a julho de 1991, para 
fins de obtenção da aposentadoria por tempo de 
serviço e de contribuição, independentemente do 
recolhimento, exceto para efeito de carência.

Decorre, pois, da interpretação sistemática do 
art. 55, § 2º da Lei n. 8.213/1991 a conclusão de 
que o cômputo do tempo de exercício de ativi-
dade rural, independentemente do recolhimento 
das contribuições, para fins da concessão da apo-
sentadoria por tempo de contribuição, somente 
poderá ser admitido em favor daqueles segurados 
trabalhadores rurais que estavam expressamente 
excluídos da Lei n. 3.807/1960 (inciso II, art. 3º). 

Referidos regimes não reclamavam desses tra-
balhadores (empregado rural, avulso rural, o autô-
nomo rural e o pequeno produtor rural que exercia 
suas atividades em regime de economia familiar), 

5 O inciso IV do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, que tratava do autônomo 
rural foi revogado pela Lei 9.876/1999, que passou a abranger o 
trabalhador autônomo na categoria dos contribuintes individuais

6 ROCHA, Daniel Machado da e BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. 
Comentários à lei de benefícios da previdência social. 6 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Ed.: Esmafe, 2006, pp. 461/462.

consoante restou amplamente demonstrado, o 
recolhimento de contribuições.

A propósito, esclarece Cássio de Barros Mesquita  
Barros Jr. as características do segurado, produtor 
rural, abrangido pelo PRORURAL, de quem não era 
exigido o recolhimento de contribuições:

Trata-se daquele que, proprietário ou 
não, que trabalha sem empregados em atividade 
rural, individualmente, ou com a ajuda de mem-
bros da família, em regime de economia familiar, 
exercendo-a em condições de mútua dependên-
cia e colaboração. O produtor assim considerado 
pode ser, pois, o parceiro, meeiro, arrendatário, 
posseiro ou proprietário. O essencial é que não se 
utilizem de serviços de empregados, porque se o 
fizerem estarão excluídos do PRORURAL.7

Em momento subseqüente, foi instituído 
regime específico de previdência para o empre-
gador rural com tratamento pela Lei n. 6.260 de 
06 de novembro de 1975, que também exigia o 
recolhimento de contribuição. Referido regime 
foi extinto com a edição da Lei n. 8.213/1991 
(art. 138), que equiparou o empregador rural ao 
contribuinte individual.

Pelas razões acima desenvolvidas, a Lei n.º 
8.213/1991 não exigiu – nem o poderia – dos tra-
balhadores anteriormente vinculados ao sistema 
estabelecido pelo Estatuto do Trabalhador Rural 
e àqueles vinculados ao PRORURAL o recolhi-
mento de contribuições referente ao tempo de 
exercício de atividade anterior a 1991, inclusive 
para a aposentadoria por tempo de serviço e de 
contribuição no Regime Geral da Previdência So-
cial, ressalvando a impossibilidade do cômputo 
desse período para fins de carência.

Necessário observar que, para o cômputo do 
tempo de serviço rural não contributivo anterior a 
1991 em regimes próprios de previdência, há a neces-
sidade de indenização na forma da Lei de Custeio.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Fe-
deral, interpretando o art. 202, da Constituição 
Federal de 1988, por ocasião do julgamento do 
RE nº 148.510/SP, da relatoria do Ministro Marco 
Aurélio, assim decidiu:

7 BARROS JR., Cássio de Mesquita. Previdência social urbana e rural, p. 136..
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APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - RURAL 
E URBANA - SOMATORIO. A regra da reciproci-
dade prevista no § 2º, do artigo 202 da Cons-
tituição Federal é restrita ao tempo de contri-
buição na administração pública e na atividade 
privada. A referência às espécies rural e urbana 
informa a abrangência nesta ultima. A seguri-
dade social com a universalidade da cobertu-
ra e do atendimento, bem como a alcançar a 
uniformização e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais resulta 
do teor do artigo 194, submetendo-se tais prin-
cípios ao que previsto nos artigos 195, § 5º e 
59, os dois primeiros do corpo permanente da 
Lei Básica Federal e o último das Disposições 
Transitórias. A aposentadoria na atividade ur-
bana mediante junção do tempo de serviço 
rural somente é devida a partir de 5 de abril de 
1991, isto por força do disposto no artigo 145 
da Lei n. 8.213, de 1991, e na Lei n. 8.212/91, no 
que implicaram a modificação, estritamente le-
gal, do quadro decorrente da Consolidação das 
Leis da Previdência Social - Decreto n. 89.312, 
de 23 de janeiro de 1984.

2.1 Da impossibilidade, em regra, de se computar, 
para fins de carência, o período anterior ao advento da 
Lei n. 8.213/1991 de exercício de atividade pelo segurado 
rural empregado, registrado em Carteira de Trabalho

Remanesce, ainda, controvérsia na jurispru-
dência sobre a possibilidade de se computar, 
para fins de carência, o período de contribuição 
anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991 do segu-
rado rural empregado.   

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por 
ocasião do julgamento do RESp. n. 554.068-SP (Re-
latora Min. Laurita Vaz), adotou orientação no senti-
do de se dispensar a exigência de comprovação do 
recolhimento efetivo das contribuições a cargo do 
segurado empregado, ao fundamento de que tal 
obrigação incumbiria ao empregador, mesmo em 
relação ao período anterior à Lei n. 8.213/1991.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO RURAL. ATI-
VIDADE DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. LEI N.º 
4.214/1963. CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. EM-
PREGADOR. EXPEDIÇÃO. CERTIDÃO. CONTA-
GEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. ART. 94 DA 
LEI N.º 8.213/1991.

1. A partir da Lei n.º 4.214, de 02 de março de 
1963 (Estatuto do Trabalhador Rural), os em-
pregados rurais passaram a ser considerados 
segurados obrigatórios da previdência social.

2. Nos casos em que o labor agrícola começou 
antes da edição da lei supra, há a retroação dos 
efeitos da filiação à data do início da atividade, 
por força do art. 79 do Decreto n.º 53.154, de 10 
de dezembro de 1963.

2. Desde o advento do referido Estatuto, as 
contribuições previdenciárias, no caso dos em-
pregados rurais, ganharam caráter impositivo 
e não facultativo, constituindo obrigação do 
empregador. Em casos de não-recolhimento 
na época própria, não pode ser o trabalhador 
penalizado, uma vez que a autarquia possui 
meios próprios para receber seus créditos. Pre-
cedente da Egrégia Quinta Turma.

3. Hipótese em que o Autor laborou como em-
pregado rural, no período compreendido entre 
1º de janeiro de 1962 e 19 de fevereiro de 1976, 
com registro em sua carteira profissional, con-
tribuindo para a previdência rural.

4. Ocorrência de situação completamente 
distinta daquela referente aos trabalhadores 
rurais em regime de economia familiar, que 
vieram a ser enquadrados como segurados 
especiais tão-somente com a edição da Lei 
n.º 8.213/91, ocasião em que passaram a con-
tribuir para o sistema previdenciário.

5. Reconhecido o tempo de contribuição, 
há direito à expedição de certidão para fins 
de contagem recíproca.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp 554068/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 
17/11/2003 p. 378)

Essa orientação vem sendo adotada em pre-
cedentes do Egrégio Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, citando-se, como exemplo, o seguinte:

AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ARTIGO 485, INCISOS 
V E IX. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
IDADE RURAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL 
INICIAL. ARTIGO 50 DA LEI 8.213/91. REGIS-
TROS EM CARTEIRA DE TRABALHO. EXCLUSÃO 
DA CAUSA DE PEDIR DOS PERÍODOS LABORA-
DOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPO-
SIÇÃO DE LEI. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA 
CONTAGEM. RECOLHIMENTOS INEXISTENTES. 
ERRO DE FATO CONFIGURADO. DESCONSTI-
TUIÇÃO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PE-
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DIDO ORIGINÁRIO. - Improcede a rescisória se, 
fundado o pedido de desconstituição na ocor-
rência de ofensa a dispositivos legais, à vista da 
impossibilidade de contagem, para efeito de 
carência, do período de trabalho rural anterior à 
Lei 8.213/91, o julgado acabou não se valendo, 
para autorizar a revisão da renda mensal inicial 
de aposentadoria por idade, dos vínculos ano-
tados em CTPS antes da vigência da lei. - Ainda 
que assim não fosse, mesmo que a discussão 
travada no feito subjacente alcançasse a inexis-
tência de contribuições mensais no tocante aos 
registros de trabalho correspondentes ao labor 
rural anterior a julho de 1991, não teria melhor 
sorte o pleito com base no inciso V do artigo 
485 do CPC, por competir ao empregador efe-
tuar os recolhimentos junto ao INSS. - Aplican-
do-se, contudo, as máximas jura novit curia e 
da mihi factum, dabo tibi jus, a hipótese acaba 
dando ensejo à rescisão com fulcro no inciso IX 
do artigo 485 do CPC, por conta da admissão de 
fato inexistente, qual seja, o cumprimento da 
carência mediante o recolhimento de 140 (cen-
to e quarenta) contribuições desde a vigência 
da Lei 8.213/91, quando, somados os períodos 
postos na inicial da ação originária, acabam to-
talizando apenas 110 (cento e dez). - Ainda que 
considerados os 6 (seis) meses em que efetua-
dos recolhimentos na condição de contribuin-
te individual (agosto, outubro e novembro de 
2000 e janeiro, março e maio de 2001), não se 
atinge o marco de 140 contribuições totaliza-
das pelo segurado, correspondente à conta de 
11 anos, 7 meses e 27 dias de trabalho, alcan-
çados apenas com a somatória contínua dos 
interregnos relacionados, desconsiderando-se, 
pois, as interrupções verificadas entre os regis-
tros, a configurar, assim, o erro de fato. - Nada 
obstante, em sede de juízo rescisório, o acolhi-
mento da pretensão à revisão do benefício é 
de rigor, afinal, tratando-se de rurícola que, an-
teriormente à vigência da Lei nº 8.213/91, de-
senvolveu atividades no campo na qualidade 
de empregado, com registros em carteira de 
trabalho correspondentes aos períodos labora-
dos, não se permite falar em descumprimento 
da carência necessária ao aproveitamento do 
tempo de serviço respectivo. - Recolhimento 
das contribuições previdenciárias cujo ônus recai 
sobre o empregador, a teor do disposto na Lei nº 
4.213/63, posteriormente corroborada pela Lei 
Complementar nº 11/71. Precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça, da 3ª Seção desta Corte e dos 
demais Tribunais Regionais Federais. - Provada 
a condição de trabalhador rural com CTPS as-

sinada por períodos superiores ao exigido na 
tabela do artigo 142 da Lei 8.213/91, possível 
extrair da petição inicial da demanda originária 
fundamento que autorize a análise do pedido 
de recálculo da renda mensal do benefício sem 
se amarrar aos recolhimentos posteriores a ju-
lho de 1991, até mesmo em razão da descrição 
bastante clara e perceptível de todos os víncu-
los constantes da CTPS desde 1º de junho de 
1978, do encarte de farta documentação a res-
peito e do teor da contestação oferecida nesta 
rescisória, a denotar o verdadeiro propósito do 
segurado. - A se entender de modo diverso, 
sobejaria enorme injustiça, ao se ignorar os pe-
ríodos laborados em tempo anterior, registra-
dos na CTPS do segurado, tolhendo-lhe direito 
legítimo de ter o valor de sua aposentadoria 
fixado segundo parâmetros manifestamente 
favoráveis. [TRF-3ª R., AR 200703000973717; 
AR - AÇÃO RESCISÓRIA – 5711, Relatora: JUIZA 
THEREZINHA CAZERTA; Terceira Seção, DJF3 
de 08/09/2009, p. 52]

No entanto, consoante restou amplamente de-
monstrado, 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-
ções atinentes ao Plano Básico e as alterações intro-
duzidas pela LC 16/73, não contribuíam compulso-
riamente para a Previdência Social.

Admite-se, pois, o cômputo, para fins de carên-
cia, do labor rural desempenhado anteriormente 
à Lei n. 8.213/1991, tão somente, dos empregados 
na agroindústria canavieira e em outras empresas 
incluídas no Plano Básico de Previdência Social ins-
tituído pelo Decreto-Lei 564, de 1/05/1964, posto 
que contribuíam para a manutenção do sistema, 
embora não estivessem vinculados, ainda, ao Re-
gime Geral da Previdência Social em vigor à época 
(Lei n. 3.807/1960); e dos trabalhadores do setor 
agrário de empresa agroindustrial, das empresas 
produtoras e fornecedoras e produto agrário in 
natura e dos empreiteiros ou organizações que, 
não constituídos sob a forma de empresa, utiliza-
vam mão de obra para produção e fornecimento 
de produto agrário in natura, incluídos, na forma 
do Decreto-Lei n. 704, de 24/07/1969, no Regime 
Geral de Previdência Social instituído pela Lei n. 
3.807/1960 e que vinham sofrendo, em seus sa-
lários, o desconto da contribuição devida ao IAPI 
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e, posteriormente, ao INPS (arts. 1º, 2º, 3º e 5º do 
Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 4º, parágrafo único 
da LC 16/1973).

2.2 Hipótese em que é possível considerar o 
trabalho rural como tempo especial, ante a previsão 
contida no código 2.1.1 do quadro anexo a que se refe-
re o art. 2º do Decreto n. 53.831/1964

Outra questão que tem suscitado debate na 
jurisprudência e tem resultado em equivocadas 
interpretações diz respeito à possibilidade de re-
conhecimento da especialidade do labor desem-
penhado pelo trabalhador rural em face da pre-
visão contida no código 2.2.1 do quadro anexo a 
que se refere o art. 2º do Decreto n. 53.831/1964.

Da interpretação sistemática do Decreto n. 
53.831/64 e de seu quadro anexo em face do arca-
bouço normativo acima examinado, resulta inequí-
voca a conclusão de que o citado diploma teve por 
escopo a regulamentação da aposentadoria especial 
prevista à época na Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 
1960, benefício que não se estendia aos segurados 
especiais nem aos trabalhadores rurais emprega-
dos, à exceção dos empregados no setor agrário de 
empresa agroindustrial, das empresas produtoras 
e fornecedoras de produto agrário in natura e dos 
empreiteiros ou organizações que, não constituídos 
sob a forma de empresa, utilizavam mão de obra 
para produção e fornecimento de produto agrário 
in natura, incluídos, na forma do Decreto-Lei n. 704, 
de 24/07/1969, no Regime Geral de Previdência So-
cial instituído pela Lei n. 3.807/1960 e que vinham 
sofrendo, em seus salários, o desconto da contribui-
ção devida ao IAPI e, posteriormente, ao INPS (arts. 
1º, 2º, 3º e 5º do Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 4º, 
parágrafo único da LC 16/1973).

Necessário salientar, no que concerne aos tra-
balhadores rurais que integravam o Plano Básico 
instituído pelo Decreto n. 564, de 1º de maio de 
1969, que se não se admite o reconhecimento da 
especialidade do labor por eles desempenhado, 
porquanto não faziam parte do Regime Geral de 
Previdência Social instituído pela LOPS que pas-
sou a prever a aposentadoria especial. Embora 
vertessem contribuições para a manutenção do 
Plano, conforme demonstrado, não era prevista à 
época, entre os benefícios elencados pelo art. 3º 

do Decreto-Lei n. 564/1969, a aposentadoria espe-
cial, nem a aposentadoria por tempo de serviço.

Assim, somente a vinculação ao regime de 
previdência urbana, instituído pela LOPS garan-
tiria a esses trabalhadores o direito à conversão 
do tempo especial em comum, vinculação essa 
que somente foi prevista com o Decreto-Lei 704, 
de 24 de julho de 1969.  

Nesse caso era garantida a esses trabalhadores 
a condição de segurados, inicialmente, o IAPI – Ins-
tituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriá-
rios e, em seguida, ao INPS, situação equiparada à 
do trabalhador urbano.

Em suma, considerando que os beneficiários 
do PRORURAL e do Plano Básico – que não inte-
gravam o Regime Geral da Previdência Social - so-
mente tinham direito à aposentadoria por velhice 
ou por invalidez, reservando-se a aposentadoria 
por tempo de serviço aos segurados do regime 
geral da previdência social, tem-se que este be-
nefício somente é devido aos empregados de 
agroindústria que foram incluídos no regime ge-
ral, por ato do Ministro do Trabalho, ou por inicia-
tiva da própria empresa.

Conclusão3 

Diante do quanto restou desenvolvido acima, 
podem ser firmadas as seguintes conclusões:

1. A Lei n. 3.807/1960 (Lei Orgânica da Pre-
vidência Social), marco na Previdência Social do 
Brasil, instituiu conjunto normativo aplicável, de 
modo uniforme, aos diversos segurados e depen-
dentes dos variados Institutos de Previdência exis-
tentes à época (IAP’s), excluindo, no entanto, os 
trabalhadores rurais do sistema de proteção social 
(art. 3º, inciso II);

2. A inclusão dos trabalhadores rurais em 
um sistema de previdência somente se verificou 
a partir da vigência do Estatuto do Trabalhador 
Rural, instituído pela Lei n. 4.214/1963, sem que 
tal diploma tivesse, no entanto, previsto contri-
buições previdenciárias a serem suportadas pe-
los segurados a que se referia o art. 160;

3. Em contrapartida, os serviços e benefícios 
previstos se restringiam à assistência à maternida-
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de, auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou 
por velhice, pensão aos beneficiários em caso de 
morte, assistência médica e auxílio funeral, restrin-
gindo-se o segundo e terceiro benefícios apenas 
ao segurado rural (art. 164 da Lei n. 4.214/1963);

4. Como a carência, no sistema de previdência 
rural vigente à época do Estatuto do Trabalhador 
Rural, era compreendida como o lapso de tempo 
durante o qual os beneficiários não tinham ain-
da direito a determinadas prestações, de acordo 
com o disposto no citado regulamento, não se 
cogitava da exigibilidade de número mínimo de 
contribuições efetivamente vertidas e indispen-
sáveis para que o segurado fizesse jus à obtenção 
do benefício, porquanto a Lei n. 4.214/1963 não 
previu o pagamento de contribuições previden-
ciárias compulsórias suportadas pelos segurados 
referidos em seu art. 160;

5. Com a instituição do Plano Básico de Pre-
vidência Social pelo Decreto-Lei nº 564, de 1º de 
maio de 1969, os segurados desse novo sistema 
- empregados e trabalhadores avulsos do setor 
rural da agroindústria canavieira (artigo 2º, I) e os 
empregados e trabalhadores avulsos de empresas 
rurais que, pelo seu nível de organização, fossem 
incluídas no aludido Plano Básico (art. 2º, inciso I), 
mediante Decreto do Poder Executivo (art. 9º do 
Decreto-Lei n. 564, de 1º de maio de 1969) - passa-
ram a contribuir para sua manutenção, porém tal 
plano ainda previa coberturas reduzidas, a saber: 
(a) auxílio doença, aposentadoria por invalidez, 
aposentadoria por velhice (em favor do segura-
do); (b) auxílio reclusão, auxílio funeral, pensão 
por morte (em favor dos dependentes dos segu-
rados); (c) assistência médica, em favor dos segu-
rados e dos dependentes.

6. Com a alteração do Decreto-Lei 564 pelo 
704, de 24 de julho de 1969, foi introduzida alte-
ração prevendo que a empresa abrangida pelo 
Plano Básico de Previdência Social instituído pelo 
primeiro diploma (Decreto-lei n. 564/1969) pode-
ria ser incluída no sistema geral da Previdência So-
cial, tendo em vista o nível de organização da ati-
vidade e as condições econômicas da região onde 
estivesse localizada. Nesse segundo diploma, 
foram definidos como segurados obrigatórios os 
empregados do setor agrário de empresas agroin-

dustriais, as empresas produtoras e fornecedoras 
de produto agrário in natura e os empreiteiros ou 
organizações, que, não constituídos sob a forma 
de empresa, utilizassem mão de obra para produ-
ção e fornecimento de produto agrário in natura 
(arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 704/1969).

7. Com o advento da Complementar nº 11, de 
25 de maio de 1971, foi extinto o Plano Básico da 
Previdência Social e direcionadas as empresas con-
tribuintes ao PRORURAL, salvo as agroindústrias, an-
teriormente vinculadas, inclusive seu setor agrário, 
ao extinto IAPI e ao INPS, que continuaram ligadas 
ao regime geral (artigos 27, caput e § 1º e art. 29 da 
LC n. 11/71). Manteve-se a vinculação aos extintos 
IAPI e INPS daqueles empregados das agroindús-
trias que continuavam vinculados ao Regime Geral 
- inexistindo relação jurídica onerosa dos demais 
trabalhadores rurais com a Previdência Social Rural, 
cuja feição era nitidamente assistencial.

8. Somente com o advento da Constituição da 
República de 1988, e, particularmente, com a edição 
do novo plano de custeio e benefícios da Previdên-
cia Social, o trabalhador rural (empregado, segurado 
especial, autônomo rural e avulso rural) passou a in-
tegrar, em definitivo, sistema único de Previdência 
Social, como verdadeiro segurado obrigatório, em 
tese equiparado ao urbano.

9. Em conseqüência desse cenário de histó-
rica diferenciação entre os segurados urbanos e 
rurais, previu o artigo 143 da Lei n. 8.213/1991 a 
concessão de aposentadoria por idade, no valor 
do salário mínimo, ao empregado rural, trabalha-
dor avulso rural, ao trabalhador autônomo rural, 
independentemente do recolhimento efetivo de 
contribuições, isto é, independentemente do cum-
primento da carência. Com a mesma finalidade, a 
Lei n. 8.213/1991 viabilizou, por meio do art. 55, § 
2º, o cômputo do tempo de serviço do segurado 
trabalhador rural, anterior a julho de 1991, para 
fins de obtenção da aposentadoria por tempo de 
serviço e de contribuição, independentemente do 
recolhimento, exceto para efeito de carência, dis-
positivo aplicável apenas em favor dos segurados 
trabalhadores rurais que estavam expressamente 
excluídos da Lei n. 3.807/1960 (inciso II, art. 3º).
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10. Admite-se o cômputo, para fins de carên-
cia, do labor rural desempenhado anteriormente 
à Lei n. 8.213/1991, tão somente, pelos trabalha-
dores na agroindústria canavieira e em outras em-
presas incluídas no Plano Básico de Previdência So-
cial instituído pelo Decreto-Lei 564, de 1/05/1964, 
posto que contribuíam para a manutenção do sis-
tema, embora não estivessem vinculados, ainda, 
ao Regime Geral da Previdência Social em vigor à 
época (Lei n. 3.807/1960); e dos trabalhadores do 
setor agrário de empresa agroindustrial, das em-
presas produtoras e fornecedoras e produto agrá-
rio in natura e dos empreiteiros ou organizações 
que, não constituídos sob a forma de empresa, 
utilizavam mão de obra para produção e forne-
cimento de produto agrário in natura, incluídos, 
na forma do Decreto-Lei n. 704, de 24/07/1969, 
no Regime Geral de Previdência Social instituído 
pela Lei n. 3.807/1960 e que vinham sofrendo, em 
seus salários, o desconto da contribuição devida 
ao IAPI e, posteriormente, ao INPS (arts. 1º, 2º, 3º e 
5º do Decreto-Lei n. 704/1969 e art. 4º, parágrafo 
único da LC 16/1973).

11. Da interpretação sistemática do Decreto n. 
53.831/64 e de seu quadro anexo em face da arca-
bouço normativo examinado, resulta a conclusão de 
que o citado diploma teve por escopo a regulamen-
tação da aposentadoria especial prevista à época na 
Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, benefício que 
não se estendia aos segurados especiais nem aos tra-
balhadores rurais empregados, à exceção dos traba-
lhadores do setor agrário de empresa agroindustrial, 
das empresas produtoras e fornecedoras e produto 
agrário in natura e dos empreiteiros ou organizações 
que, não constituídos sob a forma de empresa, utili-
zavam mão de obra para produção e fornecimento 
de produto agrário in natura, incluídos, na forma do 
Decreto-Lei n. 704, de 24/07/1969, no Regime Geral 
de Previdência Social instituído pela Lei n. 3.807/1960 
e que vinham sofrendo, em seus salários, o desconto 
da contribuição devida ao IAPI e, posteriormente, ao 
INPS (arts. 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto-Lei n. 704/1969 e 
art. 4º, parágrafo único da LC 16/1973).
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O benefício de auxílio-reclusão – legislação e  
interpretação jurisprudencial atualizadas 

Juiz Federal Hermes Gomes Filho

Introdução1 

O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário 
devido aos dependentes do segurado recolhido à 
prisão, previsto na Constituição da República:

Art. 201 – A previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter contribu-
tivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998)

.........................................

...............................
IV – salário-família e auxílio-reclusão para 

os dependentes dos segurados de baixa renda.

Respeitáveis doutrinadores opõem-se a exis-
tência do referido benefício previdenciário, sendo 
citado frequentemente em vários estudos o posi-
cionamento de Sérgio Pinto Martins1:

Eis um benefício que deveria ser extinto, 
pois não é possível que a pessoa fique presa e ain-
da a sociedade como um todo tenha de pagar um 
benefício à família do preso, como se este tivesse 
falecido. De certa forma, o preso é que deveria 
pagar por se encontrar nesta condição, principal-
mente por roubo, furto, tráfico, homicídio, etc.

Na verdade, vem a ser um benefício de 
contingência provocada, razão pela qual não 
deveria ser pago, pois o preso dá causa, com 
seu ato, em estar nessa condição. Logo, não de-
veria a Previdência Social ter de pagar tal bene-
fício. Lembre-se que, se o acidente de trabalho 
é provocado pelo trabalhador, este não faz jus 
ao benefício. O mesmo deveria ocorrer aqui.

Entende, portanto, esta corrente doutrinária 
que o auxílio-reclusão constitui verdadeiro prêmio 
ao criminoso que verá o sustento de sua família 
garantido pela Previdência Social, o que acabaria 
até mesmo por estimular a criminalidade, haven-
do aqueles que chegam a propugnar até mesmo 
pela sua extinção, conforme relatado acima.

De outra parte, doutrinadores não menos 
ilustres argumentam em sentido contrário, tal 
como Russomano2: 

O criminoso, recolhido à prisão, por mais 
deprimente e dolorosa que seja sua posição, 
fica sob a responsabilidade do Estado. Mas, 
seus familiares perdem o apoio econômico que 
o segurado lhe dava e, muitas vezes, como se 
fossem os verdadeiros culpados, sofrem a con-
denação injusta de gravíssimas dificuldades.

Inspirado por essas idéias, desde o início 
da década de 1930, isto é, no dealbar da fase 
de criação, no Brasil, dos Institutos de Apo-
sentadoria e Pensões, nosso legislador teve o 
cuidado de enfrentar o problema e atribuir ao 
sistema de Previdência Social o ônus de ampa-
rar, naquela contingência, os dependentes do 
segurado detento ou recluso.

Percebe-se que o doutrinador citado acima se 
lastreia no princípio da solidariedade para defender 
a existência do benefício, porquanto este visa aten-
der precipuamente à família do segurado. Aliado 
ao argumento supra, propõe-se a interpretação do 
instituto à luz de outros princípios constitucionais, 
destacando-se primeiramente o preceito contido 
no art. 226 da Constituição Federal, o qual prevê 
especial proteção à família por parte do Estado. 
Em consonância com este preceito constitucional, 
argumenta-se que a legislação previdenciária teria 
dispensado tratamento para proteção à família ao 
instituir a pensão por morte e o auxílio-reclusão. 
Em ambos os benefícios o propósito consiste em 
proteger a fonte de subsistência do núcleo familiar, 
constituindo, pois, uma prestação pecuniária com 
caráter substitutivo, com o objetivo de prover as 
necessidades econômicas dos dependentes.

Outro princípio constitucional utilizado para 
defender a existência do benefício encontra-se inse-
rido no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal: 

Nenhuma pena passará da pessoa con-
denado, podendo a obrigação de reparar o 



dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos suces-
sores e contra eles executadas, até o limite do 
valor do patrimônio transferido. 

Argumenta-se que os familiares do recluso já 
experimentam o sofrimento pelo afastamento do 
seu convívio e ainda teriam que suportar a privação 
da fonte de renda, o que constituiria uma extensão 
da pena aos dependentes, os quais não concorreram 
para o crime que deu azo à prisão do segurado.

De outra parte, o instituto também encontra-
ria supedâneo no princípio da dignidade humana, 
consoante o art. 1º, inciso III, da Carta Política, bem 
como no compromisso de erradicação da pobre-
za, elencado no art. 3º, já que, aplicando-se uma 
interpretação sistemática e teleológica, cabe ao 
Estado, conjuntamente com a sociedade, proteger 
a família contra eventuais infortúnios, tal como se 
dá com a pensão por morte.

A assertiva de que o auxílio-reclusão propicia-
ria o incentivo à criminalidade constitui, sem dú-
vida, um exagero, mormente sob a consideração 
de que o instituto é pouco conhecido pela popula-
ção interessada. Segundo boletim divulgado pelo 
Ministério da Previdência e Assistência Social, em 
dezembro de 2009 foram pagos 26.645 benefícios 
de auxílio-reclusão, para uma população carcerá-
ria que girava em torno de 469.807 no primeiro se-
mestre do ano de 2009, consoante dados obtidos 
no sítio do Ministério da Justiça junta à rede mun-
dial de computadores. Depreende-se que se trata 
de percentual diminuto, mesmo considerando um 
elevado número de detentos que não seriam se-
gurados por ocasião da prisão (esses dados não 
estão disponíveis no sítio do MPAS). Contudo, não 
há como negar que a legislação foi extremamen-
te generosa ao disciplinar o instituto, dando-lhe 
o tratamento da pensão por morte, mormente no 
que diz respeito à carência. 

Dos requisitos para concessão do bene-2 
fício de auxílio-reclusão 

A concessão do benefício do auxílio-reclusão en-
contra-se disciplinada no art. 80, da Lei nº 8.213/91: 

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mes-
mas condições da pensão por morte, aos de-
pendentes do segurado recolhido à prisão, que 
não receber remuneração da empresa nem es-
tiver em gozo de auxílio-doença, de aposenta-
doria ou de abono de permanência em serviço.

Parágrafo único. O requerimento do 
auxílio-reclusão deverá ser instruído com cer-
tidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo 
obrigatória, para a manutenção do benefício, 
a apresentação de declaração de permanência 
na condição de presidiário.

Portanto, o primeiro pressuposto para ob-
tenção do benefício consiste no recolhimento do 
segurado à prisão. Não importa a natureza jurídi-
ca dessa prisão, podendo ser cautelar, provisória 
ou definitiva ou até domiciliar, não importando 
também se o segurado cumpre a pena em regi-
me semi-aberto ou fechado. Em qualquer dessas 
situações, o segurado não terá meios de prover o 
sustento de sua família, pois estará impossibilita-
do de trabalhar. Portanto, as principais premissas 
para o deferimento do benefício consistem no 
recolhimento à prisão, a qualidade de segurado 
no momento da prisão e que este não receba re-
muneração da empresa, não esteja em gozo do 
auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de 
permanência de serviço.

Para requerer o benefício, torna-se necessário 
que seja apresentada a certidão de efetivo recolhi-
mento do segurado à prisão, expedida pela auto-
ridade competente, juntamente com o pedido.  

A Emenda Constitucional nº 20 trouxe sensível 
alteração na redação do inciso IV, do art. 201, da 
Constituição Federal, passando a limitar a concessão 
do referido benefício aos segurados de baixa renda.

Em respeito ao direito adquirido, para aqueles 
que já vinham recebendo o auxílio-reclusão ou ti-
nham implementado as condições, para o período 
anterior a 16.12.1998, aplica-se a legislação vigen-
te à época, independentemente da renda mensal 
(Portaria MPAS nº 4.883/98)

A alteração constitucional que limitou a concessão 
do benefício aos segurados de baixa renda foi objeto 
de muitas críticas pela doutrina, vez que considerada 
discriminatória, conforme anota Castro e Lazzari3: 
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A redução do alcance do benefício, con-
templado, após 16.12.1998, apenas as famí-
lias dos segurados “de baixa renda”, constitui 
discrímen não razoável, padecendo a rega 
de vício de inconstitucionalidade, por afetar 
o tratamento isonômico. Cumpre lembrar o 
precedente do salário-maternidade, que foi 
estabelecido na Constituição originariamen-
te como sendo benefício previdenciário a ser 
concedido “sem prejuízo do emprego e do 
salário”, razão pela qual o STF considerou a al-
teração promovida pela EC 20/98 (limitação ao 
teto do RGPS) inconstitucional. Aqui, a situação 
é idêntica, pois o escopo da proteção social é 
a proteção universal a quaisquer pessoas que 
se encontrem em condição de risco de subsis-
tência, e não é razoável se admitir que renda 
familiar no valor de R$ de 360,00 (à época da 
EC 20/98) indique ter a família condições de 
manter-se sem o benefício do auxílio-reclusão, 
ainda mais quando não se leva em conta o nú-
mero de pessoas a ser  mantida.

Uma corrente jurisprudencial sobre a matéria 
caminhou no sentido de interpretar a renda bruta 
mensal como a renda do dependente e não a do 
segurado, uma vez que tem como escopo a garan-
tia da subsistência daquele, entendimento este 
que veio a cristalizar-se na Súmula nº 5, da Turma 
Regional de Uniformização JEF da 4ª Região: “Para 
fins de concessão do auxílio-reclusão, o conceito de 
renda bruta mensal se refere à renda auferida pelos 
dependentes e não a do segurado recluso”.

A matéria passou pelo crivo do Supremo Tribunal 
Federal que deu a palavra final sobre a questão jurídi-
ca, por maioria, no julgamento do RE 587365, tendo 
como relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, 
IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO 
DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍ-
LIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGU-
RADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO 
INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE 
FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Consti-
tuição, a renda do segurado preso é que a deve 
ser utilizada como parâmetro para a concessão 
do benefício e não a de seus dependentes.

II - Tal compreensão se extrai da redação dada 
ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que 

restringiu o universo daqueles alcançados pelo 
auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da 
seletividade para apurar a efetiva necessidade 
dos beneficiários.

III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 
3.048/1999 não padece do vício da inconstitu-
cionalidade.

IV - Recurso extraordinário conhecido e pro-
vido (RE 587365, SC – Santa Catarina Rela-
tor Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 
25/03/2009, Publicação: 08.05.2009 - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno). 

Portanto, prevaleceu o entendimento de que a 
renda mensal a ser considerada para aferir a baixa 
renda seria a do segurado e não a do dependente. 

O Superior Tribunal de Justiça vem entenden-
do que a verificação da baixa renda deve ser feita 
na data em que o segurado foi recolhido à prisão, 
aplicando, pois, o princípio tempus regit actum: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CON-
CESSÃO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO DE 
BAIXA RENDA. DETERMINAÇÃO CONSTITUCIO-
NAL. ARTIGO 80 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS 
DA PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE. 
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊN-
CIA. RECOLHIMENTO À PRISÃO. LEGISLAÇÃO 
VIGENTE À ÉPOCA. OBEDIÊNCIA. RECURSO 
PROVIDO.

I - A EC 20/98 determinou que o benefício auxí-
lio-reclusão seja devido unicamente aos segu-
rados de baixa renda.

II - Nos termos do artigo 80 da Lei 8.213/91, o 
auxílio-reclusão é devido nas mesmas condi-
ções da pensão por morte aos dependentes 
do segurado recolhido à prisão, desde que não 
receba remuneração da empresa nem auxílio-
doença, aposentadoria ou abono de perma-
nência em serviço.

III - A expressão “nas mesmas condições da pen-
são por morte” quer significar que se aplicam 
as regras gerais da pensão por morte quanto à 
forma de cálculo, beneficiários e cessação dos 
benefícios. Em outros termos, as regras da pen-
são por morte são em tudo aplicáveis ao auxí-
lio-reclusão, desde que haja compatibilidade e 
não exista disposição em sentido diverso.

IV - A jurisprudência da Eg. Terceira Seção enten-
de que a concessão da pensão por morte deve 
observar os requisitos previstos na legislação 
vigente ao tempo do evento morte, em obedi-
ência ao princípio tempus regit actum.
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V - Quando foi o segurado recolhido à prisão, não 
era considerado de baixa renda, não fazendo jus 
seus dependentes ao benefício auxílio-reclusão, 
em razão de Portaria posterior mais benéfica. In-
cide, à espécie, o princípio tempus regit actum.

VI - A concessão do benefício auxílio-reclusão 
deve observar os requisitos previstos na legis-
lação vigente ao tempo do evento recolhimen-
to à prisão, porquanto devem ser seguidas as 
regras da pensão por morte, consoante os ter-
mos do artigo 80 da Lei 8.213/91.

VII - Recurso conhecido e provido.

(RESP 760767/SC – Recurso Especial – 
2005/0101195-9 – Relator Ministro Gilson Dipp 
- 5ª Turma – data do julgamento: 06.10.2005 - 
data da publicação: 24.10.2005)

O art. 13 da referida Emenda disciplinou o que 
se entenderia por segurado de baixa renda:

Até que a lei discipline o acesso ao salá-
rio-família e auxílio-reclusão para os servido-
res, segurados e seus dependentes, esses be-
nefícios serão concedidos apenas àqueles que 
tenham renda bruta mensal igual ou inferior a 
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que até 
a publicação da lei, serão corrigidos pelos mes-
mos índices aplicados aos benefícios do regi-
me geral de previdência 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 MPAS nº 350, de 30.12.2009).

É necessário que o interessado demonstre 
a condição de dependente do recluso na forma 
que exige a legislação. Os dependentes recebe-
rão o benefício enquanto o segurado permanecer 
preso. Assim sendo, devem apresentar trimestral-
mente ao INSS certidão do órgão prisional ao qual 
o segurado se encontra recolhido. 

A lei não faz distinção quanto à natureza da 
prisão (se cautelar ou decorrente de sentença con-
denatória com trânsito em julgado), nem quanto 
ao seu regime. Entretanto, o benefício é voltado 
para o atendimento dos dependentes do segura-
do que se veriam sem subsistência pela falta de 
seu provedor. Assim, nas hipóteses de regime 
aberto descabe a concessão do benefício, em ra-
zão de se encontrar o segurado apto para o retor-
no ao trabalho. Parecer exarado pela Consultoria 

Jurídica do então MPAS concluiu que as famílias 
dos segurados presos sob o regime fechado e se-
mi-aberto fazem jus ao auxílio-reclusão, ainda que 
eles exerçam atividade remunerada e que as famí-
lias dos segurados em cumprimento de pena sob 
regime aberto não têm direito ao recebimento do 
auxílio-reclusão (Parecer CJ nº 2.583, de 24.9.2001 
– in Revista RPS 252/834, nov/2001). Também é 
indiferente tratar-se de prisão em razão de ilícito 
cível, penal ou administrativo.

A renda mensal inicial será de 100% do valor 
do salário-de-benefício. O benefício não poderá 
ser inferior a um salário mínimo. O segurado es-
pecial também terá direito a um salário mínimo 
de benefício. Caso esteja contribuindo facultati-
vamente, será o benefício concedido com base 
no salário-de-contribuição.

Em caso de fuga do segurado, será o benefí-
cio suspenso. Havendo recaptura, o benefício será 
restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, 
desde que não haja transcorrido tempo que impli-
que na perda da condição de segurado. Se houver 
exercício de atividade dentro do período de fuga, 
será ele considerado para verificação da perda ou 
não da qualidade de segurado. 

O termo inicial para concessão do benefício 
é a data do recolhimento do segurado à prisão, 
desde que o pedido seja protocolado em até trinta 
dias do fato. Caso isto não ocorra, terá por data de 
início a do requerimento administrativo. O termo 
final é o livramento do apenado, ou progressão 
para regime aberto. Ressalte-se que a liberdade do 
segurado não é obstáculo ao recebimento de par-
celas devidas, mas não pagas na época própria.

Falecendo o segurado detido ou recluso, o 
auxílio-reclusão que estiver sendo pago será au-
tomaticamente convertido em pensão por morte. 
Não havendo concessão de auxílio-reclusão em 
razão de o salário-de-contribuição ser superior ao 
limite fixado para determinar a baixa renda, será 
devida pensão por morte aos dependentes se o 
óbito do segurado tiver ocorrido dentro do perí-
odo 12 meses após o livramento.

O Art. 2º da Medida Provisória nº 83, de 12 de 
dezembro de 202, convertida na Lei nº 10.666, de 
08 de maio de 2003, dispõe:
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Art. 2º O exercício de atividade remunerada do 
segurado recluso em cumprimento de pena em 
regime fechado ou semi-aberto que contribuir na 
condição de contribuinte individual ou facultati-
vo não acarreta a perda do direito ao recebimen-
to do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 1º O segurado recluso não terá direito 
aos benefícios de auxílio-doença e de aposen-
tadoria durante a percepção, pelos dependen-
tes, do auxílio-reclusão, ainda que, nessa con-
dição, contribua como contribuinte individual 
ou facultativo, permitida a opção, desde que 
manifestada, também, pelos dependentes, ao 
benefício mais vantajoso.

§ 2º Em caso de morte do segurado recluso 
que contribuir na forma do § 1º, o valor da pensão 
por morte devida a seus dependentes será obti-
do mediante a realização de cálculo, com base 
nos novos tempos de contribuição e salário-de-
contribuição correspondentes, neles incluídas as 
contribuições recolhidas enquanto recluso, facul-
tada a opção pelo valor do auxílio-reclusão.

Assim, por essa disciplina, mesmo recebendo 
o segurado recluso remuneração na prisão, seus 
dependentes poderão receber o auxílio-reclusão. A 
norma veio corrigir uma antinomia que existia en-
tre a Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que per-
mite ao preso trabalhar de forma remunerada, que 
poderá ser interno (art. 31 a 35) ou externo (art. 36 
a 37), com o art. 80 da Lei 8.213/91, que não permi-
tia que o preso recebesse remuneração para que os 
dependentes pudessem ter direito ao benefício. 

No que respeita à carência, o tratamento 
dispensado ao benefício foi bastante genero-
so ao aplicar a disciplina de pensão por morte, 
porquanto não existe carência, ou seja, não há 
tempo mínimo de contribuição para o direito à 
concessão do benefício, sendo necessário so-
mente a comprovação da condição de segura-
do pelo recluso e o preenchimento dos requisi-
tos básicos à concessão. 

Considerações finais3  

O benefício de auxílio-reclusão encontra am-
paro nos princípios constitucionais da proteção 
a família, individualização da pena, solidariedade 
social, dignidade humana e erradicação da pobre-
za. Visa atender ao risco social da perda da fonte 

de renda familiar, em razão da prisão do segurado 
de baixa renda, assim definido pela Emenda Cons-
titucional nº 20, e tem por destinatários os depen-
dentes do recluso. 
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A desaposentação e a preservação do mínimo vital
Juíza Federal Hind Ghassan Kayath

Introdução1 

Um dos temas mais debatidos atualmente 
no campo do Direito Previdenciário diz respeito à 
desaposentação que consiste na possibilidade do 
segurado desconstituir o ato de sua aposentadoria 
a fim de obter outro benefício mais vantajoso no 
mesmo ou em outro regime de previdência, com 
o aproveitamento do tempo do benefício anterior 
ao qual passa a ser acrescido ao novo tempo de 
contribuição decorrente de vínculo laboral manti-
do após a sua inativação.

Um exemplo típico é quando o trabalhador se 
aposenta de forma proporcional, continua traba-
lhando e contribuindo e pretende usar esse novo 
período para obter aposentadoria integral. Outra 
situação: segurado do Regime Geral da Previdência 
Social ingressa em cargo público vinculado a regime 
próprio visando ali se aposentar com o aproveita-
mento do tempo na iniciativa privada.

É interessante assinalar que não se trata de 
cumulação de benefícios ou contagem concomi-
tante de tempo de contribuição, mas sim de ces-
sação de um benefício em prol da fruição de outro 
em melhores condições financeiras1.

Ora, o sonho de todos os trabalhadores é ob-
ter uma aposentadoria digna, que lhes assegure 
no último período de suas vidas um pouco mais 
de tranqüilidade e independência.

Acontece que ao se aposentar, a realidade 
enfrentada pela grande maioria dos brasileiros é 
totalmente distinta. Ao longo dos anos, esta clas-
se assiste seu poder econômico ir desaparecen-
do, em razão da irrisória atualização, aliado ao 
fato do aumento da expectativa de vida. O que 
lhes resta fazer? Morrer mais cedo, para não con-
viver com a miséria ou tentar uma nova alterna-

1 ARAÚJO, Isabella Borges. A desaposentação no direito brasileiro. 
Júris Plenum Trabalhista e Previdenciária, n. 18, junho de 2008. 
Caxias do Sul: Editora Plenum Ltda., 2008, p. 49.

tiva no mercado de trabalho a fim de assegurar a 
percepção de benefício mais rentável no futuro? 
Esse é o tema que abordaremos.

Princípio da dignidade da pessoa humana2 

A Carta de 1988 estabelece a preservação da 
dignidade da pessoa humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito (art. 1º., inci-
so III), considerando, outrossim, como inviolável 
o direito à vida (artigo 5º., caput). A dignidade da 
pessoa humana e o direito à vida são considerados 
como núcleo essencial dos direitos humanos na vi-
são de Fábio Konder Comparato2.

Além de alçar o princípio da dignidade da pessoa 
humana à condição de fundamento do Estado De-
mocrático de Direito, na Constituição encontram-se 
outras referências a esse princípio como no dispositi-
vo que trata da proteção outorgada pelo Estado à fa-
mília (art. 226, par. 7º.), bem como nos princípios que 
regem a atividade econômica (artigo 170, caput).

É de difícil tarefa definir o que seja dignida-
de humana, pois assim como a noção de justiça, 
trata-se de um conceito fluido, todavia essa dificul-
dade acaba sendo ultrapassada quando se busca 
estabelecer a conceituação pelo sentido negativo 
do termo, ou seja, aquilo que se apresenta como 
indigno. A indignidade é facilmente detectada 
quando não sejam asseguradas às pessoas condi-
ções mínimas de saúde, educação, saneamento, 
alimentação, trabalho, moradia e liberdade3.

Assim, a função do princípio da dignidade da pes-
soa humana e de seus consectários lógicos, os direitos 
fundamentais, é garantir perante o Estado que as con-
dições mínimas de subsistência sejam preservadas.

2 COMPARATO, Fábio Konder apud LIMA, Maria Madeleine Hutyra 
de Paula. Imposto sobre a renda de salário: o mínimo vital à luz 
do princípio da dignidade da pessoa humana. Revista de Direito 
e Política, vol. 7, out. a dez/2005, p. 137.

3 ANDRADE, Vander Ferreira. A dignidade da pessoa humana: 
valor-fonte da ordem jurídica. SP: Cautela, 2007, p. 69.



Mínimo vital3 

A tutela da dignidade da pessoa humana im-
porta em resguardar a essência do mínimo irredu-
tível. Melhor explicitando, o mínimo vital é capaz 
de tornar determinável o princípio da dignidade 
da pessoa humana, pois permite a concretização 
dos direitos fundamentais individuais e sociais 
constitucionalmente assegurados. Nesse aspecto 
ele se traduz em prestações estatais positivas.

O mínimo existencial não se esgota, entretan-
to, no rol do artigo 5º. da Constituição, não estan-
do sujeito a um catálogo preexistente, podendo 
variar de acordo com o contexto social. Esse direi-
to às mínimas condições de sobrevivência digna 
pressupõe o mínimo indispensável à habitação, 
educação, vestuário, alimentação e o direito ao tra-
tamento médico adequado. Isso porque, sem que 
se assegure as mínimas condições de existência, a 
sobrevivência humana estaria ameaçada e com ela 
as próprias condições iniciais da liberdade.

Mas essa não é a sua única feição. No campo 
da tributação isso significa que o poder de tributar 
do Estado somente pode incidir após a preserva-
ção do mínimo vital ou existencial4. Em outras pa-
lavras, a ação de tributar não pode incidir sobre as 
despesas necessárias para viabilizar aos cidadãos 
o atendimento de suas necessidades básicas por 
meio de desonerações impositivas. Apenas o que 
exceder ao mínimo vital é que poderá ser alvo do 
Fisco, sob pena de comprometer as condições ma-
teriais mínimas de existência.

Regina Helena Costa define a preservação do mí-
nimo vital como a quantidade de riqueza mínima, sufi-
ciente para a manutenção do indivíduo e de sua família, 
intangível pela tributação por via de impostos5.

No âmbito da seguridade social impõe a ado-
ção de medidas de proteção tendentes a assegurar 
as necessidades básicas do ser humano nas áreas 
de saúde, assistência social e previdência social. 

4 A Professora Regina Helena Costa identifica as seguintes 
expressões que seriam equivalentes: mínimo vital, mínimo 
necessário, mínimo de existência, mínimo indispensável e 
mínimo imponível (Princípio da capacidade contributiva. SP: 
Malheiros, 1993, p. 65).

5 COSTA, Regina Helena. Imposto de renda e capacidade 
contributiva. Revista CEJ, Brasília n. 22, jul/set 2003, p. 27.

Esses direitos sociais são regidos pelo princípio 
da universalidade, representando prestações que 
atendam as pessoas da forma mais abrangente 
possível6.  Os dois primeiros sistemas caracterizam-
se pela gratuidade, podendo ser prestados inde-
pendente do beneficiário ser contribuinte ou não 
da seguridade. Já em relação à previdência social, 
exige-se a contribuição como uma das fontes de 
seu custeio (contribuição x retribuição).  

Da desaposentação4 

Na lição de Wladimir Novaes Martinez a desa-
posentação compreende dois atos administrati-
vos: 1)um de natureza desconstitutiva, consistindo 
na renúncia à aposentadoria; 2) o outro de nature-
za constitutiva, em face de nova aposentação ou 
de pelo menos renúncia com o restabelecimento 
do status quo ante, sem outra pretensão7.

4.1 Cabimento

Os argumentos contrários à desaposentação 
podem ser assim resumidos: 1) não há autorização 
legal reconhecendo essa possibilidade; 2) o ato 
administrativo concessivo da aposentadoria se 
traduz em ato jurídico perfeito; 3) a aposentado-
ria, por ser direito inalienável, é insuscetível de re-
núncia8; 4) a desaposentação macula o equilíbrio 
financeiro e atuarial do sistema previdenciário, 
traduzindo em aumento ou criação de benefício 
previdenciário sem fonte de custeio9.

Todos eles, entretanto, são passíveis de refutação. 

Ora, se por um lado, não há lei autorizando o 
desfazimento do ato de aposentadoria, por outro, 
deve-se reconhecer que não há no ordenamento 
jurídico qualquer preceito legal que vede a desa-
posentação. Para além disso, pode-se apontar o 

6 TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: regime geral 
de previdência social e regimes próprios de previdência social. 
8ª. ed. RJ: Lúmen Júris, 2006, p. 2.

7 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Conseqüências práticas e jurídicas 
da desaposentação. Repertório de jurisprudência IOB, vol. II, n. 
12/2008, p. 401.

8 O artigo 181-B do Decreto 3.048/99 estabelece que as aposentadorias 
por idade, tempo de contribuição e especial são irrenunciáveis.

9 CARVALHO, Felipe Epaminondas. Desaposentação: uma luz no fim 
do túnel. Jornal Trabalhista Consulex. N. 1141. Brasília: 2006, p. 11.
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princípio da dignidade da pessoa humana como o 
fundamento constitucional desse instituto10. 

De mais a mais, prevalece o entendimento que o 
princípio da indisponibilidade não se aplica ao ato de 
aposentadoria, o qual, por se tratar de direito patrimo-
nial, enseja livre disposição pelo seu titular, bastando 
a manifestação volitiva deste último, independente 
da anuência da autarquia federal ou de qualquer ou-
tro ente público. Apesar disso, a Previdência Social se 
recusa a acolher o pedido de renúncia, transferindo 
ao Poder Judiciário o julgamento do conflito de inte-
resses que se instaura a partir daí.

De outra banda, não se cogita da violação ao 
artigo 5º., inciso XXXVI da Constituição Federal que 
trata da garantia do ato jurídico perfeito. Isso porque, 
o preceito em tela deve ser interpretado no sentido 
de melhor resguardar a defesa dos direitos dos segu-
rados contra a Administração Pública, não podendo 
ser utilizado para prejudicá-lo no intuito de preservar 
um final de vida com mais dignidade.

No que toca ao equilíbrio financeiro e atuarial do 
sistema previdenciário, convém não esquecer que 
o trabalhador aposentado que continua a trabalhar, 
permanece contribuindo, arcando com o custeio 
sem qualquer contrapartida. Assim, essa receita extra 
e inesperada serviria como fonte de custeio. Signifi-
ca dizer, as contribuições previdenciárias recolhidas 
após o ato de aposentadoria, em face do exercício de 
atividade remunerada, serviriam de fonte de custeio 
para o futuro benefício previdenciário.

Sobreleva notar que na seara do Direito Ad-
ministrativo, o artigo 25 da Lei n. 8.112/90 prevê o 
instituto da reversão que permite o retorno ao ser-
viço público do servidor aposentado. Trata-se, desse 
modo, de situação análoga à desaposentação, posto 
que o servidor poderá obter futura aposentadoria 
com o aproveitamento do tempo anterior11. Ambos 
têm como premissa o desfazimento da jubilação.

Nesse cenário, há de se ressaltar que a jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se 
no sentido de que a aposentadoria, sendo direito 
patrimonial disponível, é passível de renúncia, não 

10 CARVALHO, Felipe Epaminondas. Desaposentação: uma luz no fim 
do túnel. Jornal Trabalhista Consulex. N. 1141. Brasília: 2006, p. 12.

11 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de e LAZZARI, João Batista. 
Manual de direito previdenciário. 7ª. Ed. SP: LTr, 2006, p. 546.

havendo fator impeditivo para a contagem do tem-
po de serviço que a embasou para a obtenção de 
novo benefício mais vantajoso ainda que sob regi-
me previdenciário diverso.

Por fim, não se deve olvidar que apesar de seu 
cabimento, a desaposentação não pode ser aplicada 
aos segurados contemplados com a aposentadoria 
por invalidez, na medida em que esse benefício se 
apresenta incompatível com o exercício de qualquer 
atividade laboral após o jubilamento. Eis porque, 
nessa situação, não se pode cogitar de supervenien-
tes contribuições ao regime previdenciário. 

4.2 Do direito à obtenção da certidão de 
tempo de serviço

Uma vez desconstituída a aposentadoria, assis-
te direito ao segurado de obter certidão de tempo 
de contribuição do período anteriormente utiliza-
do para fins de cômputo no futuro benefício mais 
vantajoso a ser requerido perante o mesmo regi-
me ou regime previdenciário diverso. Assim, em 
face da negativa do INSS em reconhecer o direito 
à renúncia do benefício, o pedido de tutela jurisdi-
cional deve ser cumulado com o de expedição da 
certidão de tempo de serviço ou contribuição.

4.3 Da obrigação de devolução dos pro-
ventos percebidos

Um dos pontos polêmicos que cercam a 
aplicação do instituto, diz respeito à obrigação 
ou não de devolução dos valores relativos aos 
proventos percebidos pelos segurados duran-
te a vigência do benefício.

Em prol do dever de restituição, defende 
Wladimir Novaes Martinez o restabelecimento 
do status quo ante, ressaltando que o cálculo do 
quantum a ser devolvido depende de parâmetros 
atuariais, levando em conta os dois planos de be-
nefício. Vale dizer, tanto o regime de origem de 
forma a não causar desequilíbrio em face da de-
saposentação, bem como para que o regime insti-
tuidor possa pagar o benefício12.

12 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Restituição do recebido na 
desaposentação. RPS ano XXXII, n. 33, agosto 2008, p. 624-625.
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Perfilhando entendimento diverso, os auto-
res Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 
Lazari sustentam que a ausência de irregularidade 
no ato de concessão do benefício, acarreta a ine-
xigência de devolução dessas parcelas13. Acres-
cente-se a isso, a natureza alimentar das verbas 
recebidas, não ensejando, por conseguinte, a sua 
repetição. Aliás, nesse sentido há precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão5 

Como visto, o instituto da desaposentação 
apresenta plena compatibilidade com o ordena-
mento jurídico brasileiro, estando em consonân-
cia com a ordem constitucional, não havendo dis-
ciplina legal que o proíba.

Por outro lado, o ato de desaposentação não 
pode ser conceituado de forma restrita de maneira 
a somente propiciar a contagem do novo tempo 
de contribuição em regime previdenciário diverso 
daquele inicialmente vinculado. Faz-se mister, a 
adoção de uma concepção mais ampla, a fim de  
que seja admitida em ambas as situações, poden-
do contemplar a obtenção do futuro benefício tan-
to no mesmo regime como em outro distinto14.

O ato de desaposentação não pode ficar condi-
cionado à necessidade de devolução das parcelas 
percebidas. Seus efeitos, portanto, seriam ex nunc.

Em suma, o instituto da desaposentação tem 
por escopo proporcionar ao cidadão uma apo-
sentadoria mais rentável de forma a concretizar 
no campo do direito previdenciário o princípio da 
dignidade da pessoa humana, preservando-lhe o 
mínimo existencial15.
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Justiça do Trabalho e o reconhecimento de  
tempo de serviço para fins previdenciários

Juiz Federal Ivanir César Ireno Júnior

Introdução 1 

O presente artigo tem como gênese as discus-
sões estabelecidas a partir da conferência “Tempo 
de serviço reconhecido pela Justiça do Trabalho e 
sua utilização para fins previdenciários”, ministrada 
pela professora Zélia Luiza Pierdoná, na I Jornada 
de Direito Previdenciário da Escola de Magistratura 
Federal da 1º Região, realizada em Belo Horizonte, 
entre os dias 27 a 29 de outubro de 2009. 

A partir da análise de temas como a constitucio-
nalidade e alcance da regra probatória constante § 3º 
do art. 55 da Lei 8.213/1991, que exige início de prova 
material para a comprovação de tempo de serviço, 
vedada a admissão de prova exclusivamente teste-
munhal para tanto, bem como dos limites subjetivos 
da coisa julgada, o artigo pretende fixar as situações 
em que as decisões proferidas pela Justiça do Traba-
lho devem produzir efeitos na esfera previdenciária. 

Da constitucionalidade e alcance da regra 2 
probatória do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991

O tempo de serviço é elemento essencial do 
suporte fático de praticamente todos os benefícios 
previdenciários, sendo determinante na aferição da fi-
liação do segurado ao regime previdenciário, no cum-
primento da carência, quando exigida, e, finalmente, 
no preenchimento do período necessário para a ob-
tenção de algumas espécies de aposentadoria, como 
por tempo de serviço e especial.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 20, 
de 15 de dezembro de 1998 (art. 4º), o tempo de ser-
viço foi substituído, para fins de concessão e cálculos 
dos benefícios previdenciários, pelo tempo de efeti-
va contribuição para o sistema previdenciário, veda-
das as contagens em dobro ou de tempos fictícios. 
No entanto, até que lei venha regulamentar a maté-
ria, o tempo de serviço considerado pela legislação 

vigente para efeito de aposentadoria será contado 
como tempo de contribuição.

O art. 55 da Lei 8.213/1991, com remissão ao 
Regulamento (Decreto n. 3.048/1999), prevê as hi-
póteses de reconhecimento de tempo de serviço, 
com destaque para o § 3º1, de aplicação na via ad-
ministrativa ou judicial, que exige para fins de com-
provação início de prova material, vedada a prova 
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência 
de motivo de força maior ou caso fortuito. 

Essa exigência de início de prova material, com 
vedação à comprovação de tempo de serviço por 
prova exclusivamente testemunhal, já foi objeto de 
argüição de inconstitucionalidade, por violar o dis-
posto no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição 
Federal de 1988, que garantem, respectivamente, o 
efetivo acesso à justiça em caso de violação de direi-
to e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, 
sendo firmes as vozes na doutrina nesse sentido2. 

Os argumentos em defesa da tese são vários, 
podendo três deles ser colocados em destaque. Pri-
meiro o fato de a relação de emprego tratar-se de 
um contrato-realidade, que independe de qualquer 
prova documental para sua comprovação (informa-
lidade), bastando o preenchimento dos requisitos 
da pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade 
e subordinação, que podem ser demonstrados por 
simples prova testemunhal. Segundo porque não 
pode ser imposto ao empregado, parte mais fraca da 
relação laboral, a obrigação de produzir prova docu-
mental de vínculo que o empregador, responsável 
pela formalização do contrato, quer, por questões 

1 Art. 55. (...)

  § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 
inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme 
o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 
início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 
fortuito, conforme disposto no regulamento.

2 Ver, por todos, CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João 
Batista. Manual de Direito Previdenciário – 11. ed. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009. pp. 698/701.



tributárias, esconder. Terceiro porque essa injusta 
transferência de ônus probatório ao trabalhador vai 
de encontro com o caráter protetivo das legislações 
trabalhista e previdenciária, em especial o princípio 
da universalidade da cobertura (art. 194, I, da CF/88). 

Embora respeitáveis os argumentos expostos, a 
limitação probatória em discussão não se encontra 
eivada de inconstitucionalidade, como, inclusive, já 
reconheceu o Supremo Tribunal Federal no julga-
mento do RE n. 236.759-SP, rel. Ministro Marco Aurélio 
(informativo STF n. 225, de 2.5.2001)3. Inicialmente, re-
gistre-se que a lei pode, em caráter abstrato e visando 
conferir maior segurança a algumas relações jurídicas, 
limitar os meios de prova acerca dos fatos em disputa. 
Nesse sentido ver o disposto nos artigos 3664 e 4015 
do Código de Processo Civil. 

No caso, o legislador, ao editar o § 3º do art. 
55 da Lei 8.213/1991, procurou conferir maior 
segurança jurídica ao reconhecimento do tempo 
de serviço para fins previdenciários, introduzindo 
no seu universo probatório requisito não exigido 
para a demonstração da relação de emprego, 
qual seja, o início de prova material. Certamen-
te, a rigidez e a saúde financeira do sistema pre-
videnciário, aliadas à necessidade de se buscar 
mecanismos indiretos para dar formalidade às 
relações de emprego e inibir fraudes levou a essa 
solução, que não priva o segurado do acesso à 
justiça ou viola o seu direito de ampla defesa.

Destaque-se que o legislador, ciente da informa-
lidade das relações de trabalho, respeitou o princípio 
da proporcionalidade ao impor a limitação probatória 
em comento, uma vez que não exigiu prova material 
do tempo de serviço, no sentido de documento que 
forneça ao julgador um juízo de certeza acerca do la-
bor urbano ou rural. Exigiu, unicamente, início de pro-
va material, que deve ser entendido como qualquer 

3 No mesmo sentido o STJ, ao editar o enunciado n. 149 de sua 
súmula: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 
comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do 
benefício previdenciário”.

4 Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o 
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial 
que seja, pode suprir-lhe a falta.

5 Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos 
contratos cujo valor não exceda ao décuplo do maior salário 
mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

elemento documental6 de convicção que demonstre 
a plausibilidade ou verossimilhança dos fatos alega-
dos. A certeza dos fatos, a partir de então, poderá ser 
formada a partir da oitiva de testemunhas.

Nesse sentido são as palavras de Marinoni e 
Arenhart sobre o tema7:

Seja como for, a noção de prova escrita faz 
lembrar o sério problema do chamado início de 
prova escrita ou início de prova material. A idéia 
de início de prova escrita alude à prova suficien-
te para demonstrar a plausibilidade da alegação, 
dispensando a necessidade de formação do “juí-
zo de certeza”. Ou seja, pensar em início de prova 
escrita é admitir a produção de prova que não é 
capaz de gerar “certeza”, e que assim não pode 
ser confundida com prova documental.

O Poder Judiciário, na linha do legislador e da dou-
trina, revelou o verdadeiro alcance do termo “início de 
prova material”, aceitando os mais diversos documen-
tos, próprios ou por extensão, como aptos a demons-
trar a plausibilidade da alegação de labor, em especial 
nos casos de trabalhadores rurais, como a mera quali-
ficação “agricultor” ou “lavrador” em certidões de nas-
cimento, casamento, alistamento eleitoral etc8. 

6 Sendo certo que não deve existir assimilação entre prova 
documental e prova escrita, o elemento documental citado pode ser 
um documento escrito, uma fotografia, uma gravação, e-mail etc.

7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de 
Conhecimento – 7. ed. rev. e atual. – São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. – (Curso de processo civil; v. 2). p. 345.

8 AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
IDADE. RURÍCOLA. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO PREVISTO 
PELO ART. 488, II, DO CPC. DOCUMENTO NOVO. CERTIDÃO 
DE CASAMENTO. SOLUÇÃO PRO MISERO. INÍCIO DE PROVA 
MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 
PEDIDO PROCEDENTE.

 1. A parte beneficiária da justiça gratuita não está obrigada a 
fazer o depósito de que trata o art. 488, II, do CPC.

 2. A certidão de casamento, que atesta a condição de lavrador 
do cônjuge da segurada, constitui início razoável de prova 
documental, para fins de comprovação de tempo de serviço. 
Deve se ter em mente que a condição de rurícola da mulher 
funciona como extensão da qualidade de segurado especial 
do marido. Se o marido desempenhava trabalho no meio rural, 
em regime de economia domiciliar, há a presunção de que a 
mulher também o fez, em razão das características da atividade - 
trabalho em família, em prol de sua subsistência

 3. Diante da prova testemunhal favorável e não pairando mais 
discussões quanto à existência de início suficiente de prova 
material da condição de rurícola, a autora se classifica como 
segurada especial, protegido pela lei de benefícios da previdência 
social - art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/91.

 4. Pedido procedente. (AR 2.011/SP, Rel. Ministra  MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/12/2009, DJe 03/02/2010)
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Por fim, registre-se que para os casos excepcio-
nais, de total ausência de início de prova documen-
tal, pode-se invocar a cláusula de exceção da força 
maior ou do caso fortuito, constante da parte final 
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/19919, ou mesmo a 
cláusula geral do livre convencimento do magistra-
do, previsto no art. 131 do CPC10, desde que devida-
mente fundamentada. 

Dos limites subjetivos da coisa julgada 3 

Um dos mais contundentes argumentos do 
INSS para resistir ao reconhecimento de tempo de 
serviço decorrente das sentenças proferidas pela 
Justiça do Trabalho reside no fato de não ser alcan-
çado pelos efeitos da coisa julgada, em razão de não 
ter integrado a relação processual, estabelecida, ex-
clusivamente, entre empregado e empregador.

Simplesmente a partir de uma leitura literal 
do disposto no art. 472 do CPC11 o argumento do 
INSS parece não merecer censura, uma vez que os 
termos da sentença, no caso o reconhecimento do 
tempo de serviço, somente faz coisa julgada entre 
as partes da relação processual, não beneficiando, 
nem prejudicando terceiros estranhos à demanda. 
Assim sendo, embora reconhecido o vínculo laboral 
entre empregado e empregador, por determinado 
período, pode o INSS, valendo-se dos normativos 
da legislação previdenciária, sindicar novamente a 
matéria, reconhecendo ou não o tempo de serviço. 

No entanto, a questão não é tão simples 
quanto parece, merecendo orientação diversa, a 
partir de uma análise sistemática de todo o arca-
bouço normativo que envolve a matéria. Inicie-se 
com a regra do art. 114, I, da Constituição Federal, 
que atribui à Justiça do Trabalho a competência 

9 Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação 
de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou 
desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o 
segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada por 
meio de ocorrência policial e verificada a correlação entre a 
atividade da empresa e a profissão do segurado.

10 Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos 
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os 
motivos que lhe formaram o convencimento.

11 Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais 
é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas 
causas relativas ao estado de pessoas, se houverem sido citados 
no processo, em litisconsórcio necessário. 

para processar e julgar as ações oriundas da rela-
ção do trabalho, figurando entre elas, por eviden-
te, o próprio reconhecimento do vínculo laboral. 
Dentro desse contexto, é certo que cabe à Justiça 
do Trabalho, e somente a ela, sob pena de nuli-
dade, dizer da existência e duração de relação de 
trabalho entre empregado e empregador.

Diante dessa competência exclusiva fixada pela 
Constituição Federal, não se pode negar efeitos 
previdenciários às decisões da Justiça do Trabalho 
acerca do reconhecimento de tempo de serviço, 
com base no frágil argumento da não extensão da 
coisa julgada ao INSS. Em se tratando de lide laboral, 
versando diretamente sobre questões trabalhistas, 
é evidente que o INSS não deve integrar a deman-
da, de legitimidade exclusiva de empregado e em-
pregador. Se a Autarquia Previdenciária não é parte 
legítima para figurar no litígio, sequer como terceira 
interessada, a coisa julgada se forma em toda a sua 
extensão, não podendo os terceiros não interessa-
dos furtar-se aos efeitos de seu conteúdo.  

Diferenciando com precisão os limites subjetivos 
da coisa julgada em relação aos terceiros interessados 
e não interessados, sustenta Marinoni e Arenhart12:

(...) Resumindo: aqueles que não são 
partes do litígio, e assim não podem ser atingi-
dos pela coisa julgada, mas nele têm interesse 
jurídico, apenas podem ser alcançados pelos 
efeitos reflexos da sentença, e por essa razão 
são considerados terceiros interessados (ou 
terceiros juridicamente interessados), os quais 
têm legitimidade para ingressar no processo na 
qualidade de assistente simples da parte (por 
exemplo: o sublocatário na condição de assis-
tente simples do locatário) ou manifestar opo-
sição aos efeitos da sentença.

Se o terceiro não é juridicamente interes-
sado, como o amigo ou o credor do locatário, e 
justamente por essa razão não tem legitimida-
de para ingressar no processo em que se discu-
te o despejo, ele sofre “naturalmente” os efeitos 
da sentença, os quais são imutáveis, e chama-
dos em razão de sua natureza de “efeitos natu-
rais da sentença”. Em outros termos: a sentença 
produz, em relação aos terceiros que não têm 
interesse jurídico, efeitos denominados de “na-
turais”, os quais são inafastáveis e imutáveis.

12 Op. cit. pp. 653-4.

164

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



Os terceiros que não têm interesse jurídico 
não precisam do fenômeno da coisa julgada para 
que a decisão se torne imutável. Como eles não 
possuem legitimidade perante o litígio, tais efei-
tos são imutáveis naturalmente. Nesse sentido, a 
questão da imutabilidade, para os terceiros, pode 
ser resumida a um problema de legitimação dian-
te do litígio, não tendo relação com a coisa julga-
da. Quando o terceiro possui interesse jurídico – e 
assim legitimidade -, ele pode opor-se aos efeitos 
da sentença. Quando não possui, ele sofre natu-
ralmente tais efeitos. 

Como a assinatura na carteira de trabalho e o lan-
çamento das informações no CNIS são conseqüências 
naturais do reconhecimento da relação laboral obtido 
pelo trabalhador perante a Justiça do Trabalho, não 
há, em regra, como o INSS negar-se a reconhecer o 
tempo de serviço, diante da clara dicção dos artigos 
29-A da Lei 8.213/199113, e 1914 e 62, I15, do Decreto 
3.048/1999, que atribuem a esses documentos a con-
dição de prova suficiente para tanto. 

Prosseguindo, na linha da eficácia da decisão da 
Justiça do Trabalho para fins previdenciários, é im-
prescindível invocar precioso argumento veiculado 
por Carlos Alberto Pereira da Castro e João Batista 
Lazzari16 ao tratar do tema: 

Neste sentido, como contraponto, 
geralmente se sustenta que “o INSS não foi 
parte na lide trabalhista entre o empregado 

13 Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro 
Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as 
remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-
de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008).

14 Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais - CNIS relativos a vínculos, remunerações 
e contribuições valem como prova de filiação à previdência 
social, tempo de contribuição e salários-de-contribuição. 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

15 § 2o Subsidiariamente ao disposto no art. 19, servem para a 
prova do tempo de contribuição que trata o caput: (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

 I - para os trabalhadores em geral, os documentos seguintes: 
(Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

 a) o contrato individual de trabalho, a Carteira Profissional, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, a carteira de férias, 
a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta 
de contribuições dos extintos institutos de aposentadoria e 
pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania 
dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e 
declarações da Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Incluído 
pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

16 Ob. cit. p. 697.

e o empregador”, logo não estaria obrigado 
a cumprir a decisão judicial proferida por um 
órgão da Justiça do Trabalho. 

Ocorre que o Poder Judiciário – no qual 
está inserida a Justiça do Trabalho – e o Poder 
Executivo – no qual está inserido o Ministério da 
Previdência Social e sua autarquia INSS – perten-
cem ao mesmo Estado, de modo que não vis-
lumbro como razoável qualquer entendimento 
que leve a que o INSS (parcela da Administração 
Pública do Estado Brasileiro) não esteja vinculado 
à decisão do Judiciário (que também faz parte 
desse mesmo Estado Brasileiro). Conclusão em 
sentido oposto permitiria ao Estado negar efeito 
às suas próprias decisões.

A única exceção que afasta a força cogente das 
decisões da Justiça do Trabalho no que toca ao re-
conhecimento do tempo de serviço, autorizando, 
portanto, a sua não obediência pelo INSS, é quando 
não observada a regra probatória do § 3º do art. 55 
da Lei 8.213/1991, que exige a presença de início 
de prova material e afasta a possibilidade de reco-
nhecimento somente embasado em prova teste-
munhal. Lembre-se de que o mero reconhecimento 
de vínculo laboral, para fins trabalhistas, não exige 
início de prova material, podendo ser demonstrado 
por quaisquer provas admissíveis em direito.

Nesse caso, diante da integração legislativa de um 
novo elemento fático-jurídico como requisito para o re-
conhecimento do tempo de serviço para fins previden-
ciários, qual seja, o início de prova material, a decisão da 
Justiça Trabalhista, se dele não se atém, não tem o con-
dão de gerar efeitos na esfera previdenciária, sob pena 
de negar-se efeito a dispositivo legal tido por constitucio-
nal. Destaque-se, inclusive, que a introdução desse novo 
elemento fático-jurídico torna diversa a causa de pedir 
das pretensas demandas17 – a do empregador contra o 
empregado e a do segurado contra o INSS –, o que des-
caracteriza a coisa julgada até então imposta à Autarquia 
Previdenciária18, que pode, então, resistir ao pleito de re-
conhecimento do tempo de serviço. 

17 Nos termos do art. 301, §§ 2º e 3º, do CPC, uma ação somente é 
idêntica a outra, a caracterizar coisa julgada, se idênticos são as 
partes, o pedido e a causa de pedir. 

18 Nas palavras de Marinoni e Arenhart: “Sempre, portanto, que 
as circunstâncias (fáticas ou jurídicas) da causa forem alteradas 
de maneira tal a compor nova causa de pedir, surgirá ensejo a 
nova ação, totalmente diferente da ação anterior, e, por essa 
razão, não preocupada com a coisa julgada imposta sobre a 
primeira decisão”. Ob. cit. p. 657.
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Das sentenças proferidas pela Justiça do 4 
Trabalho e sua utilização para fins previdenciários

Na solução de lides envolvendo reconhecimen-
to de vínculo laboral (tempo de serviço) as sentenças 
da Justiça do Trabalho, no que interessa aos limites 
desse trabalho, podem se apresentar de três formas: 
(i) sem instrução probatória; (ii) de instrução probató-
ria restrita; (iii) de instrução probatória plena.

As sentenças sem instrução probatória são 
originárias, em regra, de acordo firmado entre as 
partes para fins de reconhecimento de vínculo la-
boral e, por conseqüência, tempo de serviço. No 
caso, a mera transação das partes, desacompa-
nhada de qualquer elemento de prova, é homo-
logada pelo juízo. Já nas sentenças fundadas em 
instrução probatória restrita o reconhecimento 
do vínculo laboral está escorado em prova teste-
munhal ou depoimento pessoal das partes, sem 
apoio em início de prova documental. Por fim, nas 
sentenças fundadas em instrução probatória ple-
na a conclusão se dá a partir de convencimento 
decorrente de prova testemunhal e documental, 
a atestar o tempo de serviço. 

Diante da constitucionalidade da regra pro-
batória do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991, bem 
como da extensão subjetiva da coisa julgada nos 
termos acima formulados, é de se reconhecer total 
obrigatoriedade de o INSS acatar, administrativa-
mente, para fins de reconhecimento de tempo de 
serviço na esfera previdenciária, os comandos das 
sentenças proferidas com base em instrução pro-
batória plena, sendo de se destacar, inclusive, que o 
termo prova documental deve ser lido como início 
de prova material. Diante dessas sentenças, não ca-
bem mais discussões, administrativas ou judiciais, 
nesse último caso na Justiça Federal, acerca do re-
conhecimento do tempo de serviço. 

Ao contrário, as sentenças proferidas sem instru-
ção probatória ou fundadas em instrução probató-
ria restrita não autorizam, para fins previdenciários, 
o reconhecimento de tempo de serviço perante o 
INSS. Nesses casos, o segurado deve promover jus-
tificação administrativa ou intentar ação de conhe-
cimento em face do INSS, nas quais deve produzir 
início de prova material, a ser complementado por 
outros meios de prova, para ver reconhecido o seu 

tempo de serviço. Nesse novo requerimento ou ação 
a discussão acerca do tempo serviço será submetida 
a cognição plena, sem interferência das conclusões 
adotadas pela sentença trabalhista. 
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Desaposentação e a necessidade de devolução dos valores  
recebidos em virtude do benefício objeto de renúncia

Juiz Federal Substituto Jacques de Queiroz Ferreira

1. Nos últimos tempos a Justiça Federal vem 
recebendo inúmeras ações de segurados que 
após se aposentarem continuaram trabalhando 
e pretendem se utilizar destas novas contribui-
ções para efeito de concessão de novo benefício 
previdenciário no Regime Geral de Previdência 
Social ou mesmo em outro regime.

A operação se mostra vantajosa para os segu-
rados do RGPS já que a concessão da aposenta-
doria, com aplicação do fator previdenciário, leva 
em consideração a idade e o tempo de contribui-
ção, de maneira que aumentando estes parâme-
tros o valor do benefício também se altera. Da 
mesma forma a situação se apresenta favorável 
àqueles que ingressam no serviço público após 
se jubilarem e pretendem obter a aposentadoria 
integral com a utilização do tempo de serviço 
prestado sob a égide da CLT.

A possibilidade de o segurado renunciar ao ato 
de aposentação, e, posteriormente, utilizar o tem-
po de contribuição para a concessão de novo be-
nefício é construção doutrinária e jurisprudencial, 
sem previsão expressa em texto legal, e vem sendo 
denominada pelo neologismo de desaposentação, 
consistindo na “desconstituição do ato adminis-
trativo declaratório da concessão da aposentado-
ria, para fins de aplicação de seu novo tempo de 
contribuição em outro ou no mesmo regime pre-
videnciário, visando a obtenção de um benefício 
mais vantajoso” (Carla Mota Blank Machado Netto, 
Desaposentação, RPS 320/615, julho/2007).

2. Em regra, o benefício de aposentadoria, 
direito subjetivo instituído para a proteção dos 
interesses do segurado, apresenta o caráter 
volitivo, sendo, pois, um direito disponível, sal-
vo as exceções da aposentadoria por invalidez 
e da compulsória - de duvidosa constituciona-
lidade - requerida pelo empregador quando o 
(a) empregado (a) atinge a idade de 70/65 anos 
(Lei n. 8.213/1991, art. 51).

Desta forma, o fato da aposentadoria ter sido 
concedida a pedido do segurado não impede que 
o mesmo renuncie à aposentação, pois, ninguém 
é obrigado a permanecer aposentado contra seus 
interesses, e não existe em nosso ordenamento 
jurídico lei determinando a irrenunciabilidade da 
aposentadoria (CF, art. 5º, II). No ponto, ilegal o art. 
181-B, do Decreto n. 3.048/1999, com a redação 
dada pelo Decreto n. 4.729/2003.

Relativamente à irreversibilidade, esta deve 
ser interpretada em favor do segurado, no sentido 
de ser uma garantia de que seu benefício não será 
objeto de ataques por parte do Poder Público.

Por outro lado, não se sustenta a alegação de 
que o art. 18, §2º, da Lei n. 8.213/1991, impediria 
a utilização do tempo de serviço posterior à apo-
sentadoria para concessão de novo benefício.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social com-
preende as seguintes prestações, devidas inclusi-
ve em razão de eventos decorrentes de acidente 
do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

...

§ 2º O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social–RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele 
retornar, não fará jus a prestação alguma da 
Previdência Social em decorrência do exercício 
dessa atividade, exceto ao salário-família e à re-
abilitação profissional, quando empregado.

Ora, como já explicitado, a desaposentação 
é um ato administrativo de natureza constitutiva 
negativa, com efeitos ex tunc, de forma que seus 
efeitos retroagem à data de concessão do benefí-
cio, e, uma vez concedida, a aposentadoria desa-
parece do mundo jurídico e o segurado deve ser 
considerado como se nunca tivesse sido jubilado.

Como não é mais aposentado, naturalmente que 
a ele não se aplica o disposto no art. 18, §2º, da LBPS.



Ressalte-se, ainda, que o interessado renuncia 
à aposentadoria, o que não implica em renúncia 
ao tempo de serviço ou contribuição.

Quanto ao fato de a aposentadoria ser um ato 
jurídico perfeito, isto não veda que a mesma seja 
desconstituída, visto que o art. 5º, XXXVI, da CF/1998, 
prescreve que a lei não prejudicará o ato jurídico 
perfeito, o que não impede que a vontade assim o 
faça. Ademais, o dispositivo deve ser invocado na 
proteção dos interesses do indivíduo, e, não para 
prejudicá-lo perante o Estado.

Diante deste quadro, concluo, com fulcro no 
art. 5º, II, da CF/1988, não existir óbice à desaposen-
tação em nosso ordenamento jurídico, pois, “nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei”, de forma que a 
interpretação que obsta a renúncia à aposentação 
não se compatibiliza com a Magna Carta.

3. Fixado o direito à desaposentação, resta 
disciplinar as consequências, tendo em vista que 
o ato produz efeitos ex tunc.

Sendo assim, o interessado deverá no ato 
de requerimento de novo benefício ou de certi-
dão de tempo de contribuição, restituir todos os 
valores recebidos em virtude da concessão do 
benefício renunciado, já que extirpada a causa – 
aposentadoria – não há como fazer prevalecer os 
pagamentos, sob pena de enriquecimento sem 
causa do segurado.

Esta restituição se justifica também sob o 
ponto de vista atuarial e de equilíbrio financei-
ro do sistema, pois, ao se desaposentar, o autor 
recupera o direito de utilizar integralmente o 
tempo de serviço anterior. Neste sentido, leciona 
Wladimir Novaes Martinez:

Para que a desaposentação seja susten-
tável do ponto de vista técnico do seguro so-
cial e atenda aos seus objetivos, é imprescindí-
vel o restabelecimento do status quo ante. Não 
Há esse efeito gratuitamente porque a relação 
jurídica aí presente não prescinde de funda-
mentos econômicos, financeiros e atuários.

Ainda que seja seguro social, pensando-se 
individualmente, se a Previdência Social aposen-
ta o segurado, ela se serve de reservas técnicas 
acumuladas individualmente pelos trabalhado-
res, entre as quais as do titular do direito ao be-

nefício. Na desaposentação, o órgão gestor terá 
de reaver os valores pagos para estar econômica, 
financeiramente apta para aposentá-lo adiante 
ou poder emitir a CTC.

Acontecendo o sinistro – a manutenção 
do benefício com o pagamento das mensali-
dades -, é destituído de sentido a seguradora 
restituir o prêmio. Na hipótese da contagem re-
cíproca de tempo de serviço, mesmo no bojo de 
um regime de repartição simples, só será possí-
vel repassar os recursos do ente político acolhe-
dor da CTC se eles não foram consumidos pelo 
segurado. (Elementos atuais da desaposentação, 
Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, 218/16-
17, agosto/2007)

Da mesma forma, assevera Marina Vasques Duarte:

A desaposentação exige a devolução 
dos valores recebidos da Previdência Social, 
sob pena de se admitir enriquecimento ilícito 
e prejuízo para o universo previdenciário, onde 
vigora o princípio da solidariedade social, que 
todos pagam para todos.

Com a desaposentação e a reincorpora-
ção do tempo de serviço antes utilizado, a Au-
tarquia seria duplamente onerada se não tives-
se de volta os valores antes recebidos, já que 
terá que conceder nova aposentadoria mais 
adiante ou terá que expedir certidão de tempo 
de contribuição para que o segurado aproveite 
o período em outro regime previdenciário.

...

O mais justo é conferir efeito ex tunc à 
desaposentação e fazer retornar o status quo 
ante, devendo o segurado restituir o recebi-
do do órgão gestor durante o período que 
esteve beneficiado. Este novo ato que será 
deflagrado pela nova manifestação de vonta-
de do segurado deve ter por consequência a 
eliminação de todo e qualquer prejuízo que o 
primeiro possa ter causado para a parte con-
trária, no caso, o INSS.

Os valores percebidos devem ser devol-
vidos ainda que tenham natureza alimentar. 
Se assim não for, o sistema de proteção social 
será prejudicado pela criação de despesa não 
autorizada em lei, afrontando o princípio da 
legalidade e da supremacia do interesse públi-
co. (Desaposentação e revisão do benefício no 
RGPS, in Temas Atuais de Direito Previdenciá-
rio e Assistência Social, Livraria do Advogado, 
Porto Alegre, 2003, p. 89)
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Este entendimento vem sendo sufragado pela 
maioria de nossos Tribunais Regionais Federais:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - PEDI-
DO DE DESAPOSENTAÇÃO PARA RECEBIMEN-
TO DE NOVA APOSENTADORIA MAIS VAN-
TAJOSA. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. 
DIREITO DISPONÍVEL - NECESSÁRIA DEVOLU-
ÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS A TÍTULO 
DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA COMO 
CONDIÇÃO PARA O NOVO JUBILAMENTO EM 
QUE SE PRETENDA UTILIZAR, TAMBÉM, O TEM-
PO E CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO SISTEMA 
APÓS A APOSENTADORIA QUE SE DESEJA RE-
NUNCIAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA APÓS A APOSENTAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO 
DO PECÚLIO PELA LEI 8.870/94 - APELAÇÃO 
DESPROVIDA.

- É perfeitamente válida a renúncia à aposentado-
ria, visto que se trata de um direito patrimonial de 
caráter disponível, inexistindo qualquer lei que 
vede o ato praticado pelo titular do direito.

- A instituição previdenciária não pode se contra-
por à renúncia para compelir o segurado a conti-
nuar aposentado, visto que carece de interesse.

- Se o segurado pretende renunciar à apo-
sentadoria para postular novo jubilamento, 
com a contagem do tempo de serviço em 
que esteve exercendo atividade vinculada 
ao RGPS e concomitantemente à percepção 
dos proventos de aposentadoria, os valores 
recebidos da autarquia previdenciária a título 
de amparo deverão ser integralmente restitu-
ídos. Precedentes deste Tribunal.

- Em não havendo devolução dos valores perce-
bidos a título da aposentadoria, é infrutífero o 
tempo de serviço e contribuições vertidas pelo 
autor posteriormente à aposentadoria que se 
deseja renunciar, e é evidente que será ineficaz 
renunciar à aposentadoria atual para, aprovei-
tando o tempo de serviço antigo somado ao 
novo, obter outra aposentadoria, mais vantajo-
sa. Como o tempo de serviço posterior à apo-
sentadoria atual não lhe gera direitos, - somen-
te geraria depois da renúncia à aposentadoria 
- o autor só teria direito de obter novamente o 
benefício atual, ao qual terá renunciado.

- O pedido, nos exatos termos em que deduzido 
na exordial, é improcedente, uma vez que ine-
xiste interesse da parte autora na simples renún-
cia do benefício ou que essa renúncia seja con-
dicionada à restituição dos valores recebidos a 

título de aposentadoria para fins de concessão 
de novo jubilamento mais vantajosa.

- Com o advento da Lei nº 8.870/94, editada em 
16.04.1994, que extinguiu o pecúlio, permane-
ce resguardado o direito da parte autora ape-
nas à restituição das contribuições vertidas até 
15.04.1994, o que não é o caso dos autos, posto 
que pleiteia a devolução de contribuições ver-
tidas ao sistema após essa data.

- Apelação da parte autora desprovida.” (TRF/3ª 
R., AC 2008.61.27.000476-2/SP, 7ª T., Rel. Des. 
Fed. Eva Regina, DE 27.8.2009)

PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO PARA RE-
CEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. POS-
SIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. 
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE 
RECEBIDO NA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO ANTE-
RIOR. 

1. Tratando-se a aposentadoria de um direi-
to patrimonial, de caráter disponível, é pas-
sível de renúncia. 

2. Pretendendo o segurado renunciar à aposen-
tadoria por tempo de serviço para postular novo 
jubilamento, com a contagem do tempo de ser-
viço em que esteve exercendo atividade vincula-
da ao RGPS e concomitantemente à percepção 
dos proventos de aposentadoria, os valores re-
cebidos da autarquia previdenciária a título de 
amparo deverão ser integralmente restituídos. 
Precedente da Terceira Seção desta Corte. 

4. O art. 181-B do Dec. n. 3.048/99, acrescentado 
pelo Decreto n.º 3.265/99, que previu a irrenun-
ciabilidade e a irreversibilidade das aposentado-
rias por idade, tempo de contribuição/serviço e 
especial, como norma regulamentadora que é, 
acabou por extrapolar os limites a que está su-
jeita, porquanto somente a lei pode criar, modi-
ficar ou restringir direitos (inciso II do art. 5º da 
CRFB). (TRF/4ª R., AC 2009.71.00.009238-8/RS, 
6ª T., Rel. Des. Fed. Celso Kipper, DE 9.10.2009)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO POSTE-
RIOR À APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO PARA 
REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
DESAPOSENTAÇÃO, NECESSIDADE DE DEVO-
LUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE 
PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL.

1. O apelante é beneficiário de aposentadoria 
proporcional, desde 13 de novembro de 1995, 
contando à época com 31 anos, 02 meses e 01 
dia contagem de contribuição, fl. 16.

2. Alega que após a aposentadoria continuou 
com vínculo empregatício, somando 3 anos e 
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5 meses de contribuição após a sua aposenta-
doria. Pede a conjugação do tempo de serviço 
anterior e posterior ao benefício objetivando a 
majoração do percentual de seu benefício.

3. Para utilização do tempo de serviço e res-
pectivas contribuições levadas a efeito após a 
aposentadoria originária, impõe-se a desapo-
sentação do segurado em relação a esta, e a de-
volução de todos os valores percebidos, pena 
de manifesto prejuízo ao sistema previdenciário 
e demais segurados (equilíbrio atuarial), para, 
só então, ser concedido novo benefício com a 
totalidade do tempo de contribuição (anterior 
e posterior ao ato de aposentação original).

4. Logo, não tendo a parte autora feito reque-
rimento nesse sentido em sua inicial, não há 
como ser acolhida a pretensão inicial de revi-
são de sua aposentadoria com o acréscimo do 
tempo de contribuição a ela posterior.

5. Apelação do particular improvida.” (TRF/5ª 
R., AC 2006.84.00.003392-7/RN, 1ª T., Rel. Des. 
Fed. Rogério Fialho Moreira, DE 11.9.2009)

Conclui-se, portanto, que se é assegurado 
ao cidadão se valer da desaposentação visando 
obter um benefício melhor, tem ele, contudo, o 
ônus de restabelecer a situação ao estado an-
terior à aposentadoria, repondo os valores aos 
cofres previdenciários. 
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Breves considerações sobre a desaposentação
Juiz Federal Substituto João César Otoni de Matos

O aposentado que volta a exercer atividade 
laborativa, ou nela simplesmente continua após a 
concessão do benefício, reassume obrigatoriamen-
te a qualidade de segurado com novo status jurídi-
co, decorrente da lei, em virtude do qual contribuirá 
regularmente para o custeio do sistema e fará jus 
a específicas prestações do Regime Geral de Previ-
dência Social – RGPS, conforme dispõem os art. 12, 
§4º, da Lei 8.212/91 e 11 e 18, §2º, da Lei 8.213/91:

Lei 8.212/91:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§4º. O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS que estiver exer-
cendo ou que voltar a exercer atividade abran-
gida por este Regime é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, ficando sujeito às 
contribuições de que trata esta Lei, para fins de 
custeio da Seguridade Social.

_______________

Lei 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§3º. O aposentado pelo Regime Ge-
ral de Previdência Social-RGPS que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade 
abrangida por este Regime é segurado obri-
gatório em relação a essa atividade, ficando 
sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de 
custeio da Seguridade Social.

Art.18. (...)

§2º. O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS que permane-
cer em atividade sujeita a este Regime, ou ele 
retornar, não fará jus a prestação alguma da 
Previdência Social em decorrência do exercício 
dessa atividade, exceto ao salário-família e à 
reabilitação profissional, quando empregado.
(sem grifos no original)

O sistema, como se vê, é estatutário. E não 
está previsto o direito de computar contribuições 
posteriormente vertidas para, na prática, incre-
mentar o valor do benefício, aliás, concedido por 
vontade exclusiva do próprio segurado, que, de-
certo ciente das vantagens e desvantagens ine-
rentes à aposentadoria proporcional – benesse da 
lei, que permite retirar-se da força de trabalho em 
idade inferior à ideal se considerada a expectativa 
de vida –, reputou oportuno requerê-la. 

Desse modo, obtida a aposentadoria propor-
cional, resta configurado ato jurídico perfeito, que 
não pode ser unilateralmente desfeito, sobretudo 
considerando-se que, do ponto de vista da Autarquia 
Previdenciária, o direito é público, indisponível. 

A respeito, o seguinte julgado do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região:

AMS 200651015373370 – 72669 Relator(a) De-
sembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA JU-
NIOR - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA - DJU  
de 06/07/2009 – Página 111

Ementa APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGU-
RANÇA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO E COMPLE-
MENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA. 

I - Jamais o aposentado pela Previdência Social 
que voltou a trabalhar pôde substituir a apo-
sentadoria por tempo de serviço que antes lhe 
houvera sido concedida por uma outra, e menos 
ainda, somando ao tempo de serviço e às contri-
buições recolhidas na nova atividade, o tempo 
de serviço e as contribuições pagas anterior-
mente à concessão da primeira aposentadoria 
por tempo de serviço. 

II - A aceitação de semelhante figura jurídica, 
absolutamente desconhecida em nosso orde-
namento jurídico previdenciário comum, im-
plicaria em criar, por hermenêutica, situação 
estatutária, o que é absurdo.

III - O sistema da previdência social é de natureza 
estatutária, e assim, público e impositivo; a liber-
dade de adesão a ele é restrita ao segurado facul-
tativo; e não há que se confundir a liberdade de 
exercício dos direitos aos benefícios previstos na 



legislação previdenciária, e apenas e exclusiva-
mente por ela, com a liberdade de combinar, aqui 
e ali, normas jurídicas, inclusive de natureza priva-
tística, de modo a se obter um direito não previsto 
nem no direito público, e nem no direito privado, 
uma esdrúxula “terceira via”. 

IV -Inexistindo previsão legal e regulamentar 
que autorize a “renúncia”, ou “desaposenta-
ção”, conclui-se que essa figura é proibida, 
não havendo espaço para aplicação do prin-
cípio da razoabilidade, o qual pressupõe, ne-
cessariamente, a licitude da norma em tese, 
podendo as circunstâncias fáticas determina-
rem seu afastamento em determinado caso 
concreto, ou a modificação de seu conteúdo, 
com o fim de afastar-se resultado extremo 
não desejado pelo ordenamento jurídico. 

V - Recurso provido. (destaquei)

Ressalte-se, por fim, que o regime geral de pre-
vidência pública brasileiro não adotou o sistema da 
capitalização, mas sim o da repartição, baseado no 
financiamento da seguridade social por toda a so-
ciedade, razão pela qual “(a) os atuais contribuintes 
(trabalhadores, empresas, Estado) sustentam os se-
gurados inativos e os pensionistas, cujos benefícios 
são isentos de contribuição previdenciária (CF, art. 
195, II, 2ª parte); (b) não há exata correspondência 
entre o montante das contribuições individuais e o 
montante do benefício a ser recebido, pois quem se 
aposenta precocemente (v.g., mediante aposenta-
doria especial, aposentadoria por tempo de serviço 
ou tempo de contribuição) receberá em geral muito 
mais do que investiu, quem se aposenta por idade re-
ceberá mais ou menos o que investiu, e quem morre 
antes de se aposentar, sem deixar dependentes, terá 
investido sem nada receber; e (c) assim como pode 
haver benefício sem contribuição (caso dos benefí-
cios concedidos independentemente de carência), 
pode haver contribuição sem benefício (caso dos 
aposentados que permanecem em atividade ou 
retornam à atividade). Daí decorre que, ao perma-
necer trabalhando, o autor passou a contribuir para 
ajudar no esforço coletivo de toda a sociedade bra-
sileira de manter os benefícios dos segurados inati-
vos e pensionistas, o que está conforme a lei (Lei nº 
8.212, art. 11, §3º) e o sistema da repartição, adotado 
pela Constituição (art. 195), e é, enfim, justo, porque, 
em contrapartida, toda a sociedade brasileira man-
tém o pagamento da aposentadoria que o autor há 

anos vem recebendo” (trecho do voto proferido pelo 
Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATTI, da 
Quinta Turma do TRF da 4ª Região, vencido em parte 
no julgamento da AC 200071000151158/RS).

Portanto, nada obstante toda a polêmica que 
atualmente envolve o tema, objeto de inúmeros 
questionamentos perante o Poder Judiciário, carece 
o segurado do RGPS de suporte legal para a preten-
são de se “desaposentar” e, posteriormente, aposen-
tar-se de novo com o cômputo também do tempo 
de contribuição posterior à inatividade.
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A polêmica da possibilidade de propositura de ação 
 previdenciária perante os Juizados Especiais Federais  

sem o prévio requerimento administrativo perante o INSS
Juiz Federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa

No presente artigo, elaborado por ocasião de 
nossa participação no Seminário de Direito Previ-
denciário elaborado pela Escola da Magistratura  
da 1ª Região – ESMAF, discute-se a polêmica 
questão acerca da necessidade ou não do prévio 
requerimento administrativo como condição de 
ingresso com ação judicial perante os Juizados 
Especiais Federais.

De um lado, sustenta-se que não há neces-
sidade de prévio requerimento administrativo 
à vista da norma constitucional que assegura o 
amplo acesso ao judiciário, sobretudo em maté-
ria de natureza previdenciária, de nítido cunho 
alimentar e assistencial.

De outro, em confronto à primeira tese, aque-
les que defendem a exigência da prévia manifes-
tação perante a administração, sobretudo em face 
da lógica processual que vincula a atuação estatal 
à existência de litígio.

A matéria é assaz polêmica. 

Filio-me, no entanto, à tese da necessidade do 
prévio requerimento como condição para manejo 
da ação perante os JEFs. 

Não vislumbro procedência no argumento de 
que a exigência do prévio requerimento importaria 
em vedar o acesso à justiça. Ora, o acesso está ga-
rantido, mas não se pode retirar nem mesmo supri-
mir da administração a prerrogativa de manifestar-
se acerca de procedimento de sua competência.

Trata-se de ação vinculada e adstritra às nor-
mas e regulamentos que disciplinam o funcio-
namento do sistema de previdência social. Se 
há previsão legislativa para que a administração 
manifeste-se acerca do pedido formulado pelo 
administrado, não se pode suprimir essa etapa, 
imputando ao Judiciário uma responsabilidade 
direta que, efetivamente, não é sua.

Com efeito, a atividade jurisdicional tem natu-
reza supletiva.  A intervenção judicial somente se 

concretiza quando há pretensão resistida que, no 
caso aqui tratado, vem representada pela negati-
va da administração frente ao pedido formulado 
pelo administrado.

O interesse de agir surge da necessidade de 
se obter, por meio do processo, a proteção ao di-
reito material lesionado. Se a parte sofresse um 
prejuízo e, para evitá-lo, necessitasse da interven-
ção jurisdicional, haveria a existência de lide que 
autorizaria o exercício do direito de ação. Entre-
tanto, não constado dos autos que a autarquia 
previdenciária tenha indeferido o pedido do inte-
ressado na concessão de benefício previdenciário, 
impõe-se a extinção do processo sem o respectivo 
julgamento do seu mérito. 

Empresta reforço a este entendimento julgado 
do Egrégio TRF da 1ª Região, que faço transcrever:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍ-
CIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. REQUERIMEN-
TO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE 
PROCESSUAL. FALTA. CARÊNCIA DE AÇÃO. RE-
CURSO DESPROVIDO.

1. O interesse processual somente se caracteriza 
pela resistência do réu à pretensão do autor.

2. Inexistente prévio requerimento administrati-
vo de benefício assistencial, não há que se falar 
em interesse processual de buscar o reconheci-
mento em juízo, uma vez que não houve negati-
va na sua concessão.

3. Recurso desprovido.

(AC 2000.01.00.065594-5/MG; Relator Desem-
bargador Federal LUIZ GONZAGA BARBOSA 
MOREIRA, Relator para acórdão Juiz Federal 
GLÁUCIO MACIEL GONÇALVES, PRIMEIRA TUR-
MA, publicado no DJ de  13/02/2006,  p. 23).

Nesse mesmo sentido, trago à colação ex-
certos e votos do acórdão proferido pela Turma 
Nacional de Uniformização, nos autos do pro-
cesso n.° 2005.63.01.47043, publicado no DJU de 
22/01/2008, senão vejamos:



O presente Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência foi proposto em face de su-
posta divergência entre o acórdão confrontado 
e o entendimento dominante do Colendo Su-
perior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 
14, § 2º da Lei nº 10.259/2001 e artigo 2º da Re-
solução nº 390/CJF, de 17/09/2004. O acórdão 
da TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO manteve 
a sentença que extinguiu o processo sem julga-
mento do mérito por falta de interesse proces-
sual, tendo em vista a ausência de requerimen-
to administrativo do benefício previdenciário. O 
autor demonstra a divergência transcrevendo 
acórdão que entende que o prévio requerimen-
to administrativo não é condição necessária 
para a propositura da ação visando à conces-
são de benefício previdenciário. Com efeito, 
esta Turma Nacional de Uniformização têm se 
posicionado no sentido de que a prévia postula-
ção administrativa é condição sine qua non para 
propositura de ação de natureza previdenciária. 
(Pedido de Uniformização de Interpretação de lei 
federal. 2006.38.00. 722179-2. Turma Nacional 
de Uniformização. DJ de 11.06.2007). (Pedido de 
Uniformização de Interpretação de lei federal. 
2006.38.00. 722179-2. Turma Nacional de Uni-
formização. DJ de 11.06.2007). Por outro lado, 
a questão em apreço consubstancia-se em 
matéria processual, não encontrando previsão 
legal no artigo 14, § 2º da Lei nº 10.259/2001 e 
nem no artigo 2º da Resolução nº 390/CJF, de 
17/09/2004, que dispõe sobre o Regimento 
Interno da Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência dos JEF’s. Diante do expos-
to, com fundamento no artigo 6º, inciso VI, da 
Resolução nº 390/2004, do Conselho da Justiça 
Federal, não conheço do incidente de uniformi-
zação proposto. (voto proferido pela Juíza Rela-
tora DANIELE MARANHÃO COSTA) –  Grifei.

Após uma análise mais minuciosa, chego 
a conclusão diversa daquela manifestada pela 
Ilustre Relatora, em razão de que, entendo que 
o questionamento acerca da necessidade de 
prévio requerimento administrativo, antes de 
configurar questão meramente processual, de-
manda uma apreciação sob o enfoque consti-
tucional da matéria.

 Ou seja, em sua essência, a questão con-
trovertida prende-se ao princípio da inafasta-
bilidade da prestação jurisdicional. Portanto, 
havendo identificação entre a matéria tratada 
nos autos e o debate acerca da aplicação do 
princípio da inafastabilidade da prestação ju-
risdicional, resta caracterizada a controvérsia 
no plano do direito material, sendo a matéria 

passível de apreço pela Turma Nacional de Uni-
formização. In casu, trata-se de situação em que 
existe dificuldade para que se estabeleça uma 
perfeita distinção, entre o direito material e o 
processual, entretanto, verificado tal fato, tem-
se que essa característica de verdadeiro cunho 
sincrético do questionamento trazido a Juízo, 
não pode acarretar prejuízo à perfeita ofer-
ta da tutela jurisdicional. Com efeito, e com a 
devida vênia ao posicionamento em contrário, 
entendo que, uma vez identificada a discussão 
acerca de tema constitucional, o qual, em tese, 
permitiria, inclusive a interposição de Recurso 
Extraordinário, o não conhecimento do inci-
dente, teria o efeito de impedir que a prestação 
jurisdicional seja efetiva, quando não impede a 
própria prestação jurisdicional. Assim, deve ser 
conhecido o incidente de uniformização, sen-
do que, superado esse ponto, passo a analisar a 
questão de fundo apresentada pela recorrente, 
à luz do dispositivo constitucional invocado. 
De fato, encontra-se inscrito no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal, o preceito se-
gundo o qual “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
Contudo, a interpretação a ser dada à norma 
em tela não tem a extensão pretendida pela 
recorrente. Isso porque, a obrigatoriedade de 
apreciação pelo Poder Judiciário não significa 
o puro e simples desaparecimento da neces-
sidade de se formular o prévio requerimento 
junto à Administração Pública, na medida que 
a pretensão administrativa precisa ser aprecia-
da e negada para que se configure a lide, ou 
seja, o conflito caracterizado pela pretensão 
resistida. A interpretação a ser dada ao disposi-
tivo legal em comento, portanto, é no sentido de 
que é o exaurimento da via administrativa o que 
não pode ser exigido para o exercício do direito 
de ação. Dessa forma, resta nítido o equívoco da 
recorrente quanto à interpretação do inciso XXXV 
do art. 5º da Constituição Federal, visto que, não 
se está a exigir o exaurimento da via administra-
tiva mas, apenas, a provocação do ente público, 
a fim de que, não seja suprimida a atividade ad-
ministrativa e reste configurada a resistência à 
sua pretensão. A análise preliminar da adminis-
tração é imprescindível, sob pena de supressão 
de sua atividade, transformando o Judiciário em 
mero “balcão de atendimento”. Inclusive essa 
questão já foi objeto de debate nesta Turma, 
por ocasião do julgamento do processo nº 
2005.72.95.006179-0, da relatoria do Exmo. 
Juiz Federal Alexandre Miguel, que restou 
ementado nos seguintes termos: “PREVIDEN-
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CIÁRIO – APOSENTADORIA ESPECIAL – TRA-
BALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMA 
FAMILIAR – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO 
O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA 
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
– NECESSIDADE DE PRÉVIA CARACTERIZAÇÃO 
DE LIDE – PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO 
CONHECIDO. 1) A Jurisprudência do C. Supe-
rior Tribunal de Justiça que afasta a necessida-
de de prévio requerimento administrativo para 
que o segurado possa ajuizar ação de natureza 
previdenciária não tem similitude fática com 
as hipóteses das ações previdenciárias que tra-
mitam nos Juizados Especiais Federais, tendo 
em vista que foram estabelecidos em proces-
sos previdenciários de varas federais comuns, 
antes mesmo da criação dos Juizados Especiais 
Federais. 2) Nas ações previdenciárias no âmbi-
to dos JEF´s é necessária a prévia caracterização 
de lide para atender à condição da ação relativa 
ao interesse de agir, na sua modalidade de utili-
dade/necessidade do provimento jurisdicional, 
o que se dá com o prévio requerimento admi-
nistrativo, em que haja indeferimento expresso 
do pedido ou demora injustificável para sua 
apreciação. Entendimento contrário importa no 
aumento extraordinário do número de deman-
das desnecessárias no âmbito dos JEF´s, o que 
compromete a celeridade daqueles processos 
onde realmente haja lide e necessidade da in-
tervenção do Poder Judiciário.” (TUN - Processo 
nº 2005.72.95.006179-0, da Seção Judiciária de 
Santa Catarina, Relator: Juiz Federal Alexandre 
Miguel, Data do Julgamento: 18 de setembro de 
2006) Saliente-se, também, que é vedado ao 
Judiciário substituir a Administração em sua 
esfera de competência, bem como, é condição 
da ação, sendo requisito básico para o desen-
volvimento regular do processo, a existência 
do interesse de agir, ou seja, a comprovação de 
que a parte tem necessidade de vir a Juízo para 
alcançar a tutela pretendida. Nesse aspecto, 
ressalte-se que a função do Poder Judiciário é 
controlar a atuação administrativa, não substi-
tuí-la. Feitas essas considerações, deve ser to-
talmente refutado o argumento de afronta ao 
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 
5º, XXXV, da CF/88). Com efeito, referida exi-
gência não tem o condão de afastar da apre-
ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito, uma vez que, enquanto não indeferido 
o benefício, porque não pleiteado administrati-
vamente, impossível falar-se em lesão ou ame-
aça a direito. Se nada foi requerido e inexistente 

o dever da Administração Pública de verificar, de 
ofício, o implemento dos requisitos para a con-
cessão dos benefícios em comento, até porque 
inviável no plano fático em relação à integralida-
de da população (e não apenas aos segurados do 
RGPS), necessário que haja uma negativa da Ad-
ministração para que reste caracterizada a lesão 
ou a ameaça a direito. Anoto, ainda, que, ao se 
adotar entendimento contrário, estar-se-á atri-
buindo ao Poder Judiciário não apenas a tarefa 
de dirimir conflitos, mas também, permitindo-se 
que se transforme em órgão consultivo - hipóte-
se esta que afronta a Constituição Federal, por-
quanto desnatura sua função típica. Ainda na se-
ara constitucional, tenho que permitir o ingresso 
em Juízo sem o prévio requerimento administra-
tivo impediria o cumprimento do preceito cons-
titucional que busca assegurar efetividade na 
jurisdição, na medida em que multiplicar-se-iam 
desnecessariamente as ações judiciais, impondo-
se ao Poder Judiciário a prolação de decisões que 
poderiam ser tomadas por agentes administra-
tivos. E, não raras vezes, sairia o requerente 
prejudicado, haja vista que deixaria o mesmo 
de ver reconhecido o seu direito em poucos 
meses, quando devidamente comprovado o 
implemento dos requisitos legais e deferido o 
benefício pela Administração Pública, para se 
submeter a um pleito judicial, em regra, mais 
demorado. Sopesados todos esses fatores, é 
de se concluir, portanto, que em não havendo 
vedação constitucional ou legal à exigência de 
prévio indeferimento administrativo, possível 
a exigência do mesmo para a caracterização do 
interesse de agir do autor de ação concessória 
de benefício previdenciário. Ante o exposto, 
voto no sentido de conhecer do incidente e 
negar-lhe provimento, confirmando a decisão 
da Turma Recursal de São Paulo, que declarou 
necessário o prévio indeferimento adminis-
trativo para a caracterização do interesse de 
agir do autor de ação concessória de benefício 
previdenciário. É o voto. (voto-vista relatório 
proferido pelo Juiz Federal MARCOS ROBERTO 
ARAÚJO DOS SANTOS) – Grifei

VOTO-VISTA Dispensado o relatório. Po-
sicionou-se a ilustre relatora no sentido de que 
a questão atinente a extinção do feito, ante a 
ausência de requerimento administrativo, 
consubstanciar-se-ia em matéria processual, 
não comportando apreciação por essa Tur-
ma Nacional. Em que pesem as alegações da 
ilustre relatora, comungo do mesmo entendi-
mento externado no voto-vista, proferido pelo 
Ilustre Magistrado Marcos Roberto Araújo dos 
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Santos, para o fim de considerar que, não obs-
tante as conseqüências nitidamente proces-
suais que resultam da extinção do feito ante 
a ausência de requerimento administrativo, 
a questão trespassa desse enfoque, alçando, 
não só matéria processual, como também, o 
direito material. Dessa forma, entendo que a 
questão merece conhecimento por essa Tur-
ma Nacional. Quanto a questão meritória, pro-
priamente dita, embora se reconheça que em 
nosso ordenamento jurídico vige o princípio 
da plenitude do acesso ao Poder Judiciário, 
consagrado pela Constituição Federal no art. 
5º, inc. XXXV, a exigência prévia de requeri-
mento administrativo não vai de encontro 
à ubiqüidade da Justiça. Isto porque se trata 
de condição da ação, do necessário interesse 
em movimentar as engrenagens judiciárias 
para solucionar um confronto de interesses 
contrários, ou para que se obtenha um provi-
mento para cuja prestação o Judiciário seja in-
dispensável. De fato, faz-se necessário acionar 
previamente a via administrativa para que se 
configure a lide, sob pena de substituição da 
atividade administrativa pelo Poder Judiciário. 
Dessa forma, acompanho o voto-vista para co-
nhecer do incidente e negar-lhe provimento. É 
o voto (voto-vista prolatado pelo Juiz Federal 
Relator LEONARDO SAFI DE MELO)

Em conclusão, não há lide sem pretensão re-
sistida e, em casos tais, tenho que o prévio requeri-
mento administrativo perante o INSS exgurse como 
condição inafastável para o manejo de ação previ-
denciária perante os JEF’s na qual se objetiva a pre-
tensão da concessão de benefício previdenciário. 
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Possibilidade de recolhimento retroativo de  
contribuições previdenciárias pelo trabalhador  

autônomo: benefícios que independem de carência
Juiz Federal Substituto José Gutemberg de Barros Filho

Nos termos do art. 11, inciso II, alíneas “g”1 e 
“h”2, da Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previ-
dência Social), o trabalhador autônomo é segura-
do obrigatório da Previdência Social. Não há dis-
posição legal expressa no sentido de exigência de 
inscrição na Previdência Social para fins de aquisi-
ção da condição de segurado.

Esse enquadramento legal poderia conduzir, 
em um primeiro lanço de abordagem, à conclu-
são de que o trabalhador autônomo poderia ter 
reconhecida a sua qualidade de segurado inde-
pendentemente do recolhimento de contribui-
ções, uma vez demonstrado o exercício da ativi-
dade prevista em lei.

No entanto, a Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio 
da Previdência Social), dispõe que “os segurados 
contribuinte individual e facultativo estão obri-
gados a recolher sua contribuição por iniciativa 
própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da 
competência” (art. 30, II). Estabelece, ainda, a Lei 
em tela que “Para comprovar o exercício de ativi-
dade remunerada, com vistas à concessão de be-
nefícios, será exigido do contribuinte individual, 
a qualquer tempo, o recolhimento das correspon-
dentes contribuições.” (art. 45, §1º).

Deduz-se, assim, a partir de interpretação 
sistemática, que o reconhecimento da condição 
de segurado do trabalhador autônomo deman-
da a demonstração da atividade desenvolvida 
e o recolhimento das contribuições previden-
ciárias correspondentes. Precedentes: TRF1, AC 
1999.38.00.031831-5/MG, Rel. Juíza Convocada 
Simone dos Santos Lemos Fernandes, 1ª Turma, 
DJ de 12/03/2007; TRF1, MAS 2006.36.02.002030-
5/MT, Juíza Convocada Mônica Neves Aguiar da 
Silva, 2ª Turma, DJ 06/09/2007. 

1 Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter 
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

2 A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade 
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

Percebe-se que a Lei consigna que o reco-
lhimento das contribuições poderá ser exigido a 
qualquer tempo (art. 45, §1º), o que, a contrario 
sensu, implica na viabilidade de o interessado efe-
tuar o recolhimento retroativo de contribuições. O 
art. 27, II, da Lei nº 8.213/91 também alude à pos-
sibilidade de recolhimento retroativo quando diz 
que para cômputo do período de carência, serão 
consideradas as contribuições realizadas a contar 
da data do efetivo pagamento da primeira contri-
buição sem atraso, não sendo consideradas para 
esse fim as contribuições recolhidas em atraso re-
ferentes a competências anteriores, no caso dos 
segurados empregado doméstico, contribuinte 
individual, especial e facultativo.

Com efeito, o Regulamento da Previdência 
Social (Decreto nº 3.048/99) prevê o procedimen-
to denominado “Retroação da Data do Início das 
Contribuições”. Confira-se:

Art.124. Caso o segurado contribuinte indi-
vidual manifeste interesse em recolher con-
tribuições relativas a período anterior à sua 
inscrição, a retroação da data do início das 
contribuições será autorizada, desde que com-
provado o exercício de atividade remunerada 
no respectivo período, observado o disposto 
nos §§ 7º a 14 do art. 216 e no § 8º do art. 239. 
(Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)

Parágrafo único. O valor do débito po-
derá ser objeto de parcelamento mediante 
solicitação do segurado junto ao setor de arre-
cadação e fiscalização do Instituto Nacional do 
Seguro Social, observado o disposto no § 2º do 
art. 122, no § 1º do art. 128 e no art. 244.

Os arts. 216 e 239 do Regulamento (aludidos 
no dispositivo acima) dizem respeito à forma de 
arrecadação da contribuição.

Vê-se, pois, que a legislação previdenciária 
enseja o recolhimento retroativo de contribuições 
previdenciárias, sem ressalva a qualquer categoria 
de segurado obrigatório. Dessa forma, o trabalha-



dor autônomo pode, por exemplo, ver computa-
do tempo de serviço/contribuição pretérito para 
efeito de aposentação por idade ou por tempo de 
contribuição, salvo para fins de carência, a teor do 
art. 27, II, da Lei nº 8.213/91. 

Nos casos de benefícios que possuam carên-
cia, não há dificuldade em se conceber o recolhi-
mento retroativo, porquanto o segurado terá que 
necessariamente preencher a carência, mediante 
um número mínimo de contribuições, e não po-
derá, para tanto, computar o período correspon-
dente ao recolhimento com atraso. Ou seja, o se-
gurado deverá possuir um mínimo de 180 meses 
de contribuições para aposentadoria (ou número 
equivalente à regra de transição do art. 142, da Lei 
nº 8.213/91), ou de 12 meses de contribuições para 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou 
10 meses para salário-maternidade (art. 25, III, Lei 
nº8.213/91 e art. 93, §2º, Decreto 3.048/99). 

O art. 26 da Lei nº 8.213/91 traz hipóteses 
em que é dispensada a carência do benefício: I - 
pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-famí-
lia e auxílio-acidente; II - auxílio-doença e apo-
sentadoria por invalidez nos casos de acidente 
de qualquer natureza ou causa e de doença pro-
fissional ou do trabalho, bem como nos casos de 
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 
Previdência Social, for acometido de alguma das 
doenças e afecções especificadas em lista elabo-
rada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e 
da Previdência Social a cada três anos; III - os be-
nefícios concedidos na forma do inciso I do art. 
39, aos segurados especiais referidos no inciso 
VII do art. 11 desta Lei; IV - serviço social; V - re-
abilitação profissional; VI – salário-maternidade 
para as seguradas empregada, trabalhadora 
avulsa e empregada doméstica.

Questão polêmica consiste em saber se pode 
haver recolhimento retroativo do trabalhador 
autônomo para efeito de obtenção de benefícios 
previdenciários que não exijam carência (art. 26, 
Lei nº 8.213/91), como, por exemplo, o recolhi-
mento pelos dependentes de contribuições não 
vertidas pelo falecido, de maneira a ensejar o re-
cebimento de pensão por morte (recolhimento 
post mortem); ou o recolhimento retroativo após 
a invalidez decorrente de acidente.

No âmbito da jurisprudência, o tema tem 
ensejado divergências. Os TRFs da 1ª, 2ª e da 4ª 
Região têm admitido o recolhimento retroativo. 
Precedentes: TRF1, AC 2001.35.00.005345-0/GO, 
Rel. Antônio Sávio de Oliveira Chaves, 1ª Turma, 
DJ 12/09/2005; TRF2, AC 200202010084853, Rel. 
Paulo Esperito Santo, 2ª Turma, DJU 29/08/2002; 
TRF4, AC 200970990034129, Rel. Eduardo Tonet-
to Picarelli, Turma Suplementar, D.E. 18/12/2009; 
TRF4, APELREEX 200670990004010, Rel. Rômulo 
Pizzolatti, 5ª Turma, D.E. 23/11/2009.

Por sua vez, os TRFs da 3ª e 5ª Regiões não têm 
acolhido a possibilidade de recolhimento nesses 
casos. Precedentes: TRF3, AC 200403990203363, 
Rel. Walter do Amaral, 7ª Turma, DJF3 18/02/2009; 
TRF3, AC 200603990306082, Rel. Nelson Ber-
nades, 9ª Turma, DJF3 10/12/2008; TRF3 AC 
200003990562436, Rel. Diva Malerbi, 9ª Turma, 
DJF3 25/06/2008; TRF5, AC 200483080020385, Rel. 
Francisco Barros Dias, 2ª Truma, DJ 10/06/2009; 
TRF5 AC 200483080010197, Rel. Francisco Wildo, 
1ª Turma, DJ 05/05/2006. 

Colhe-se algumas ementas em ambos os sentidos:
- Admitindo a possibilidade de recolhimento 
retroativo

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INS-
CRIÇÃO POST MORTEM DO SEGURADO: POS-
SIBILIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGU-
RADO DO DE CUJUS. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 
15, II, § 4º, DA LEI 8.213/91. DECRETOS 3.048/99 
E 3.265/99. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: REDUÇÃO. PRE-
LIMINAR DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL ACO-
LHIDA. SENTENÇA ULTRA PETITA.

1. A sentença determinou o pagamento do be-
nefício de pensão por morte a partir da data do 
óbito, quando a autora pleiteou o pagamento 
do benefício a partir da data do requerimento 
administrativo. Conquanto ultra petita, a senten-
ça não é nula, uma vez que poderá ser reduzida 
aos limites do pedido. Preliminar acolhida.

2. Os benefícios previdenciários são impres-
critíveis. Prescrevem as prestações anterio-
res a cinco anos do ajuizamento da ação. 
Preliminar acolhida.

3. A falta de registro e recolhimento das con-
tribuições do segurado equiparado a autôno-
mo não constituem justa causa para se negar 
à dependente do segurado o benefício de 
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pensão, haja vista a possibilidade da inscrição 
post mortem do de cujus e de recolhimento das 
contribuições devidas, mantendo-se a quali-
dade de segurado da Previdência Social.

4. Evidenciando-se que na da data do óbito o 
de cujus ostentava a qualidade de segurado da 
Previdência Social, deve ser mantida a senten-
ça que deferiu o pedido das autoras.

5. Nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, 
a dependência econômica das autoras em rela-
ção ao de cujus, é presumida. 

6. “A pensão por morte será devida ao con-
junto dos dependentes do segurado que fa-
lecer, aposentado ou não, a contar da data 
do óbito ou da decisão judicial, em caso de 
morte presumida.” (art. 74 da Lei 8.213/91, 
em sua redação anterior à modificação intro-
duzida pela Lei 9.528/97).

7. A correção monetária deve ser calculada nos 
termos da Lei 6.899/81, a partir do vencimento 
de cada parcela (Súmulas 43 e 148 do STJ).

8. A Primeira Seção da Corte firmou entendimen-
to majoritário no sentido de que os juros de mora 
são devidos no percentual de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, 
AR 2002.01.00.020011-0/MG, j. aos 07.10.2003).

9. Nas ações previdenciárias, os honorários de 
advogado devem incidir apenas sobre as par-
celas vencidas até a publicação da sentença 
(Súmula 111 do STJ).

10. Apelação e remessa oficial a que se dá par-
cial provimento.

(TRF1, AC 2001.35.00.005345-0/GO, Rel. De-
sembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira 
Chaves, Primeira Turma,DJ p.59 de 12/09/2005)

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – PEN-
SÃO POR MORTE - RECOLHIMENTO DE CONTRI-
BUIÇÕES APÓS A MORTE - FATO CONSTITUTIVO 
DO DIREITO - ÔNUS PROCESSUAL DA AUTORA 
- AUSÊNCIA DE PROVA - LEI N. 3.807/60 E DE-
CRETO N. 48.959-A., DE 19.09.1960.

A simples alegação de que o falecido marido 
trabalhou com segurado obrigatório e autôno-
mo (contribuinte individual), de 1946 a 1961 e 
que fatos da natureza (enchente) destruíram a 
prova do direito alegado, não assegura o direito 
ao recebimento da pensão por morte em favor 
do cônjuge supérstite; Conforme prescreve o 
art. 333, I, do CPC, constitui ônus processual do 
autor demonstrar o fato constitutivo do seu di-
reito; Acresce-se, a isso, a vedação legal contida 
no inciso III, do art. 5º, da Lei nº 3.807/60, que 

fixa a idade máxima, no ato da inscrição, de 50 
(cinqüenta) anos de idade para efeito de filia-
ção, atento ao fato de que, quando veio a lume a 
norma de regência, o falecido já possui 58 anos 
de idade;Embora seja possível o recolhimento 
de contribuições previdenciárias vencidas e não 
pagas pelo interessado, como autônomo, a legis-
lação previdenciária vigente (Decreto 3.048/99, 
art. 238 a 246), exige a prova de que o suposto 
segurado prove que, efetivamente, trabalhou 
no respectivo período, para que possa recolher 
e fazer jus às prestações previdenciárias.

(TRF2. AC - APELAÇÃO CIVEL – 281633. Desembar-
gador Federal PAULO ESPIRITO SANTO. SEGUNDA 
TURMA. DJU - Data: 29/08/2002 - Página: 183)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUA-
LIDADE DE SEGURADO. AUTÔNOMO. NECES-
SIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUI-
ÇÕES. 1. Comprovado o exercício de atividade 
que justifique o enquadramento como contri-
buinte individual, nada obsta o recolhimento 
post mortem das contribuições devidas, para 
fins de concessão de pensão, haja vista o dis-
posto no § 1º do artigo 45 da Lei 8.212/91. Pos-
sibilidade, a propósito, expressamente autori-
zada pelo artigo 282 da Instrução Normativa 
do INSS nº 11/2006, vigente à época do óbito. 
3. Limitado o provimento judicial a reconhecer 
que o de cujus exercia atividade como con-
tribuinte individual e, em conseqüência, que 
seus dependentes têm o direito de promover o 
recolhimento das contribuições, com base no 
artigo 282 da IN 11/06, de modo a viabilizar a 
concessão do benefício de pensão por morte.

(TRF4. AC 200970990034129, EDUARDO TONETTO 
PICARELLI, TURMA SUPLEMENTAR, 18/12/2009)

- Não admitindo o recolhimento retroativo

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESPO-
SA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 
CONTIBUNTE INDIVIDUAL - AUTÔNOMO SEM 
RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVI-
DENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREEN-
CHIDOS. IMPROCEDÊNCIA. 

I - Para a concessão do referido benefício pre-
videnciário torna-se necessário o implemento 
dos requisitos legalmente exigidos, nos termos 
da legislação em vigor à época do óbito.

II. Em relação ao cônjuge, a dependência eco-
nômica é presumida, a teor do art. 16, § 4º, da 
Lei nº 8.213/91.

III. Tratando-se de contribuinte individual, 
como os autônomos e empresários, caberia ao 
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segurado, pagar as contribuições por iniciativa 
própria (art. 30, II, da Lei nº 8.212/91). 

IV. Condição de segurado do de cujus junto 
à Previdência Social não comprovada, ante a 
ausência de recolhimentos de contribuições 
previdenciárias.

V. Inviável a concessão do benefício pleiteado 
em face da não implementação dos requisitos 
legais. VI. Pedido de concessão da tutela ante-
cipada prejudicado.

VII. Apelação da parte autora improvida.

(TRF3. AC 200403990203363, JUIZ WALTER DO 
AMARAL, SÉTIMA TURMA, 18/02/2009)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGU-
RADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVI-
DUAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PERDA 
DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, PARÁ-
GRAFO 4º, LEI Nº. 8.213/91. ART. 30, II, LEI Nº. 
8.212/91. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A pretensão deduzida na presente demanda 
diz respeito ao pedido de inscrição post mortem 
do de cujus, na qualidade de contribuinte indi-
vidual, e do respectivo parcelamento das con-
tribuições previdenciárias devidas e não pagas, 
bem como de concessão do benefício de pen-
são por morte, com pagamento das parcelas 
atrasadas, desde a data do óbito, acrescidas de 
correção monetária e juros de mora, além de 
honorários advocatícios.

2. Não resta a menor dúvida acerca da condição 
de beneficiários da previdência social dos côn-
juges e filhos dos segurados da Previdência So-
cial, sendo presumida a depedência econômica 
dos mesmos. No caso dos autos, devidamente 
comprovada a qualidade de dependentes dos 
autores, esposa e filho do de cujus.

3. Quanto à qualidade de segurado do de 
cujus, constata-se, da análise dos documentos 
colacionados aos autos, que o mesmo, de fato, 
exerceu atividades de feirante (contribuinte 
individual) no período de 09/06/1996 (data 
da fiscalização na banca de feira do de cujus) 
a 19/03/2000 (data do óbito), entretanto, por 
não ter se inscrito na Previdência Social nem 
recolhido nenhuma contribuição durante o re-
ferido período, há que se constatar a perda da 
sua qualidade de segurado, no que se refere à 
condição de autônomo.

4. Esta egrégia Segunda Turma já se manifes-
tou no sentido de que “embora o exercício da 
atividade remunerada por autônomo enseje a 
filiação automática ao RGPS, faz-se necessário, 
para percepção de pensão por morte por seus 

dependentes, a inscrição daquele primeiro 
como segurado obrigatório, bem assim o re-
colhimento das respectivas contribuições em 
época anterior ao seu falecimento” (TRF - 5ª 
REGIAO - AC 308253 - RN - Segunda Turma - DJ 
12/11/2004 - Relator Desembargador Federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima - UNÂNIME).

5. O art. 102 da Lei nº 8.213/91, com a redação 
dada pela Lei nº 9.528/97, permite a concessão 
de Pensão por Morte aos dependentes do se-
gurado que falecer após a perda desta quali-
dade, quando preenchidos os requisitos para 
obtenção da aposentadoria; o que não restou 
comprovado nos presentes autos.

6. Apelação provida.

(TRF5. AC 200483080020385, Desembarga-
dor Federal Francisco Barros Dias, Segunda 
Turma, 10/06/2009)

Demonstrando a complexidade dessas cau-
sas, colhe-se precedente em que o TRF da 4ª Re-
gião afastou-se de sua jurisprudência majoritária 
para rejeitar a possibilidade de recolhimento post 
mortem em determinado caso concreto, verbis:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AU-
SÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO DO DE 
CUJUS. TRABALHADOR AUTÔNOMO. FALTA DE 
INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
E DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. HIPÓTE-
SE EM QUE NÃO SE POSSIBILITA O RECOLHI-
MENTO POST MORTEM.

1. Conquanto o artigo 45, § 1º, da Lei nº 8.212/91 
estabeleça que para comprovar o exercício de 
atividade remunerada, com vistas à concessão 
de benefícios, será exigido do contribuinte in-
dividual, a qualquer tempo, o recolhimento das 
correspondentes contribuições, é de se atentar 
para as circunstâncias ao entorno.

2. A possibilidade do recolhimento das contri-
buições previdenciárias post mortem não se 
aplica ao caso em que, quando do óbito, pas-
saram-se aproximadamente 23 anos sem que 
houvessem recolhimentos à Previdência Social, 
colhendo-se dos depoimentos testemunhais 
apenas que o falecido exerceu, por tal tempo, 
a atividade de tapeceiro, quando sequer hou-
ve a sua inscrição como trabalhador autônomo 
frente à autarquia (inteligência do art. 282 da 
Instrução Normativa do INSS nº 118/2005).

3. Apelação improvida.

(TRF4. APELREEX 200404010474401, FERNANDO 
QUADROS DA SILVA, QUINTA TURMA, 16/11/2009)
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Não foram localizados precedentes no STJ.

Pois bem, parece-me que a melhor solução 
para o caso consiste naquela em que a obtenção, 
por parte de trabalhadores autônomos, de benefí-
cios previdenciários que independem de carência 
não pode ocorrer a partir de recolhimentos retro-
ativos. Interpretação sistemática dos arts. 11, V, e 
27, II, da Lei nº 8.213/91;  30, II, da Lei nº 8.212/91; 
e art. 20, do Decreto nº 3.048/99.

A meu sentir, dada a excepcionalidade da hi-
pótese, não há que ser dada prevalência ao prin-
cípio da proteção ao hipossuficiente, mas sim ao 
caráter contributivo do sistema previdenciário 
(CF/88, art. 201, caput), sob pena de se admitir 
que a proteção do seguro social seja buscada (e 
alcançada) somente após o infortúnio.  Para tan-
to, nos casos de morte ou invalidez, por exemplo,  
bastaria aos interessados, ou seus dependentes, 
inscreverem-se retroativamente na previdência 
social e requerem o benefício correspondente. 

A previdência social não serviria mais para 
cobrir riscos sociais imprevistos, mas sim para 
garantir uma renda em decorrência de um 
evento certo e já ocorrido. 

Outrossim, conforme descortina a Exma. Juíza 
Federal Maria Divina Vitória, “entendimento con-
trário permite, indevidamente, que o dependente 
do segurado, após a morte deste, possa escolher 
o salário de contribuição, e por conseqüência o 
valor do benefício que pretende receber.” (TNU, 
Proc. nº 2005.70.95.01.5039-3, DJU 17/03/2008). 
Acrescento aqui, não só o valor do salário-de-con-
tribuição, mas também o tempo de serviço ficará 
à disposição do interessado no benefício, bastan-
do para tanto recolher a contribuição em relação 
a um, dois ou três meses... Em outros termos, seria 
suficiente para a obtenção de benefícios que in-
dependem de carência a simples indenização de 
determinado número de contribuições, mediante 
a demonstração de determinada atividade, como 
a de cozinheiro, pintor, pedreiro, costureiro, etc., 
por qualquer período (quiçá um único mês), ainda 
que se trabalhasse no ramo por longos anos, de 
acordo com o período e o salário-de-contribuição 
indicados pelo pretenso beneficiário.

De seu turno, não se pode exigir do INSS a obri-
gação de verificar e fiscalizar todos os trabalhado-
res autônomos não inscritos na previdência social. 
Tratar-se-ia simplesmente de obrigação impossível. 

No âmbito do Juizado Especial Federal, o en-
tendimento da Turma Nacional de Uniformização 
– TNU tem sido no sentido da impossibilidade de 
recolhimento retroativo, no caso do benefício de 
pensão por morte, verbis:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. PEN-
SÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 
SÓCIO COTISTA E SÓCIO GERENTE. FALTA DA 
CONDIÇÃO DE SEGURADO. REGULARIZAÇÃO 
DAS CONTRIBUIÇÕES POSTERIOR AO ÓBITO. 
RECOLHIMENTO POST MORTEM. ABATIMENTO/
COMPENSAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DA 
PRÓPRIA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Enquanto, de acordo com o disposto no 
inciso II do art. 30 da Lei nº 8.212/91, a res-
ponsabilidade pelo pagamento das contribui-
ções previdenciárias incumbia diretamente 
ao contribuinte individual sócio-gerente, a 
filiação ao Regime Geral da Previdência So-
cial - RGPS não decorria automaticamente do 
exercício de atividade remunerada, mas, sim, 
do exercício da atividade associado ao efetivo 
recolhimento das contribuições, sendo, por 
isso, incabível, para fins de obtenção de pen-
são por morte, a regularização contributiva 
posterior ao óbito, mediante o recolhimento 
post mortem das contribuições previdenciá-
rias ou mediante o desconto/abatimento das 
contribuições pretéritas sobre os proventos 
da própria pensão. Precedentes.

2. Incidente de uniformização conhecido e 
improvido.

(PEDILEF 200783005268923, JACQUELINE MI-
CHELS BILHALVA, TNU - Turma Nacional de 
Uniformização, 11/12/2008)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. PEN-
SÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 
AUTÔNOMO. FALTA DA CONDIÇÃO DE SEGU-
RADO. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 
POSTERIOR AO ÓBITO. RECOLHIMENTO POST 
MORTEM. ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO SO-
BRE OS PROVENTOS DA PRÓPRIA PENSÃO. IM-
POSSIBILIDADE. 

1. Enquanto, de acordo com o disposto no in-
ciso II do art. 30 da Lei nº 8.212/91, a respon-
sabilidade pelo pagamento das contribuições 
previdenciárias incumbia diretamente ao 
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contribuinte individual autônomo, a filiação 
ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS 
não decorria automaticamente do exercício 
de atividade remunerada, mas, sim, do exer-
cício da atividade associado ao efetivo reco-
lhimento das contribuições, sendo, por isso, 
incabível, para fins de obtenção de pensão 
por morte, a regularização contributiva pos-
terior ao óbito, mediante o recolhimento post 
mortem das contribuições previdenciárias ou 
mediante o desconto/abatimento das contri-
buições pretéritas sobre os proventos da pró-
pria pensão. Precedentes.

2. Incidente de uniformização conhecido e provido.

(PEDILEF 200550500004280, ÉLIO WANDERLEY 
SIQUEIRA FILHO, TNU - Turma Nacional de Uni-
formização, 26/11/2008)

Conclusão

Em suma, constata-se que o reconhecimen-
to da condição de segurado do trabalhador au-
tônomo não prescinde do recolhimento das 
contribuições previdenciárias, cuja responsabi-
lidade é do próprio trabalhador (Lei nº 8.212/91, 
art. 30, II, e art. 45, §1º). A legislação previden-
ciária enseja a inscrição e o recolhimento re-
troativos de contribuições, sem distinção de 
segurados, ressalvando apenas que essas con-
tribuições não poderão ser consideradas para 
efeito de carência (Lei nº 8.213/91, art. 27, II). 
No entanto, cumpre ser adotada interpretação 
sistemática, para se conferir, excepcionalmen-
te, prevalência ao princípio contributivo do sis-
tema previdenciário, de maneira a se afastar a 
possibilidade de recolhimento retroativo para 
efeito de obtenção de benefícios previdenciá-
rios que independem de carência, a exemplo 
de pensão 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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A decadência do direito à revisão do ato  
concessivo de benefício previdenciário

Juiz Federal José Humberto Ferreira

Como cediço, é importante destacar que antes 

do advento da Medida Provisória n. 1.523-9, de 27 

de junho de 1997, o art. 103 da Lei n. 8.213/91 não 

previa a decadência do direito de revisão do ato 

concessivo de benefício, mas apenas a prescrição, 

no prazo de 5 (cinco) anos, do direito às prestações 

não pagas nem reclamadas na época própria1.

Em 27 de junho de 1997, a Medida Provi-

sória n. 1.523-9, convertida na Lei n. 9.528, de 

10 de dezembro de 1997, alterou o art. 103 da 

Lei n. 8.213/91, consignando, no caput, o pra-

zo de 10 (dez) anos para decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou bene-

ficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, relegando para o parágrafo único o 

disciplinamento da prescrição2.

Posteriormente, a Lei n. 9.711, de 20 de no-

vembro de 1998, alterou novamente o caput do 

art. 103 da Lei 8.213/91, reduzindo o prazo deca-

dencial para 5 (cinco) anos.

Essa alteração, entretanto, teve curto prazo de 

duração, uma vez que nova mudança adveio com 

a Medida Provisória n. 138, de 19 de novembro de 

2003, convertida na Lei n. 10.839, de 5 fevereiro de 

2004, oportunidade que o prazo decadencial foi 

1 Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 
(cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas 
na época própria, resguardados os direitos dos menores 
dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.

2 Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer 
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do 
ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando 
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

  Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em 
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 
devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

majorado, tendo retornado ao patamar de para 10 
(dez) anos3, que vigora até os dias de hoje.

Com tantas mudanças, é natural que sur-
gissem dúvidas sobre qual o prazo decadencial 
aplicável, levando-se em consideração a data 
da concessão do benefício, ou se incidiria a de-
cadência sobre os benefícios concedidos antes 
do advento da Medida Provisória n. 1.523-9, de 
27 de junho de 1997, pois antes deste diploma 
normativo não havia previsão no ordenamento 
jurídico de decadência do direito de revisão do 
ato concessivo de benefício.

Neste ponto é imperioso lembrar que a rela-
ção jurídica estabelecida entre a Autarquia Pre-
videnciária e os segurados e beneficiários é de 
caráter legal, prevista no estatuto da previdência, 
não se confundindo com uma relação contratual, 
até porque, salvo exceções, exercendo atividade 
remunerada, a condição de segurado é obrigató-
ria, inclusive a obrigação de verter contribuições. 
E cumpridos os requisitos legais, advém para o se-
gurado o direito ao benefício.

E sendo estatutária a relação jurídica estabele-
cida, não há que se falar em direito adquirido, que 
poderia resguardar os beneficiários do estabeleci-
mento de um prazo decadencial para postularem 
a revisão do ato concessivo de benefício.

Não obstante isso, a jurisprudência do colen-
do Superior Tribunal de Justiça vem orientando no 
sentido de “o prazo decadencial previsto no caput 

3 Art. 103.  É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer 
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do 
ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês 
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando 
for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada 
pela Lei nº 10.839, de 2004)

  Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em 
que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 
devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 
incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei 
nº 9.528, de 1997)



do artigo 103 da Lei de Benefícios, introduzido 
pela Medida Provisória 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 relações jurídicas constituídas a partir de 
sua entrada em vigor”4.

Entretanto, com relação a caso análogo, re-
ferente à aplicação do prazo decadencial institu-
ído pelo art. 54 da Lei n. 9.784/99, outra tem sido 
a orientação da colenda Corte Superior, que vem 
decidindo “no sentido de que o art. 54 da Lei nº 
9.784/99 deve ter aplicação a partir de sua vigên-
cia”, esclarecendo que, “caso o ato acoimado de 
ilegalidade tenha sido praticado antes da promul-
gação da Lei nº 9.784/99, a Administração tem o 
prazo de cincos anos a contar da vigência da alu-
dida norma para anulá-lo; caso tenha sido prati-
cado após a edição da mencionada Lei, o prazo 
qüinqüenal da Administração contar-se-á da prá-
tica do ato tido por ilegal, sob pena de decadência, 
nos termos do art. 54 da mencionada norma”5.

Nessa esteira, é crível presumir que a con-
trovérsia ainda não restou assentada no egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, sendo que outros ca-
pítulos ainda serão encenados até que seja esta-
belecido um norte para resolução do problema.

Porém, lembro que quando do advento do Códi-
go de Processo Civil houve análoga controvérsia so-
bre a aplicação do prazo decadencial trazido, cuja so-
lução foi apresentada pelo colendo Supremo Tribunal 
Federal, que consolidou sua jurisprudência no sentido 
da aplicação imediata da lei nova, a partir de sua  
vigência, esclarecendo que “se o restante do prazo de 
decadência fixado na lei for superior ao novo prazo 
estabelecido pela lei nova, despreza-se o período já 
transcorrido para levar-se em conta, exclusivamente, 
o prazo da lei nova, a partir do início de sua vigência”6.

4 STJ – 6ª Turma, AgRg no Ag 927.300/RS, Rel. Ministro Celso 
Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), julgado em 
01/10/2009, DJe 19/10/2009.

5 STJ: MS 8.653/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009; MS 
9.157/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 7.11.2005; 
MS 8694 / DF, Primeira Seção, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 
DJe 3/11/2008; MS 9425 / DF, Terceira Seção, rel. Ministro Felix 
Fisher, DJ 5/12/2005

6 RE 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, não obstante os precedentes juris-
prudenciais do colendo Superior Tribunal de Jus-
tiça, não se vislumbra qualquer afronta ao inciso 
XXXVI do art. 5º da Constituição Federal7 a apli-
cação imediata do prazo decadencial criado pela 
Medida Provisória n. 1.523-9, de 27 de junho de 
1997, e alterações posteriores, desde que o termo 
inicial do prazo coincida com a data de vigência 
da referida Medida Provisória, desprezado qual-
quer prazo transcorrido antes de sua vigência.

Noutras palavras, a partir da vigência da 
Medida Provisória n. 1.523-9, de 27 de junho 
de 1997, o beneficiário do RGPS, em gozo de 
benefício deferido em data anterior, terá o pra-
zo decadencial de 10 (dez) anos para postular a 
revisão do ato concessivo.

Aliás, na sessão realizada no dia 8 de fevereiro 
de 2010, a Turma Nacional de Uniformização de 
Jurisprudência, nos autos do Pedido de Unifor-
mização n. 2006.70.50.007063-9, acolheu a tese 
ora sustentada e aplicou o prazo decadencial de 
10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 
para a revisão judicial dos benefícios previdenciá-
rios concedidos em data anterior a 28 de junho de 
1997, deixando clara a mudança de rumo relativa-
mente aos precedentes anteriores.

Provavelmente a matéria vai ser levada ao 
crivo do Superior Tribunal de Justiça, que deverá 
examiná-la em definitivo.

Outra questão que causa espécie diz respeito 
a possibilidade de interrupção ou suspensão do 
prazo decadencial.

Neste ponto, é corrente na doutrina e na juris-
prudência a assertiva de que o prazo de decadência 
“não se interrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. 
Min. Carlos Madeira, DJ 02.09.1988), mesmo quan-
do o termo final recaia em sábado ou domingo”8.

Porém essa assertiva não se reveste de 
caráter absoluto a partir do advento do Novo 
Código Civil, que trouxe previsão expressa, no 

7 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;

8 STF, AR 1681, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2006, DJ 15-
12-2006 PP-00081 EMENT VOL-02260-01 PP-00111 RT v. 96, n. 860, 
2007, p. 157-163 RDDP n. 48, 2007, p. 134-140.
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art. 2089, no sentido de que o prazo decaden-
cial não corre contra os incapazes de que trata 
o art. 3º do referido Codex10.

Semelhante previsão encontra-se assentada 
no art. 79 da Lei n. 8.213/91, que exclui a aplicação 
do disposto no art. 103 ao pensionista menor, in-
capaz ou ausente, na forma da lei11.

Concluindo, o prazo decadencial criado pela 
Medida Provisória n. 1.523-9, de 27 de junho de 
1997, e alterações posteriores, aplica-se aos be-
nefícios concedidos anteriormente, com início de 
contagem do prazo de decadência a partir da data 
de vigência da referida Medida Provisória, despre-
zado qualquer prazo transcorrido até sua publica-
ção, salvo contra os incapazes de que trata o art. 
3º do Novo Código Civil.

9 Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.
10 Art. 198. Também não corre a prescrição:
  I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;
11 Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao 

pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.
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A coisa julgada e a manutenção de benefícios previdenciários  
por incapacidade – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez

Juiz Federal Substituto José Renato Rodrigues

Sumário: 1. Introdução, 2. Considerações sobre a coisa jul-
gada, 2.1. Natureza jurídica da coisa julgada, 2.2. Coisa jul-
gada material e formal, 2.3. Limites da coisa julgada, 2.3.1. 
Limites objetivos, 2.3.2. Limites subjetivos, 2.3.3. Limites 
temporais, 2.4. Coisa julgada nas relações jurídicas conti-
nuativas, 3. Concessão e manutenção dos benefícios de 
aposentadoria por invalidez e auxílio doença, 3.1. Tempo-
rariedade dos benefícios por incapacidade, 3.2. Cessação 
dos benefícios por incapacidade em virtude de superve-
niente recuperação da capacidade laborativa, 3.2.1. Pedi-
do de prorrogação (PP) e pedido de reconsideração (PR), 
3.2.2. Do artigo 47 da Lei nº 8213/91, 3.2.3. Cessação dos 
benefícios por incapacidade concedidos judicialmente, 4. 
Restabelecimento dos benefícios por incapacidade conce-
didos judicialmente, 5. Conclusões, 6. Bibliografia.

Introdução1 

De início, precisamos tecer alguns comentá-
rios sobre a coisa julgada, pois só assim teremos 
condições de abordar, de forma adequada e satis-
fatória, o alcance da coisa julgada na manutenção 
dos benefícios previdenciários de aposentadoria 
por invalidez e auxílio doença.

Considerações sobre a coisa julgada2 

É a Lei de Introdução ao Código Civil Brasi-
leiro que define a coisa julgada ao asseverar que 
“chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão 
judicial de que já não caiba recurso”.1

Por outro lado, é o Código de Processo Civil, 
que é uma Lei infraconstitucional que trata do ins-
tituto precisando os contornos e grau de imutabi-
lidade da coisa julgada.2

Ocorrerá coisa julgada quando a decisão judi-
cial transitar em julgado, ou seja, quando esta esti-
ver imune a ataques pela via recursal, quer por ter 

1 Art. 6º, § 3º, do Decreto-Lei nº 4657, de 04 de setembro de 1942.
2 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna 

imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário.

sido esgotado todos os recursos, quer por ter deixa-
do expirar o prazo sem interpor o recurso cabível.

Após o trânsito em julgado da decisão judi-
cial, é possível, em alguns casos, o ajuizamento 
de ação rescisória para desconstituir o julgado. No 
processo civil, estes casos estão arrolados no arti-
go 485 do Código de Processo Civil.3

Haverá coisa soberanamente julgada quando 
transcorridos mais de dois anos do trânsito em jul-
gado, não sendo possível, a partir de então, desfa-
zer a decisão judicial nem por ação rescisória.4 5

A coisa julgada existe em prol da segurança ju-
rídica almejada por toda a coletividade, pois seria 
inconcebível a eternização dos litígios judiciais.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco:

3 Art. 485 - A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando:

  I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou 
corrupção do juiz;

  II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

  III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte 
vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

  IV - ofender a coisa julgada;

  V - violar literal disposição de lei;

  VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em 
processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

  VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja 
existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si 
só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;

  VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência 
ou transação, em que se baseou a sentença;

  IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de 
documentos da causa;

  X - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou 
indireta for flagrantemente superior ou manifestamente inferior 
ao preço de mercado objeto da ação judicial (este inciso está 
com a eficácia suspensa por força de medida cautelar deferida 
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADIn nº 1910).

  § 1º - Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou 
quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

  § 2º - É indispensável, num como noutro caso, que não tenha 
havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.

4 Art. 495 - O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 
(dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

5 É de bom tom registrar que defendemos a possibilidade de 
haver, em casos excepcionais, a flexibilização da coisa julgada.



(...) um dos valores buscados pela ordem 
jurídico-processual é o da segurança nas rela-
ções jurídicas, que constitui poderoso fator de 
paz na sociedade e felicidade pessoal de cada 
um. A tomada de decisão, com a vitória de um 
dos litigantes e derrota do outro, é para ambos 
o fim e a negação das expectativas e incertezas 
que os envolviam e os mantinham em descon-
fortável estado de angústia.6

As demandas judiciais precisam ter um ponto 
final e este ponto final chama-se coisa julgada.7

2.1 Natureza jurídica da coisa julgada

A autoridade da coisa julgada está fundada 
em duas ordens: uma política e outra jurídica.

Sendo a Justiça a finalidade precípua do pro-
cesso ao compor as lides, são colocados à disposi-
ção daqueles que se sintam injustiçados, os recur-
sos, por intermédio dos quais se reexaminam as 
questões postas e se reformam decisões.

Contudo, a busca da Justiça não pode ser in-
finita, sob pena de jamais se chegar à certeza do 
direito e à segurança no gozo dos bens da vida.

Por esse motivo é que há um limite para se 
questionar a Justiça das decisões, qual seja: a es-
tabilidade dos direitos, que é uma exigência de 
ordem pública (social). É esse, pois, o fundamento 
político da coisa julgada.

A natureza jurídica da coisa julgada é um 
tema controvertido na doutrina 8, porém, no di-
reito brasileiro 9, prevaleceu a teoria de Liebman 
que refuta as muitas teorias que defendem que a 
coisa julgada é um dos efeitos da sentença, por-
que, para ele, a autoridade da coisa julgada não 
se confunde com a eficácia jurídica da sentença, 
pois “esta é imperativa e produz todos os seus 

6 Relativizar a coisa julgada material.
7 Carlos Frederico Coelho Nogueira, Coisa julgada penal: 

autoridade absoluta e autoridade relativa.
8 Em havendo interesse em estudar as várias teorias existentes a 

respeito da natureza jurídica da coisa julgada, recomendamos 
uma prévia leitura da classificação de Moacyr Amaral Santos 
inserida na obra Primeiras linhas de direito processual, p. 45-52.

9 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna 
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário.

efeitos ainda antes e independentemente do fato 
da sua passagem em julgado.”10

A autoridade da coisa julgada não é efeito au-
tônomo e sim “modo de manifestar-se e produzir-
se dos efeitos da própria sentença, algo que a es-
ses efeitos se ajunta para qualificá-los e reforçá-los 
em sentido bem determinado.”11 

Define a autoridade da coisa julgada como:

(...) a imutabilidade do comando emer-
gente de uma sentença. Não se identifica ela 
simplesmente com a definitividade e intangi-
bilidade do ato que pronuncia o comando; é 
pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e 
mais profunda, que reveste o ato também em 
seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do 
ato em sua existência formal, os efeitos, quais-
quer que sejam, do próprio ato.12

A eficácia – aptidão para produzir efeitos – da 
sentença se dá pelo fato de provir do Estado. Todo 
ato do Estado para ter eficácia deve estar em con-
formidade com o direito, sob pena de ser ineficaz.

Presume-se que todo ato estatal seja eficaz, 
pois escorado no direito. Porém, esta presunção 
é relativa, pois admite prova em contrário. Será 
ineficaz se for provada sua inconstitucionali-
dade, ilegalidade ou sua injustiça, através dos 
meios e formas legais.

Desta forma, a eficácia natural da sentença 
é condicionada à verificação de sua constitu-
cionalidade, legalidade e justiça e produz efei-
tos somente quando não couberem recursos 
com efeito suspensivo.

Após a preclusão de todos os recursos se dá 
a coisa julgada, que é uma qualidade especial 
que reforça a eficácia da sentença, que a tor-
na imutável como ato processual (coisa julgada 
formal) e também torna imutáveis seus efeitos 
(coisa julgada material).

A autoridade da coisa julgada é uma necessida-
de social que visa evitar a perduração dos litígios.

10 Enrico Tullio Liebman, Eficácia e autoridade da sentença e 
outros escritos sobre a coisa julgada, p. 39-40.

11 Ibidem, p. 40.
12 Ibidem, p. 54.
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A coisa julgada não é mais um efeito da sen-
tença, mas sim a sua própria eficácia, na medida 
em que a torna imutável e indiscutível.

Vicente Greco Filho sintetiza: “a coisa julgada, 
portanto, é a imutabilidade dos efeitos da senten-
ça ou da própria sentença que decorre de estarem 
esgotados os recursos eventualmente cabíveis.”13

2.2 Coisa julgada material e formal

A coisa julgada formal e material são degraus 
do mesmo fenômeno. Há um só instituto com 
duas faces. Não havendo possibilidade de inter-
posição de recursos, a sentença torna-se imutável 
(coisa julgada formal – primeiro degrau), e, em 
consequência, tornam-se imutáveis seus efeitos 
(coisa julgada material – segundo degrau).

Coisa julgada formal é a imutabilidade da sen-
tença, como ato processual, dentro do processo, 
onde o Estado esgota sua função jurisdicional. É 
a máxima preclusão, pois não é possível sua re-
forma dentro do processo em que fora proferida. 
“Todas as sentenças, em certo momento, fazem 
coisa julgada formal.”14

Coisa julgada material ou substancial é a imu-
tabilidade dos efeitos da sentença, onde é impos-
sível alterá-la no mesmo ou em outro processo, 
quer pelas partes, juiz ou tribunal.

Nem mesmo o legislador pode alterar o 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 força de Lei (art. 468, 
CPC).15 Esta força de Lei se estende não só às par-
tes, como também a todos os juízes e tribunais 
que devem respeitá-la (art. 467, CPC).

Assim, não é possível uma nova propositura da 
mesma lide. “Este é o chamado efeito negativo da 
coisa julgada material, que consiste na proibição de 
qualquer outro juiz vir a decidir a mesma ação.”16

13 Direito processual civil brasileiro, p. 246.
14 Vicente Greco Filho, op. cit., mesma página.
15 Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, 

tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
16 Vicente Greco Filho, ob. cit., mesma página.

Acerca da diferença entre coisa julgada material 
e formal, Cândido Rangel Dinamarco preleciona:

A distinção de coisa julgada material e 
formal, consiste, portanto, em que (a) a primei-
ra é a imutabilidade dos efeitos da sentença, 
que os acompanha na vida das pessoas ainda 
depois de extinto o processo, impedindo qual-
quer ato estatal, processual ou não, que venha 
a negá-los; enquanto que (b) a coisa julgada 
formal é fenômeno interno ao processo e refe-
re-se à sentença como ato processual, imuniza-
da contra qualquer substituição por outra.17

2.3 Limites da coisa julgada

2.3.1 Limites objetivos

Segundo o artigo 468 do Código de Proces-
so Civil, “a sentença, que julgar total ou parcial-
mente a lide, tem força de lei nos limites da lide 
e das questões decididas.”

A finalidade da jurisdição é resolver as lides 
nos moldes em que foram deduzidas no pedido 
e na contestação. É o que se extrai da regra es-
tampada no artigo 12818 e reforçada pelo artigo 
46019, ambos do CPC. 

Consoante previsão do artigo 469 do CPC, 
não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que 
importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, 
estabelecida como fundamento da sentença; III – 
a apreciação da questão prejudicial, decidida inci-
dentalmente no processo.

É lógico que estas questões elencadas nos 
incisos do artigo antes mencionado são aprecia-
das pelo julgador, pois só assim terá condições de 
decidir fundamentando o seu entendimento e de 
delimitar o alcance da decisão, porém, estas pode-
rão ser livremente rediscutidas e, principalmente, 
alteradas em outros processos.

17 Relativizar a coisa julgada material.
18 Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, 

sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo 
respeito a lei exige a iniciativa da parte.

19 Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza 
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
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Os motivos, por mais importantes que sejam 
para a sentença, não fazem coisa julgada, pois, 
em regra, o que se torna imutável numa decisão 
judicial, que pode ser uma sentença ou um acór-
dão, é a parte dispositiva, pois é nesta parte que 
há a imposição estatal.

No entanto, é possível que o julgador, ao 
fazer sua fundamentação, decida algum ponto 
importante da lide, sem que isto seja repeti-
do, de forma sintética, na parte dispositiva da 
decisão judicial. Nem por isso, este ponto será 
mutável, pois, apesar de não estar inserido na 
conclusão da decisão, tem nítido conteúdo dis-
positivo, portanto, imutável.

Sobre isto, Liebman observa:

(...) é exato dizer que a coisa julgada se 
restringe à parte dispositiva da sentença; a 
essa expressão, todavia, deve dar-se um sen-
tido substancial e não formalístico, de modo 
que abranja não só a fase final da sentença, 
mas também qualquer outro ponto em que 
tenha o juiz eventualmente provido sobre os 
pedidos das partes.20

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 se discutem os mesmos fatos 
e entre as mesmas partes”21

No que se refere à questão prejudicial (in-
ciso III do art. 469), temos a aduzir que a sua 
resolução só fará coisa julgada material se a 
parte o requerer, por intermédio de ação de-
claratória incidental, se o juiz for competente 
em razão da matéria e constituir pressuposto 
para o julgamento da lide.

Por questões prejudiciais, devemos entender 
como “aquelas que, além de constituírem pre-
missas lógicas da sentença, reúnam condições 
suficientes para ser objeto de ação autônoma.”22

20 Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa 
julgada, p. 57-58 (nota de rodapé).

21 Comentários ao código de processo civil, vol. IV, p. 447.
22 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual 

civil, p. 65.

2.3.2 Limites subjetivos

Visto o limite objetivo da coisa julgada, 
resta sabermos quem estará atingido pela sua 
imutabilidade.

Ao ser prolatada uma decisão judicial, esta pro-
duz efeitos naturais que atingem não só as relações 
jurídicas das partes, mas também de terceiros. É o 
que a doutrina denomina de teoria dos efeitos refle-
xos da coisa julgada, onde há a produção de efeitos 
diretos que são queridos e previstos pelas partes e 
efeitos indiretos que não são previstos nem queri-
dos pelas partes, porém, são inevitáveis.23

No entanto, a autoridade da coisa julgada 
está adstrita às partes processuais. É o que está 
previsto na primeira parte do artigo 472 do Có-
digo de Processo Civil.24

O prejuízo a que faz menção o dispositivo em 
questão é o prejuízo jurídico, uma vez que sendo 
o prejuízo somente de fato, o terceiro será alcan-
çado pela autoridade da coisa julgada, haja vista 
que “o que vale para todos (erga omnes) é a eficá-
cia natural da sentença, não a coisa julgada, que 
vale somente entre as partes”.25

No que se refere ao grau de influência dos 
efeitos da decisão judicial sobre as relações jurí-
dicas de terceiros, estes podem ser classificados 
como: a) terceiros absolutamente indiferentes: 
não arcam com nenhum reflexo da decisão profe-
rida, por isso, nada podem fazer; b) terceiros com 
interesse de fato: embora tenham uma expectati-
va de direito, não são atingidos em suas relações 
jurídicas, motivo pelo qual também não tem o 
que fazer; c) terceiros juridicamente interessados: 
estes tem interesses iguais aos das partes litigan-
tes e, não sendo atingidos pela imutabilidade da 
coisa julgada, podem se valer de ação própria 
para verem reconhecidos os seus direitos; d) ter-
ceiros com interesse jurídico inferior ou subordi-
nado: possuem relações jurídicas dependentes, 
ou seja, embora não possam obter o mesmo bem 
da vida almejado pelas partes, poderão valer-se 

23 Ibidem, p. 70-71.
24 Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é 

dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. (...)
25 Ibidem, p. 73.
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de uma ação própria para tutelar outro interesse 
previsto no direito material.26

Com relação à coisa julgada nas ações de es-
tado, aplica-se a segunda parte do artigo 472 do 
Código de Processo Civil.27 Para que os terceiros 
interessados nas causas que versem sobre o estado 
das pessoas sejam alcançados pela autoridade da 
coisa julgada é necessário que os mesmos tenham 
plena ciência da ação e possam dela participar ativa-
mente, em suma, desde que devidamente citados. 

Isto se dá porque o atual Código de Pro-
cesso Civil:

(...) adotou a concepção doutrinária do-
minante no direito moderno de que, no que 
concerne ao estado das pessoas, a sentença 
deve valer para todos, porque o estado da pes-
soa está ligado de tal forma à personalidade, 
que ninguém pode ter um estado para alguns 
e outro para outros, ser casado perante alguns e 
divorciado perante outros, e assim por diante.28 

2.3.3 Limites temporais

Interessante observar que Egas Moniz de 
Aragão, com peculiar sabedoria, acrescenta aos 
limites objetivos e subjetivos, os limites tempo-
rais da coisa julgada.29

Apesar de reconhecer que o estudo dos limi-
tes temporais da coisa julgada não seja relevante 
“pois por seu intermédio o que se afirma é a inex-
tensão da coisa julgada a situações ou pretensões 
novas, surgidas futuramente, que, é óbvio, não 
poderiam a ela subordinar-se, seja por não inte-
grarem a res iudicata, seja por consubstanciarem 
outra res”, faz os seguintes comentários:

(...) embora ligado à eficácia da coisa jul-
gada o acontecimento superveniente não a in-
fringe. Se o credor renuncia ao crédito, isso nada 
infirma, antes confirma, a existência e a eficácia 
da coisa julgada, pois não é possível renunciar 
do crédito sem dele ser o titular, titularidade 
esta declarada pela sentença transitada em jul-

26 Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, vol. 2, p. 252.
27 Art. 472. (...) Nas causas relativas ao estado de pessoa, se 

houverem sido citados no processo, em litisconsórcio 
necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa 
julgada em relação a terceiros.

28 Vicente Greco Filho, op. cit., p. 254.
29 Coisa julgada e sentença, p. 198.

gado. Se o devedor paga o débito é óbvio que 
com isso dá cumprimento à sentença protegida 
pela coisa julgada. Se os divorciados tornam a 
casar-se é porque, em virtude da sentença pas-
sado em julgado, estavam descasados, pois se 
não estivessem não poderiam recasar-se.30

2.4 Coisa julgada nas relações jurídicas continuativas

Boa parte da doutrina31 insere as sentenças 
que decidem relações jurídicas continuativas ou 
de trato sucessivo no grupo daquelas que não fa-
zem coisa julgada material, ao argumento de que 
nestas é possível ajuizar ação revisional para de-
cidir novamente as questões já decididas na lide 
anterior quando sobrevier modificação do estado 
de fato ou de direito.32

No entanto, compartilhamos de entendimen-
to em sentido oposto, ou seja, mesmo que se tra-
te de relação continuativa haverá coisa julgada 
material, haja vista que diante de uma relação de 
trato sucessivo há a incidência da teoria da impre-
visão, o que implica dizer que a situação fática que 
servir de base para determinada sentença pode, 
naturalmente, se alterar no futuro.

A propósito, Moacyr Amaral Santos sustenta que 
faz coisa julgada material, ao seguinte argumento:

A nova sentença não desconhece nem 
contraria a anterior. Ao contrário, por conhecê-
la e atender ao julgado, que contém implícita a 
cláusula rebus sic stantibus, o adapta ao estado 
de fato e de direito superveniente.

Não é que a sentença determinativa não 
produza coisa julgada. Ela apenas é suscetível 
de um “processo de integração, decorrente da 
situação superveniente, a que deve o juiz aten-
der, tendo em vista a natureza continuativa da 
relação jurídica decidida”.33

30 Egas Moniz de Aragão, op. cit., p. 200.
31 Por exemplo: Vicente Greco Filho, Direito processual civil 

brasileiro, v. 2, p. 247.
32 Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 

decididas, relativas à mesma lide, salvo:
  I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio 

modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá 
a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

33 Primeiras linhas de direito processual, p. 55-56.

190

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



No mesmo sentido, observa José Maria Tesheiner:

Na verdade, as sentenças relativas a re-
lações jurídicas continuativas produzem coisa 
julgada material como qualquer outra.

(...)

À primeira vista pode parecer que a 
sentença proferida em ação de alimentos 
não produz coisa julgada, dada a possibilida-
de de majoração, diminuição ou mesmo exo-
neração do encargo. Não apenas o quantum 
pode ser alterado, como a própria existência 
da obrigação alimentar pode vir a ser poste-
riormente negada ou afirmada.

Ocorre que, em hipótese nenhuma, coisa 
julgada material significa imunidade a fatos su-
pervenientes. Assim como o débito declarado 
por sentença pode ser declarado extinto por 
sentença posterior, declaratória de pagamento 
superveniente, assim, à norma concreta esta-
belecida por sentença proferida em ação de 
alimentos pode suceder outra, com efeitos ex 
nunc, desde que fundada em alteração da for-
tuna do alimentante ou do alimentário. 34 35

Concessão e manutenção dos benefícios 3 
de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença

Estando uma pessoa impossibilitada de tra-
balhar por ter havido um sinistro social (incapa-
cidade ocasionada por uma doença, idade avan-
çada, maternidade, prisão, morte, desemprego 
involuntário, etc), surge o Direito Previdenciário 
que tem a finalidade de amparar o segurado e/
ou seus familiares, assegurando meios indispen-
sáveis de subsistência.

Neste contexto, há a aposentadoria por in-
validez36 e o auxílio doença37 que são benefícios 
previdenciários que tem a finalidade de assegurar 
o mínimo necessário ao segurado e seus depen-
dentes enquanto àquele estiver impossibilitado 
de trabalhar e, portanto, sem ter uma renda.

Os requisitos comuns para concessão des-
ses benefícios são: a) qualidade de segurado; 

34 Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 163-167.
35 Compartilha do mesmo entendimento: Araken de Assis, in Breve 

contribuição ao estudo da coisa julgada nas ações de alimentos.
36 Disciplinada nos artigos 42 a 47 da Lei nº 8213/91.
37 Disciplinado nos artigos 59 a 64 da Lei nº 8213/91.

b) carência38 de 12 meses39 40; c) incapacidade 
total para o trabalho.

O que os diferencia é o tipo da incapacidade 
total, uma vez que para a obtenção do auxílio do-
ença basta que a incapacidade seja temporária41, 
enquanto para aposentadoria exige-se que a inca-
pacidade seja permanente42. 

A existência de uma doença, por si só43, não 
é suficiente para se fazer jus a um benefício por 
incapacidade, haja vista que se exige que haja in-
capacidade total para o trabalho a ser verificada 
por perícia médica.

Uma vez preenchidos os requisitos legais o 
benefício é concedido, ou seja, ele é implantado 
em favor do segurado e entra em manutenção, 
o que implica dizer que ele será mantido – pago 
mensalmente - pelo INSS.

3.1 Temporariedade dos benefícios por inca-
pacidade

Os benefícios por incapacidade, embora não 
tenham um prazo limite fixado na legislação pre-
videnciária, tem um termo final, na medida em 
que são temporários.

A característica principal do auxílio doença é sua 
temporariedade. Alguma dúvida pode surgir em re-
lação à aposentadoria por invalidez. É bem verdade 
que, na prática, uma vez concedida a aposentadoria 
por invalidez, ela raramente é cessada, o que não 
quer dizer que ela não possa ser cessada.

O próprio Direito do Trabalho também re-
conhece que a aposentadoria por invalidez é 

38 Carência é o número mínimo de contribuições sociais necessário 
para se ter direito ao benefício (art. 24 da Lei nº 8213/91).

39 Não há carência para a aposentadoria por invalidez e o auxílio 
doença acidentários, ou seja, aqueles cujo nexo causal da 
incapacidade laboral é oriundo de acidente de trabalho 
ou doença profissional. Também não haverá carência se 
a incapacidade for resultante de uma das doenças graves 
atualmente elencadas no art. 151 da Lei nº 8213/91.

40 Para os segurados especiais, observa-se o constante no 
art. 39, I da Lei nº 8213/91, que não exige carência, mas 
sim tempo rural, ainda que descontínuo, pelo período de 
carência exigido para o benefício.

41 A que tem perspectiva de recuperação.
42 Aquela considerada como não recuperável.
43 Doenças como diabetes, pressão alta, asma e outras, não são, 

de regra, incapacitantes.

191

I Jornada de Direito Previdenciário



provisória, tanto que o contrato de trabalho do 
empregado aposentado fica suspenso, assegu-
rando-lhe o direito de retornar à mesma função 
que ocupava ou a indenização por rescisão do 
contrato (art. 475 da CLT).44

Sendo temporários, esclarecemos que a ces-
sação pode ocorrer por várias causas, como por 
exemplo, recuperação da capacidade para o tra-
balho, morte do beneficiário, retorno voluntário 
ao trabalho, a transformação do auxílio doença 
em aposentadoria por invalidez, habilitação do 
trabalhador que receba auxílio doença para de-
sempenhar outra função que lhe garanta a subsis-
tência, após processo de reabilitação.

3.2 Cessação dos benefícios por incapacidade 
em virtude de superveniente recuperação da capa-
cidade laborativa

Verificado que os benefícios por incapacidade 
são temporários, temos que enfrentar como ocor-
re a cessação dos mesmos quando há recupera-
ção da capacidade laborativa do beneficiário.

Não temos dificuldade em afirmar que uma 
vez concedido um benefício por incapacidade 
na via administrativa é nesta mesma via que 
deve haver a cessação, observado, por óbvio, a 
legislação previdenciária vigente e, em especial, 
o devido processo legal.

3.2.1 Pedido de prorrogação (PP) e pedido 
de reconsideração (PR)

Se o beneficiário souber da data programada 
para a cessação de seu benefício previdenciário 
por incapacidade, poderá apresentar ao INSS um 
pedido de prorrogação (PP) à partir do 15º dia ante-

44 Art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá 
suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado 
pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

  § 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho 
e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o 
direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria, 
facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-lo por 
rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, 
salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a 
indenização deverá ser paga na forma do art. 497.

  § 2º - Se o empregador houver admitido substituto para o 
aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo contrato 
de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência 
inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.

rior à data da cessação do benefício (DCB), ou seja, 
durante os quinze dias finais. Apresentado o PP, 
haverá nova perícia que poderá ser realizada pelo 
mesmo médico que reconheceu a recuperação da 
capacidade e, na sequência, haverá uma decisão 
do INSS.45 46 Se a decisão não for ocorrer até a data 
prevista para a cessação do benefício (DCB), o INSS 
deve continuar pagando o benefício até decidir. 
Não haverá pagamento do benefício após a deci-
são que indeferiu o pedido de prorrogação.

Sendo mantida a cessação do benefício com o 
indeferimento do PP, poderá o beneficiário apre-
sentar, ainda ao INSS, pedido de reconsideração 
(PR), cuja decisão será precedida de nova perícia 
que deverá ser realizada por outro médico. O pra-
zo para apresentar o PR é de 30 (trinta) dias, con-
tados da data da ciência da decisão que indeferiu 
o pedido de prorrogação (PP) ou do dia seguinte 
à data da cessação do benefício (DCB), caso não 
tenha sido apresentado o PP. 47

Havendo nova decisão desfavorável ao be-
neficiário, poderá ele valer-se de recurso admi-
nistrativo dirigido à Junta de Recursos da Pre-
vidência Social (JRPS) a ser interposto no prazo 
de 30 (trinta) dias.

Independentemente disto, é óbvio que o se-
gurado pode, caso queira e a qualquer momento, 
ajuizar ação judicial para reivindicar uma resposta 
do Judiciário acerca de sua insatisfação. Entretan-
to, entendemos que faltará interesse de agir, no 
aspecto necessidade, ao beneficiário que ajuizar 
ação nos últimos quinze dias de seu benefício que 
já está com data de cessação prevista, haja vista 
que neste período poderá apresentar48 simples pe-
dido de prorrogação ao INSS e este deverá conti-
nuar pagando o benefício até apreciar tal pedido.

45 É o que consta na Orientação Interna (OI) nº 138 (alterada 
pela OI nº 164). 

46 O pedido de prorrogação pode ser apresentado mais que uma 
vez, desde que tenha havido prorrogação do benefício e haja 
uma nova data prevista para a cessação do benefício.

47 O pedido de reconsideração pode ser apresentado uma única 
vez e também pode ser apresentado no caso de indeferimento 
inicial do benefício, ou seja, quando o segurado nada recebeu 
em virtude de a primeira perícia do INSS ter reconhecido a sua 
capacidade laborativa. 

48 Pode ser utilizando formulário padrão, pelo telefone – 135 ou 
pela internet – www.previdencia.gov.br
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3.2.2 Do artigo 47 da Lei nº 8213/9149

Registre-se que em se tratando de aposen-
tadoria por invalidez e havendo a recuperação 
da capacidade laborativa, deverá ser observado 
o contido no artigo 47 da Lei nº 8213/91, ou seja, 
poderá o beneficiário ter direito às mensalidades 
de recuperação - após a recuperação da capacida-
de laborativa a Lei ainda assegura algumas pres-
tações mensais para adaptação de alguns segura-
dos que irão retornar ao trabalho.

3.2.3 Cessação dos benefícios por incapaci-
dade concedidos judicialmente

Como se deve dar a cessação dos benefícios 
por incapacidade quando a concessão ocorrer 
por força de uma sentença e se verificar, poste-
riormente, que não há mais incapacidade para o 
trabalho? Em outras palavras, como fica a coisa 
julgada e manutenção do benefício de aposenta-
doria por invalidez e auxílio doença?

Registramos que os doutrinadores especia-
lizados no direito previdenciário, de regra, não 
enfrentam esta questão, apesar de entendermos 
que a mesma seja importante em virtude de estar 
se suprimindo uma verba nitidamente alimentar e 
pelo fato disto ocorrer com muita frequência.

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

  I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, 
contados da data do início da aposentadoria por invalidez 
ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o 
benefício cessará:

  a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito 
a retornar à função que desempenhava na empresa quando se 
aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como 
documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido 
pela Previdência Social; ou

  b) após tantos meses quantos forem os anos de duração 
do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os 
demais segurados; 

  II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período 
do inciso I, ou ainda quando o segurado for declarado apto para 
o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a 
aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

  a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da 
data em que for verificada a recuperação da capacidade;

  b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período 
seguinte de 6 (seis) meses; 

  c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também 
por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará 
definitivamente.

Uma vez concedido, na via judicial, um bene-
fício por incapacidade, cabe ao INSS dar integral 
e imediato cumprimento ao comando judicial im-
posto, implantando-o.

A partir da implantação, o benefício por incapa-
cidade obtido pela via judicial entra em manutenção 
e passa a ter o mesmo tratamento como qualquer 
outro benefício concedido administrativamente.

Assim, até em respeito ao comando constitu-
cional da isonomia, os benefícios previdenciários 
de mesma espécie devem ser tratados sem distin-
ção, não sendo fator relevante para discriminação 
a forma como cada qual foi concedido (judicial ou 
administrativamente).

Estando em manutenção, os benefícios se 
igualam, merecendo seus beneficiários os mes-
mos direitos e obrigações decorrentes da Lei.

Nesse contexto, entendemos que deva ser 
obedecido o disposto no art. 101 da Lei de Benefí-
cios – Lei nº 8213/91, verbis:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doen-
ça, aposentadoria por invalidez e o pensionista 
inválido estão obrigados, sob pena de suspen-
são do benefício, a submeter-se a exame médico 
a cargo da Previdência Social, processo de reabi-
litação profissional por ela prescrito e custeado, 
e tratamento dispensado gratuitamente, exce-
to o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 
facultativos. Negritamos.

Este dispositivo é claro no sentido de que o se-
gurado em gozo de benefício por incapacidade será 
submetido a exame médico a cargo da Previdência 
Social, sob pena de suspensão do benefício.

Se assim não fosse, a Previdência correria o 
risco de pagar indevidamente e até ad eternum 
um benefício por incapacidade a pessoa sã e ca-
paz para o trabalho.

Todos os segurados em gozo de benefícios 
por incapacidade, independentemente de a 
concessão ter sido feita na via administrativa 
ou judicial, devem ser chamados para se sub-
meterem a exame pericial médico a ser realiza-
do pelo próprio INSS.

Constatada a capacidade, deve haver a ces-
sação administrativa do benefício, até porque, o 
INSS é uma autarquia federal e, nessa condição, 
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por força do art. 37 da Constituição Federal, deve-
se pautar pelos princípios ali elencados, dentre 
eles o da legalidade e da moralidade.

O comando previsto na Lei de benefícios não 
deixa margem para valoração de conveniências 
e oportunidades da autarquia, haja vista que é 
um ato administrativo vinculado. Desta forma, 
caracterizada a capacidade do beneficiário, não 
resta alternativa à Previdência Social senão ces-
sar o benefício, sob pena de responsabilidade 
do servidor omisso.

Além disso, se o benefício não for cessado 
haverá enriquecimento sem causa em detrimen-
to do erário, pois, estando o beneficiário plena-
mente apto para o trabalho, não faz ele mais jus 
ao benefício por incapacidade, que, como se viu, 
tem natureza temporária.

É óbvio que deverá ser observada a legisla-
ção vigente, bem como ao princípio do devido 
processo legal e, por consequência, respeitado ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa 50 no 
procedimento administrativo que culminará na 
cessação do benefício.

Realizada a perícia e diagnosticada a capa-
cidade do beneficiário, este deverá tomar ciên-
cia oficial e inequívoca, de sua nova situação 
(aptidão para o trabalho) perante a Previdência 
Social por intermédio de documento hábil, pro-
porcionando o conhecimento do resultado do 
laudo pericial e facultando ao mesmo se insurgir 
na própria via administrativa (vide o capítulo re-
ferente ao pedido de prorrogação - PP e pedido 
de reconsideração - PR).

Veja-se que a cessação de benefício por inca-
pacidade, ainda que concedida judicialmente, não 
causa insegurança jurídica e nem desrespeita a 
coisa julgada, haja vista que a recuperação da ca-
pacidade laborativa é uma modificação da situação 
fática antes certificada.

Além disso, a aplicação do julgado a fatos fu-
turos, especialmente às relações jurídicas conti-
nuativas, ou seja, as que perpetuam no tempo e 
não se exaurem num ato unitário ou pontual, não 

50 Os princípios do contraditório e da ampla defesa pautam-se no 
binômio ciência e oportunidade. Ciência à parte contrária do 
ato praticado e oportunidade para defender-se do mesmo.

é admissível em nosso ordenamento, pois a sen-
tença não tem, em regra, natureza normativa. Se 
tivesse haveria afronta à separação das funções e 
o Judiciário passaria a legislar.51

Acerca da sentença que decide uma relação 
jurídica continuativa, bem como de sua revisão, 
assevera a doutrina:

A sentença nada mais faz do que aplicar 
a lei ao caso concreto. Acolhe ou rejeita, no 
todo em parte, a pretensão do autor. Mas a lei 
atuada pode ser daquelas que regulem relação 
jurídica continuativa, que se não esgota com o 
pronunciamento da sentença, mas prossegue, 
apesar desta, variando, todavia, quanto aos 
seus pressupostos de qualidade ou quantida-
de. São relações jurídicas reguladas por “regras 
jurídicas que projetam no tempo os próprios 
pressupostos, admitindo variações dos ele-
mentos quantitativos e qualitativos.” Dando 
atuação a tais regras, a sentença atende os 
pressupostos do tempo em que foi proferida, 
sem, entretanto, extinguir a relação jurídica, 
que continua, sujeita a variações dos seus ele-
mentos constitutivos.52

Mais adiante, o mesmo autor arremata:

(...) decidida uma questão referente à re-
lação jurídica continuativa, admite a revisão da 
sentença, embora transitada em julgado, por 
haver-se modificado o estado de fato ou de 
direito (art. 471, nº. I). Dir-se-á que a sentença 
determinativa não é imutável e indiscutível, 
porque suscetível de revisão e modificação, e 
que, portanto, não faz coisa julgada.53

O artigo 471, I, do CPC aduz que a sentença 
poderá ser alterada a qualquer momento. Topo-
graficamente, o mencionado dispositivo está na 
Seção do Código de Processo Civil destinada a es-
clarecer sobre os efeitos da coisa julgada. 

Assim, em se tratando de relação jurídica 
continuativa, uma nova coisa julgada poderá 
surgir em caso de modificação no estado de 
fato ou de direito. 

51 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à Teoria da Coisa 
Julgada. São Paulo: RT, 1997, pág. 143/149.

52 SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 
Vol. IV: arts. 332-475. Rio de Janeiro, Forense, 1982, pág. 452-453.

53 Ob. Cit., pág. 453.
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E é justamente aí que se aplica a modificação 
no estado de fato e de direito, originada pela re-
cém descoberta: recuperação da capacidade la-
borativa e isto se subsume perfeitamente à hipó-
tese do artigo 471, inciso I, uma vez que durante o 
curso da ação originária havia incapacidade.

Em virtude disto e considerando que o pa-
gamento mensal de benefício previdenciário é, 
por excelência, uma relação jurídica continuativa, 
somos tentados a concluir que deva ser ajuizada 
uma nova ação, agora pelo INSS almejando revisar 
o que foi decido anteriormente, baseado no dis-
posto no artigo 471, I, do CPC.54

Diante do que sustentou anteriormente, 
claro está que comungamos do entendimento 
de que é totalmente desnecessário que o INSS 
ajuíze ação revisional valendo-se do disposto 
no inciso I, do artigo 471, do CPC e/ou no ar-
tigo 71, parágrafo único, da Lei nº 8212/9155, 
pois em se tratando de cessação de benefício 
por incapacidade, ainda que concedido judi-
cialmente, deverá haver, respeitado o devido 
processo legal, a cessação do benefício na via 
administrativa, conforme previsão contida no 
artigo 101 da Lei nº 8213/91.

Caso prevaleça o entendimento de que os 
benefícios por incapacidade não possam ser 
cessados pelo simples fato de terem sido con-
cedidos judicialmente, ocorrerá inconstitucional 
distinção entre os segurados que obtiveram o 
benefício judicialmente em detrimento daqueles 
que obtiveram o mesmo benefício na esfera ad-
ministrativa, além de estimular o ajuizamento de 
ações em casos que poderiam ser resolvidos sem 
a intervenção do Judiciário.

Na verdade, entendemos que faltará interesse 
de agir ao INSS para tal mister e o feito deverá ser 
extinto sem resolução de mérito.

54 Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 
decididas, relativas à mesma lide, salvo:

  I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio 
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá 
a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

  II - nos demais casos prescritos em lei.
55 Art. 71 (...)
  Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas 

ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do 
julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro 
material comprovado.

Restabelecimento dos benefícios por 4 
incapacidade concedidos judicialmente

Deparando o beneficiário com uma cessação 
de seu benefício por incapacidade, é de bom tom 
dizer que ele não deve requerer o restabelecimen-
to de seu benefício nos próprios autos do processo 
em que houve a concessão pelo Judiciário, salvo 
se diante de uma situação excepcional verificada 
num caso concreto.

É que, como se sabe, para ajuizar com uma ação 
no Judiciário é necessário a observância de algumas 
formalidades legais, e o pedido de restabelecimen-
to de benefício previdenciário dentro de uma mes-
ma relação jurídica já formada não é correto.

Nos autos do processo judicial onde há a 
concessão, discute-se sobre a concessão ou não 
do benefício por incapacidade. A lide consiste na 
possibilidade de resistência do INSS diante da pre-
tensão do segurado em obter a concessão do be-
nefício previdenciário. Sucumbente a autarquia, é 
concedido o benefício pleiteado.  O processo for-
mado atinge, assim, o seu ponto culminante, ou 
seja, soluciona o conflito de interesses aplicando-
se o direito ao caso concreto.

O pedido de ver restabelecido um benefício 
previdenciário cessado administrativamente, por 
ser baseado numa nova causa de pedir, dá ensejo 
a uma outra pretensão diante do INSS a ser veicu-
lada em outra ação.

O pedido de restabelecimento dentro dos 
mesmos autos deve ser entendido, no mínimo, 
como modificação do pedido e causa de pedir e 
o parágrafo único do art. 264 do Código de Pro-
cesso Civil é expresso quanto a impossibilidade de 
qualquer alteração do pedido ou causa de pedir 
após o saneamento do processo. 

A título de ilustração, veja-se um trecho de 
uma decisão da ilustre Desembargadora Federal 
Drª Ranza Tartuce 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 o mesmo entendimento aqui trazido e 
concedido efeito suspensivo, in verbis:
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(...)

E em se tratando de benefício de nature-
za provisória, como ficou expressamente con-
signado no acórdão de fls. 22, poderá o mesmo 
ser revisto e suspenso a qualquer tempo, desde 
que comprovada a capacidade laboral da be-
neficiária, não significando o ato uma afronta à 
decisão judicial, tratando-se, a toda evidência, 
de um novo ato administrativo que não com-
porta exame no âmbito de um processo com 
decisão transitada em julgado.

Por essa razão, presentes seus pressupostos, 
admito este recurso e defiro o efeito suspensivo.

 Conclusões5 

“Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 
decisão judicial de que já não caiba recurso” (art. 
6º, § 3º, Lei de Introdução ao Código Civil). É o ar-
tigo 467 do Código de Processo Civil que trata do 
instituto da coisa julgada precisando os contornos 
e grau de imutabilidade da coisa julgada.

Ocorrerá a coisa julgada quando a decisão 
judicial transitar em julgado, ou seja, quando 
esta estiver imune a ataques pela via recursal, 
quer por ter esgotado todos os recursos ou por 
ter expirado o prazo sem que o recurso cabível 
fosse interposto. Haverá coisa soberanamente 
julgada quando transcorridos mais de dois anos 
do trânsito em julgado, não sendo possível, a 
partir de então, desfazer a decisão judicial nem 
por ação rescisória.

A coisa julgada existe em prol da segurança 
jurídica almejada por toda a coletividade, pois 
seria inconcebível a eternização dos litígios ju-
diciais. Não é mais um efeito da sentença, mas 
sim a sua própria eficácia, na medida em que a 
torna imutável e indiscutível. 

Não havendo possibilidade de interposição 
de recursos, a sentença torna-se imutável – coisa 
julgada formal – e, em consequência, tornam-se 
imutáveis seus efeitos – coisa julgada material.

O limite objetivo da coisa julgada se res-
tringe ao dispositivo da sentença, pois é neste 
que o juiz sintetiza o que fora decidido e onde 
há o comando estatal. É esta parte que adquire 
força de Lei (artigo 468 do Código de Proces-

so Civil). Os motivos, a verdade dos fatos e a 
apreciação da questão prejudicial, não fazem 
coisa julgada (artigo 469 do CPC). A respeito 
dos limites subjetivos da coisa julgada, temos 
que a sua autoridade está adstrita às partes 
processuais (primeira parte do artigo 472 do 
CPC). Além dos limites objetivos e subjetivos, 
há os limites temporais da coisa julgada, onde 
os acontecimentos naturais posteriores não 
afetam a autoridade da coisa julgada. Como 
exemplo, apontamos a renúncia de um crédito 
que fora reconhecido por uma decisão judicial 
com trânsito em julgado.

Faz coisa julgada material a sentença que de-
cide uma relação jurídica continuativa.

Uma vez preenchidos os requisitos previs-
tos em Lei é concedido (implantado) o benefício 
previdenciário e ele entra em manutenção – pa-
gamento mensal.

Os benefícios por incapacidade são temporá-
rios, não tem prazo fixo de duração fixado em Lei 
e, por isso, podem ser cessados.

Dentre as várias causas de cessação dos bene-
fícios por incapacidade, destaca-se a recuperação 
da capacidade laborativa do segurado.

Deve ser observado o devido processo le-
gal para se efetivar a cessação dos benefícios, 
podendo o segurado, por exemplo, valer-se do 
pedido de prorrogação, de reconsideração e/ou 
recurso administrativo.

A cessação por recuperação da capacidade 
laborativa de todos os benefícios por incapacida-
de - concedidos na via administrativa ou judicial, 
se dá na via administrativa por força do disposto 
no art. 101 da Lei nº 8213/91 e, por isso, desne-
cessário que o INSS ajuíze ação revisional com 
base no art. 471, I, do CPC.

O pedido de restabelecimento de um bene-
fício por incapacidade que foi concedido por or-
dem judicial e cessado administrativamente não 
pode ser veiculado no bojo dos autos do proces-
so judicial de concessão.
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Efeitos previdenciários das sentenças trabalhistas
Juiz Federal José Valterson de Lima

Introdução

Um dos temas que têm merecido a atenção de 
segurados, advogados, procuradores e magistra-
dos federais diz respeito aos efeitos previdenciários 
das sentenças condenatórias e homologatórias de 
acordo, proferidas pela Justiça do Trabalho.

É que tem se tornado expressivo o volume de 
ações propostas na Justiça Federal em que os au-
tores, objetivando a concessão de benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, apre-
sentam, como única prova da condição de segu-
rado, anotações nas respectivas carteiras de traba-
lho ordenadas por magistrados trabalhistas.

Em tais casos, é comum o demandante argu-
mentar que o reconhecimento da sua condição 
de segurado é decorrência lógica da afirmação 
do vínculo celetista pela Justiça do Trabalho, não 
admitindo a rediscussão, quanto a esse específico 
requisito, na Justiça Federal. 

A autarquia previdenciária, como regra, não 
se considera vinculada ao reconhecimento feito 
pela Justiça Especializada, argumentando, basica-
mente, que, por não ter sido parte na reclamatória 
trabalhista, não pode se sujeitar à coisa julgada 
emergente da respectiva sentença. Também cos-
tuma sustentar que o reconhecimento do tempo 
de serviço, para fins previdenciários, só é váli-
do quando baseado em razoável início de prova 
material, tal como previsto no art. 55, §3º, da Lei 
8.213/91, preceito esse que não é de observância 
compulsória na seara trabalhista.

Alguns magistrados federais têm, nesse pon-
to, reconhecido a força imperativa das decisões 
proferidas pela Justiça do Trabalho, aduzindo que, 
sendo este o órgão do Poder Judiciário dotado de 
competência constitucional para dizer sobre as 
relações de emprego, não pode o INSS ou a Justi-
ça Federal recusar obediência às suas determina-
ções. Nesse sentido, argumentam que “Se o INSS 

tem dúvida acerca da mencionada relação jurídi-
ca, deve procurar os meios legais para invalidá-la. 
O que não se pode admitir é que, sob o manto da 
discricionariedade administrativa, venha despre-
zar a força de uma decisão judicial. O ato judicial 
que nega validade à sentença não pode preva-
lecer, sob pena de grave ofensa aos princípios 
constitucionais da tripartição dos poderes e coi-
sa julgada. O primeiro, uma das bases do Estado 
Brasileiro (art. 2º, CF/88), estipula que ao Judiciário 
cabe a tarefa de dirimir os conflitos relativos à apli-
cação da lei, formulando aos litígios uma norma 
individual, concreta. O segundo, decorrência do 
primeiro, é um postulado do interesse público e da 
necessidade da estabilidade jurídico-social, impor-
tando em presunção absoluta de que o direito foi 
aplicado corretamente”.1 Há, ainda, os que enten-
dem que o reconhecimento da qualidade de segu-
rado está implícito na condenação do reclamado 
ao recolhimento da contribuição previdenciária.2

O segundo argumento impressiona bastan-
te. Afinal, se, por força de determinação legal,3 a 
sentença condenatória ou homologatória traba-
lhista deverá necessariamente impor às partes o 
recolhimento das contribuições previdenciárias, 
a conclusão que daí decorre é a de que, nesses 
casos, haverá o reconhecimento da qualidade de 
segurado do reclamante, até porque, ressalvadas 
as empresas e empregadores domésticos, a Lei 
8.212/91 (Lei de Custeio da Previdência Social) não 
impõe contribuição a quem não seja segurado.

1 Processo 200736007032100 RECURSO CONTRA SENTENÇA CÍVEL 
Relator(a) JULIER SEBASTIÃO da SILVA Sigla do órgão TRMT Órgão 
julgador 1ª Turma Recursal - MT Fonte DJMT 09/10/2007. Disponível 
em : http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta.

2 Processo  PEDILEF 200450510007510 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL Relator(a) JUIZ FEDERAL 
MARCOS ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS Sigla do órgão TNU Órgão 
julgador Turma Nacional de Uniformização Fonte DJU 30/10/2006. 
Disponível em: http://columbo2.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta

3 CLT, art. 832, §3º.



Em abono de tal raciocínio, não se tem notícia 
de que a União venha recusando as rendas obtidas 
com a execução das contribuições previdenciárias 
levada a efeito pelos juízes trabalhistas, de modo 
que, se reconhece a qualidade de segurado para 
fins de percepção da contribuição, não pode des-
conhecê-la no momento de conceder o benefício, 
haja vista o caráter sinalagmático desse tributo.

Diante desse contexto, cumpre investigar 
quais as verdadeiras implicações, no campo do 
Direito previdenciário, do reconhecimento do vín-
culo celetista pela Justiça do Trabalho.

Relações jurídicas oriundas da prestação 
de serviços sob o regime celetista

De início, cumpre salientar que, no que interessa  
ao presente estudo, a prestação de serviços de for-
ma pessoal, em caráter não eventual, sob subordi-
nação e mediante remuneração, faz emergir três 
relações jurídicas conexas: a) uma de cunho traba-
lhista, entre empregador e empregado, que é regi-
da pela Consolidação das Leis do trabalho - CLT; b) 
uma de cunho tributário entre a União (sucessora 
do INSS) e cada um dos supracitados contribuintes, 
regida pela Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 
8.212/91) e outra de cunho previdenciário entre o 
empregado e o INSS, regida pela Lei de Benefícios 
da Previdência Social (Lei 8.213/91).

A circunstância de um único fato ensejar a for-
mação de múltiplas relações jurídicas regidas por 
distintos ramos do Direito é amplamente admiti-
da pelo nosso ordenamento jurídico, prevendo a 
legislação diversas situações em que a prática de 
um ato ilícito, a um só tempo, repercute nas esfe-
ras penal, civil e administrativa.

Com o intuito de disciplinar a conexão entre 
relações jurídicas oriundas de um mesmo fato, os 
diversos ordenamentos jurídicos adotam variados 
sistemas que preconizam desde a confusão até a 
total separação de instâncias, não sendo o presen-
te trabalho a sede adequada para uma abordagem 
minuciosa de cada um deles.

Interessa aqui, tão somente, afirmar que 
o nosso ordenamento jurídico, em diversos 

dispositivos,4 consagra o sistema da independên-
cia das instâncias, de modo que a possibilidade 
de um mesmo fato receber valorações jurídicas 
diversas não deve causar maior perplexidade.

Nesse sentido, observa-se que quando a pers-
pectiva de julgamentos contraditórios pareceu ao 
legislador representar risco para a unicidade do 
sistema, ele mesmo tratou de estabelecer pontos 
de contato entre as diversas instâncias, mitigan-
do o caráter absoluto da independência que fixou 
como regra. A título de exemplo, pode ser men-
cionado o art. 935 do Código Civil, que, ao mesmo 
tempo em que estabelece a independência entre 
as instancias civil e criminal, veda qualquer ques-
tionamento no cível sobre a existência do fato, 
ou sobre a sua autoria, quando estas questões se 
acharem decididas no juízo criminal.

Voltando ao ponto de partida, observa-se que 
a Constituição Federal, coerente com o sistema da 
independência das instâncias, sujeitou ao poder 
jurisdicional da Justiça do Trabalho tão somente 
as relações jurídicas de cunho trabalhista (art. 114, 
I), tendo a definição do direito no que concerne 
às relações tributárias e previdenciárias conexas 
ficado a cargo da Justiça Federal.

Relações jurídicas tributárias

No que diz respeito às relações de natureza 
tributária, não obstante o inciso VIII do art. 114 da 
Constituição Federal haver deferido aos magis-
trados trabalhistas a competência para a execu-
ção, de ofício, das contribuições previdenciárias 
decorrentes das sentenças por eles proferidas, os 
demais incisos não lhes conferiram poder juris-
dicional para decidir qualquer litígio envolvendo 
a União e seus contribuintes. Nem mesmo o art. 
114, inciso IX, da CF/885 poderia justificar a atribui-

4 O art. 935 do Código Civil fixou a independência entre as instâncias 
civil e penal.  No mesmo sentido, o art. 12 da Lei 8.429/92 
estabelece que a responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa é independente da responsabilidade penal, civil 
e administrativa previstas na legislação específica.

5 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(...)

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na 
forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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ção de tal competência por lei ordinária, haja vista 
que, a toda evidência, não se trata de controvérsia 
decorrente da relação de trabalho.

Nesse particular, há que ser observada a nor-
ma inscrita no art. 109, I, da Lei Maior que confere 
à Justiça Federal a competência para o processo 
e julgamento das causas em que a União seja in-
teressada como parte ou interveniente, incluídas 
as de natureza tributária, ainda que conexas com 
causas de natureza trabalhista. 

Nesse contexto, poder-se-ia alegar que a Consti-
tuição Federal, no que se refere às contribuições pre-
videnciárias decorrentes das sentenças trabalhistas, 
teria conferido competência à Justiça Especializada 
para executar, de ofício, um título judicial cuja cons-
tituição não estaria sob sua alçada.

Todavia, partindo-se da presunção de que 
o legislador constituinte, quando estabelece 
os fins, confere os meios, e considerando que a 
norma constitucional deve ser interpretada de 
maneira a torná-la compatível com o sistema, a 
fim de que se possa dela extrair a sua máxima 
efetividade, imperioso é reconhecer que, no que 
se refere às contribuições previdenciárias, a sen-
tença trabalhista se constitui em título judicial 
que veicula não um comando jurisdicional, mas 
mero lançamento tributário.

De fato, não se poderia mesmo admitir a cons-
tituição de um título executivo judicial, marcado 
pela imutabilidade própria da res judicata, no bojo 
de um processo de conhecimento conduzido por 
juiz despido de competência, em que, ademais, 
não tivesse havido a intervenção do credor, ma-
nifestando-se sobre todos os aspectos alusivos à 
extensão do seu crédito, tal como ocorre com a 
União na seara trabalhista.

Por outro lado, a inserção de comando de 
cunho administrativo-tributário no título executi-
vo judicial não constitui novidade em nosso orde-
namento jurídico, sendo medida prevista de longa 
data na legislação que rege as custas processuais, 
que, como se sabe, constituem taxa cobrada pela 
prestação de serviços judiciários. 

Nesse sentido, o art. 16 da Lei 9.289/96 (Lei 
de Custas da Justiça Federal) estabelece que se o 
responsável não pagar voluntariamente as custas, 

após o fim do processo, “o Diretor da Secretaria en-
caminhará os elementos necessários à Procurado-
ria da Fazenda Nacional, para sua inscrição como 
dívida ativa da União”, sendo certo que tal provi-
dência seria dispensável caso a sentença, nesse 
ponto, tivesse conteúdo jurisdicional. De fato, sen-
do a inscrição “ato de controle administrativo da 
legalidade”,6 não poderia jamais incidir sobre ato 
jurisdicional típico, sob pena, aí sim, de subversão 
do princípio da tripartição das funções estatais.

Coerente com esse raciocínio, o art. 832 da 
CLT estabelece, in verbis:

Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome 
das partes, o resumo do pedido e da defesa, a 
apreciação das provas, os fundamentos da de-
cisão e a respectiva conclusão.

§ 1º - Quando a decisão concluir pela 
procedência do pedido, determinará o prazo e 
as condições para o seu cumprimento.

§ 2º - A decisão mencionará sempre as 
custas que devam ser pagas pela parte vencida.

§ 3o As decisões cognitivas ou homologa-
tórias deverão sempre indicar a natureza jurídica 
das parcelas constantes da condenação ou do 
acordo homologado, inclusive o limite de res-
ponsabilidade de cada parte pelo recolhimento 
da contribuição previdenciária, se for o caso. (In-
cluído pela Lei nº 10.035, de 25.10.2000) 

§ 4o A União será intimada das decisões 
homologatórias de acordos que contenham 
parcela indenizatória, na forma do art. 20 da 
Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, fa-
cultada a interposição de recurso relativo aos 
tributos que lhe forem devidos. (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007)

§ 5o Intimada da sentença, a União poderá 
interpor recurso relativo à discriminação de que 
trata o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.457, de 2007)

§ 6o O acordo celebrado após o trânsito 
em julgado da sentença ou após a elaboração 
dos cálculos de liquidação de sentença não 
prejudicará os créditos da União. (Incluído pela 
Lei nº 11.457, de 2007)

§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda po-
derá, mediante ato fundamentado, dispensar a 
manifestação da União nas decisões homologa-
tórias de acordos em que o montante da parce-
la indenizatória envolvida ocasionar perda de 

6 Lei 6.830/80, art. 2º, §3º.
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escala decorrente da atuação do órgão jurídico. 
(Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) 

(sem grifos no original)

Ao estatuir que a sentença deverá indicar a 
natureza jurídica das parcelas devidas ao empre-
gado, bem como fixar a responsabilidade pelo 
recolhimento da contribuição previdenciária, ati-
vidades essas que serão complementadas por oca-
sião da liquidação do julgado, o dispositivo acima 
transcrito nada mais fez que atribuir ao magistrado 
trabalhista a atividade administrativa de verificar a 
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido 
e identificar o sujeito passivo, tal como previsto no 
art. 142 do Código Tributário Nacional.7 Em outras 
palavras, conferiu-lhe competência para efetivar o 
lançamento das contribuições previdenciárias de-
vidas por reclamante e reclamado.

No exercício dessa atividade, o juiz do traba-
lho, do mesmo modo que agirá em relação às cus-
tas,  se limitará a aplicar a lei de ofício, tal como 
faria qualquer servidor da administração tributária 
que se visse diante da materialização da hipótese 
de incidência da contribuição previdenciária, não 
lhe sendo dado, nesse momento, pronunciar-se 
sobre a constitucionalidade da exação, eventual 
excessividade da alíquota, existência de bitributa-
ção e outros aspectos envolvidos com a justiça do 
tributo. A peculiaridade observada em relação ao 
regime de custas da Justiça Federal diz respeito ao 
título executivo que veiculará o crédito tributário 
constituído pela autoridade judiciária, já que, na 
Justiça do Trabalho, será ele a própria sentença 
condenatória ou homologatória do acordo, ao 
passo que no regime da Lei 9.289/96 a cobrança 
judicial do tributo se fundará na certidão de dívi-
da ativa que vier a ser extraída após a inscrição de 
que trata o precitado art. 16.

Ante a natureza administrativa do coman-
do alusivo às contribuições previdenciárias, não 

7 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido 
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar 
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível.

(...)

se poderá falar em coisa julgada quanto aos ele-
mentos da obrigação tributária reconhecidos pelo 
magistrado do trabalho, do que decorrerá, para a 
Administração tributária, a possibilidade de re-
visão do lançamento levado a efeito pela Justiça 
obreira, sempre que presente alguma das circuns-
tâncias previstas no art. 149 do CTN e desde que 
observado o prazo decadencial. Nem mesmo a 
anulação do lançamento poderá ser descartada, 
haja vista a experiência demonstrar não ser inco-
mum a colusão entre as partes com vistas à obten-
ção indevida do reconhecimento da condição de 
contribuinte em determinado período, de modo a 
justificar a averbação irregular do respectivo tem-
po de serviço. 

Em contrapartida, deverá ser assegurada aos 
contribuintes a possibilidade de questionar, na 
Justiça Federal, a exigência das referidas contri-
buições, mediante a propositura de mandado de 
segurança, ação anulatória de lançamento fiscal, 
ação de repetição de indébito etc.

Tais observações se revestem de especial im-
portância, uma vez que, de acordo com o art. 832, 
§3º, da CLT, acima transcrito, o lançamento levado 
a efeito pela Justiça Trabalhista é especialmente 
focado na discriminação das parcelas constantes 
da condenação ou do acordo (base de cálculo) e na 
definição da responsabilidade de cada contribuinte 
(sujeição passiva), não podendo eventual recurso, 
inclusive da União, questionar qualquer outro ele-
mento da obrigação tributária (art. 832, §5º).

Todavia, nem sempre o pagamento de parce-
las remuneratórias ao empregado é capaz de au-
torizar a constituição do crédito tributário relativo 
à contribuição sobre a folha de salários. A título 
de exemplo pode ser mencionado o caso do re-
clamante que detenha outro vínculo, pelo qual re-
colha contribuição previdenciária sobre o teto do 
salário-de-contribuição de que trata o art. 28, §5º, 
da Lei 8.212/91, hipótese em que, não obstante 
a materialização do fato gerador, não poderá ser 
constituído qualquer crédito contra a sua pessoa. 
O mesmo pode acontecer quando o reclamante 
for empregado de empresa cedente de mão de 
obra, que, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, 
tenha parte de sua receita retida pela empresa 
contratante, a título de antecipação do recolhi-
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mento das contribuições incidentes sobre a folha 
de salário a seu cargo, situação em que, sendo o 
valor retido suficiente para a quitação de todos 
os débitos, não mais se justificará a cobrança de 
qualquer valor.

Em todos esses casos, os obstáculos à cons-
tituição do crédito tributário, por não versarem 
sobre a natureza jurídica das parcelas, não podem 
ser opostos em sede de recurso contra a senten-
ça trabalhista, daí a importância de se franquear o 
acesso do contribuinte ao Judiciário, mediante a 
utilização das ações tributárias acima referidas.

O reconhecimento da eficácia administrativa 
do comando alusivo às contribuições previdenci-
árias constante das sentenças trabalhistas tem o 
mérito de conferir maior efetividade à arrecadação 
desses tributos, que foi o objetivo do constituinte 
derivado ao instituir a execução de ofício dos res-
pectivos créditos, sem contrariar os dispositivos 
constitucionais que disciplinam a competência da 
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.

Alguns autores têm alegado a inconstituciona-
lidade desse procedimento, argumentando que a 
atribuição de competência fiscal aos magistrados 
trabalhistas representaria afronta aos princípios 
da separação dos poderes, da imparcialidade e do 
devido processo legal. Nesse sentido, colaciono a 
lição de Andrei Pitten Velloso, Daniel Machado da 
Rocha e José Paulo Baltazar Junior:

(...) A atribuição ao Poder Judiciário do 
dever-poder de aplicar as leis tributárias de 
ofício, substituindo-se aos agentes do INSS, e 
de tomar, ex oficio, as diligencias necessárias 
à satisfação do crédito autárquico malfere o 
principio da separação dos poderes, que, por 
ser basilar ao Estado Democrático de Direito, 
não pode ser afetado nem mesmo por atos do 
poder constituinte derivado (art. 60, §4º, III, da 
CF). Além disso, aos se impor aos magistrados 
a terefa de apurar, liquidar e executar créditos 
tributários, macula-se o outro principio basi-
lar do Estado de Direito: a imparcialidade dos 
magistrados, que, sujeitos a deveres-poderes 
próprios da Administração Fazendária, lutarão 
para manter sua isenção diante de matéria que 
lhes é dada a apreciar, num esforço vão, diante 
do vilipêndio cometido às suas funções típicas. 
Por fim, a apuração e a formalização dos crédi-
tos tributários diretamente pelo Poder Judiciá-

rio acabam por obstar o exercício, pelo sujeito 
passivo, de direito público subjetivo de caráter 
fundamental, qual seja: o devido processo le-
gal administrativo. Inexistindo processo ad-
ministrativo, o sujeito passivo estará privado 
do seu direito de submeter a legitimidade do 
“lançamento tributário” à apreciação de agen-
tes preparados e estruturados para a análise 
da existência de eventuais débitos tributários, 
tarefa que passará a ser realizada por magistra-
dos que são especializados em matéria diversa: 
no Direito do Trabalho. 8

A alegada ofensa ao princípio da separação 
dos poderes é um argumento que não impressio-
na. Afinal, como é de todos sabido, a separação 
das funções estatais não é absoluta, estando a Lei 
Maior repleta de exemplos em que, sem prejuízo 
das funções típicas, funções atípicas são atribuídas 
aos Poderes da República.9 No plano infraconsti-
tucional, o Código de Processo Civil expressamen-
te prevê a administração judiciária de interesses 
privados através dos procedimentos especiais de 
jurisdição voluntária.

Da mesma forma, não parece adequado falar 
em ofensa ao princípio da imparcialidade, que é 
atributo próprio da função jurisdicional, quando 
se leva em conta que, no que se refere aos crédi-
tos da contribuição previdenciária, a atividade do 
magistrado é meramente administrativa. 

Finalmente, no que pertine à suposta ofensa 
ao devido processo legal, não se pode vê-la ma-
terializada no simples fato de o lançamento ser 
formalizado pelo magistrado trabalhista. Afinal, as 
contribuições incidentes sobre a folha de salários 
constituem tributos sujeitos a lançamento por ho-
mologação, cujas atividades necessárias à perfeita 
constituição dos respectivos créditos, pela simpli-
cidade de que se revestem, são atribuídas por lei 
ao próprio sujeito passivo, sendo, descabido argu-

8 Comentários à Lei do Custeio da Seguridade Social: Lei 8.212, de 
24 de junho de 1991,atualizada até a LC 118/2005, Livraria do 
Advogado Ed., 2005, p.295.

9 O Poder Legislativo dispõe de competência jurisdicional para 
processar e julgar o Presidente da República e Ministros de 
Estado, por crime de responsabilidade (art. 52, I) e de competência 
administrativa para organizar os seus serviços (art. 51, IV e 52, XIII); 
por sua vez, o art. 62 confere ao Poder Executivo competência 
legislativa para a edição de medidas provisórias; finalmente, 
o Poder Judiciário dispõe de competência legislativa para a 
elaboração de seus regimentos (art. 96, I, a) e de competência 
administrativa para prover os seus cargos (art. 96, I, c)
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mentar com a falta de especialização do magistra-
do. Também não se pode ver inconstitucionalidade 
no fato de não ser oportunizada aos contribuintes 
a possibilidade de manifestação sobre o crédito 
da contribuição previdenciária, ainda na fase de 
conhecimento da reclamatória trabalhistas, haja 
vista que, não obstante a regra do contraditório 
prévio, pode o legislador postergá-lo por motivo 
relevante, não se podendo, ademais, olvidar que, 
nos casos em questão, restará sempre a possibi-
lidade de se questionar o lançamento na Justiça 
Federal. Da mesma forma, embora se reconheça 
que a legislação tributária assegura o julgamento 
do lançamento em até três instâncias administra-
tivas, não se pode olvidar que o duplo, ou triplo, 
grau de jurisdição é garantia assegurada por nor-
ma infraconstitucional que pode ser excepcionada 
por norma de igual hierarquia, não se justificando 
qualquer insurgência contra o julgamento em uma 
única instância pelo juiz do trabalho.

Embora a palavra final sobre a constitucionali-
dade do procedimento esteja a cargo do Supremo 
Tribunal Federal, não se pode afirmar se aquela Corte  
virá a se pronunciar sobre a matéria, haja vista que o 
entendimento no sentido de que “as alegações de 
afronta aos princípios da legalidade, do devido pro-
cesso legal, do contraditório, da ampla defesa, dos 
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, 
se dependentes de reexame de normas infraconsti-
tucionais, configurariam ofensa indireta à Constitui-
ção da República” 10 constitui obstáculo à admissibi-
lidade de eventuais recursos extraordinários.

Uma sinalização positiva, entretanto, foi emi-
tida no julgamento do RE 569.056-RG/PA, Rel. Min. 
Menezes Direito, ocasião em que a Suprema Cor-
te, apreciando recurso interposto pelo INSS, as-
sentou que “em relação à contribuição social refe-
rente ao salário cujo pagamento foi determinado 
em decisão trabalhista é fácil identificar o crédito 
exeqüendo e, por conseguinte, admitir a substi-
tuição das etapas tradicionais de sua constituição 
por ato típico, próprio, do magistrado. Ou seja, o 
lançamento, a notificação, a apuração são todos 
englobados pela intimação do devedor para o seu 
pagamento, porque a base de cálculo para essa 

10 AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 757.321/SP, STF – 
PRIMEIRA TURM, REL. MIN. CARMEM LÚCIA.

contribuição é o valor mesmo do salário que foi 
objeto da condenação”.11

Relações jurídicas previdenciárias

No que se refere às relações jurídicas de cunho 
previdenciário envolvendo o INSS e o reclamante, 
há que se entender, em nome da coerência com o 
que ficou dito acerca das relações tributárias, que 
a sentença condenatória ou homologatória traba-
lhista, embora reconhecendo a prestação de ser-
viços de forma pessoal, em caráter não eventual, 
sob subordinação e mediante remuneração, não 
garante ao empregado a averbação do respectivo 
tempo de serviço, a concessão de benefícios e ou-
tros efeitos tipicamente previdenciários.

Tal conclusão decorre, primeiramente, da fal-
ta de competência da Justiça do Trabalho para o 
processo e julgamento das causas previdenciárias 
conexas às causas trabalhistas que lhes são sub-
metidas. De fato, a competência da Justiça Fede-
ral para o processo e julgamento das causas en-
volvendo as autarquias da União, como é o caso 
do INSS, é expressamente prevista no art. 109, I, 
da Lei Maior, que dela exclui, apenas, as causas de 
natureza acidentária, sem prejuízo da delegação 
conferida à Justiça Estadual pelo art.109, §3º.

Decorre, em segundo lugar, da eficácia subje-
tiva da coisa julgada, que, nos termos do art. 472 
do Código de Processo Civil, aplicável subsidiaria-
mente na seara trabalhista, somente se estende 
às partes do processo, não podendo a sentença 
beneficiar ou prejudicar terceiros. Conforme visto 
linhas acima, a autarquia previdenciária não é par-
te nas ações processadas na Justiça do Trabalho, 
nelas intervindo após a prolação da sentença tão 
somente para impugnar, mediante recurso, a dis-
criminação das parcelas objeto da condenação ou 
do acordo, não se sujeitando, em conseqüência, à 
força imperativa de seus julgados.

Em terceiro lugar, cumpre salientar que, por for-
ça do art. 55, §3º, da Lei de Benefícios da Previdência 
Social (Lei 8.213/91), a comprovação do tempo de 
serviço, para fins previdenciários, só produzirá efeito 
quando baseada em início de prova material, sendo 

11 INFORMATIVO STF Nº 519

203

I Jornada de Direito Previdenciário



certo, entretanto, que os magistrados trabalhistas, 
ao reconhecerem a existência de vínculo emprega-
tício, não estão atrelados a essa espécie de prova 
legal, podendo fundamentar o seu convencimento 
livremente em outros tipos de prova.

Em quarto lugar, é imperioso não olvidar que 
a seara trabalhista, onde predominam interesses 
essencialmente privados e a busca pela concilia-
ção, sendo regida pelos princípios da informalida-
de e da celeridade, não é a sede mais adequada 
para a resolução de conflitos de natureza pública, 
marcados pela indisponibilidade dos respectivos 
direitos, tal como ocorre na seara previdenciária.

Finalmente, é importante lembrar que, ao 
contrário do que ocorre com os segurados faculta-
tivos, que elegem o momento de se filiar ao RGPS 
e o valor da respectiva contribuição, desde que 
observado, quanto a esta, o piso e o teto da res-
pectiva base de cálculo (salário-de-contribuição), 
a filiação dos segurados obrigatórios, como é o 
caso dos segurados empregados, somente ocorre 
com o efetivo desempenho da atividade remune-
rada, estando o valor da respectiva contribuição 
minudentemente balizado pela Lei de Custeio da 
Previdência Social (Lei 8.213/91).

Este último argumento é particularmente im-
portante, haja vista que, em conseqüência do re-
gramento legal, sendo constatado que o tempo 
de serviço reconhecido pela sentença trabalhista 
é superior ou inferior àquele efetivamente presta-
do, ou que a remuneração fixada no decisum não é 
condizente com a remuneração devida, tal circuns-
tância, da mesma forma que não impedirá a União 
de revisar ou anular o lançamento levado a efeito 
pelo magistrado do trabalho, também não poderá 
impedir o INSS de negar efeitos previdenciários ao 
referido julgado ou de adequar o valor do bene-
fício ao das remunerações efetivamente devidas 
durante o período de vigência do vínculo e que 
estejam incluídas no período básico de cálculo. 

Em outras palavras, não será a imposição da 
obrigação tributária pela sentença trabalhista que 
justificará a averbação do tempo de serviço e, se 
for o caso, a concessão do benefício, mas o efetivo 
exercício da atividade remunerada nos termos do 
que previsto na CLT. Da mesma forma, a remunera-

ção fixada pela sentença poderá se revelar superior 
ou inferior àquela efetivamente devida, hipótese 
em que não poderá ser computada, nesses termos, 
a título de salário de contribuição, com a conse-
qüente repercussão sobre o valor do benefício.

Neste ponto, é importante insistir que, ao 
contrário das relações trabalhistas, que são regi-
das pelo princípio da autonomia da vontade, as 
obrigações tributárias e previdenciárias são infor-
madas pelo princípio da legalidade, sendo a von-
tade das partes irrelevante para a definição do res-
pectivo alcance. Assim, se reclamante e reclamado 
acordam quanto ao reconhecimento de tempo de 
serviço fictício ou quanto ao pagamento de remu-
neração não condizente com aquela efetivamente 
devida, tal acordo não poderá gerar implicações 
nos campos tributário e previdenciário.

Tais observações se revestem de particular 
importância, haja vista que, pela própria natureza 
da transação, que, nos termos do art. 840 do Códi-
go Civil, pressupõe concessões recíprocas, é mui-
to comum, na Justiça do Trabalho, a concordância 
do reclamado com o pagamento de remuneração 
inferior à ajustada.

Mas não é só. Os registros forenses revelam que 
tem se tornado comum o ajuizamento de reclama-
tórias trabalhistas em que o reclamante visa primor-
dialmente a efetivação dos direitos previdenciários 
decorrentes do reconhecimento do vínculo cele-
tista, valendo-se, em muitos casos, de expedientes 
fraudulentos, em colusão com o reclamado.

Nesse sentido, o Autor deste artigo já teve a 
oportunidade de, na qualidade de procurador do 
INSS, oficiar em ação rescisória movida pelo Minis-
tério Público do Trabalho com fulcro no art. 485, III, 
do CPC, com vistas à desconstituição de julgado pro-
ferido em reclamatória trabalhista intentada por juiz 
classista do trabalho em face de suposta emprega-
dora, à qual teria sido vinculado ainda na década de 
sessenta, e que, de pronto, formalizou acordo com 
vistas à anotação de sua CTPS, sendo esta posterior-
mente apresentada ao posto de benefícios do INSS, 
com o pedido de averbação do respectivo tempo 
de serviço. É importante observar que, nesse caso, 
o suposto vínculo empregatício foi cuidadosamente 
situado em período anterior ao qüinqüênio que an-
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tecedeu a propositura da ação, de modo a não gerar, 
para o reclamado, obrigação de pagamento das ver-
bas remuneratórias, já prescritas.

Também tem sido constatada a colusão entre 
as partes com vistas ao reconhecimento de tem-
po inferior ao efetivamente laborado, associado 
à fixação de remuneração superior à ajustada, de 
modo a ensejar, a um só tempo, a redução do nú-
mero de contribuições a serem pagas pelo recla-
mado e a concessão ao reclamante de benefício 
de valor superior ao devido. Isso acontece, espe-
cialmente, nos casos de reclamatória ajuizada por 
dependente de empregado falecido, haja vista 
que, como se sabe, a posterior concessão de pen-
são por morte independerá de carência, sendo a 
respectiva renda mensal calculada com base na 
media aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por cento 
de todo o período contributivo. Exemplos dessa 
prática fraudulenta nos são dados pela Procura-
dora da República Zélia Luíza Pierdoná, que atua 
na seara previdenciária.12

Foi certamente por vislumbrar essas e outras 
artimanhas que o legislador estabeleceu a neces-
sidade de prova material para a comprovação do 
tempo de serviço, sempre que se tenha em mente 
a produção de efeitos previdenciários, limitando, 
no ponto, o livre convencimento do magistrado 
em prol do equilíbrio financeiro e atuarial da previ-
dência, princípio que, hodiernamente, é tutelado 
por norma constitucional (CF/88, art. 201, caput).

É possível, portanto, afirmar que a sentença 
trabalhista reconhecedora da prestação de servi-
ços sob o regime celetista se constitui em elemen-
to indiciário, e não prova plena, da qualidade de 
segurado, podendo o INSS lhe negar efeitos previ-
denciários, notadamente naqueles casos em que 
o reconhecimento do vínculo tenha se baseado 
exclusivamente em prova testemunhal.

Ainda que não haja entendimento consoli-
dado sobre a matéria no âmbito do STJ, a Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

12 A Execução de ofício das contribuições previdenciárias pela 
Justiça do Trabalho e o benefício da pensão por morte, Revista 
do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, n. 2, São Paulo: Tribunal 
Regional do Trabalho da 2. região, 2009, PP.127-133.

Federais editou o Enunciado nº 31 de sua súmula 
de jurisprudência, nos seguintes termos:

Enunciado nº 31: A anotação na CTPS decor-
rente de sentença trabalhista homologatória 
constitui início de prova material para fins pre-
videnciários.

(sem grifos no original)

Embora esse entendimento possa parecer 
incompreensível aos olhos do leigo, pode ele ser 
racionalmente justificado pela independência das 
instâncias vigente em nosso ordenamento jurídico, 
que, como visto, contempla a possibilidade de um 
mesmo fato receber valorações jurídicas diversas. 

Conclusão

Do que foi exposto, podem ser extraídas as 
seguintes conclusões:

1. A prestação de serviços de forma pesso-
al, não eventual, sob subordinação e mediante 
remuneração, faz emergir três relações jurídicas 
conexas: a) uma trabalhista, entre empregador e 
empregado, regida pela CLT; b) uma tributária en-
tre a União e cada um desses contribuintes, regida 
pela Lei 8.212/91 e c) outra previdenciária entre o 
empregado e o INSS, regida pela Lei 8.213/91;

2. A circunstância de um único fato ensejar a 
formação de múltiplas relações jurídicas regidas 
por distintos ramos do Direito é admitida pelo 
nosso ordenamento jurídico, que consagra, em 
diversos dispositivos, o sistema da independên-
cia das instâncias, de acordo com o qual pode um 
mesmo fato receber valorações jurídicas diversas;

3. Coerente com esse sistema, a Constituição 
Federal sujeitou à competência da Justiça do Tra-
balho tão somente as relações jurídicas de cunho 
trabalhista (art. 114, I), tendo a definição do direito, 
no que concerne às relações tributárias e previden-
ciárias conexas, ficado a cargo da Justiça Federal;

4. No que diz respeito às relações de natureza 
tributária, não obstante o inciso VIII do art. 114 da 
Constituição Federal haver deferido aos magis-
trados trabalhistas a competência para a execu-
ção, de ofício, das contribuições previdenciárias 
decorrentes das sentenças por eles proferidas, os 
demais incisos não lhes conferiram poder jurisdi-
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cional para decidir qualquer litígio envolvendo a 
União e seus contribuintes;

5. Partindo-se da presunção de que o legisla-
dor constituinte, quando estabelece os fins, confe-
re os meios, e considerando que a norma constitu-
cional deve ser interpretada de maneira a torná-la 
compatível com o sistema, a fim de que se possa 
dela extrair a sua máxima efetividade, imperioso é 
reconhecer que, no que se refere às contribuições 
previdenciárias, a sentença trabalhista se constitui 
em título judicial que veicula não um comando ju-
risdicional, mas mero lançamento tributário;

6. A inserção de comando de cunho adminis-
trativo-tributário no título judicial não constitui 
novidade em nosso ordenamento jurídico, sendo 
medida prevista de longa data na legislação que 
rege as custas processuais, que, como se sabe, 
constituem taxa cobrada pela prestação de servi-
ços judiciários;

7.  Ao estatuir que a sentença deverá indicar a 
natureza jurídica das parcelas devidas ao empregado, 
bem como fixar a responsabilidade pelo recolhimento 
da contribuição previdenciária, atividades essas que  
serão complementadas por ocasião da liquidação do 
julgado, o art. 832 da CLT nada mais fez que atribuir 
ao magistrado trabalhista a atividade administrativa 
de verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo de-
vido e identificar o sujeito passivo, tal como previsto 
no art. 142 do Código Tributário Nacional. Em outras 
palavras, conferiu-lhe competência para efetivar o 
lançamento das contribuições previdenciárias devi-
das por reclamante e reclamado;

8. Ante a natureza administrativa do coman-
do alusivo às contribuições previdenciárias, não 
se poderá falar em coisa julgada quanto aos ele-
mentos da obrigação tributária reconhecidos pelo 
magistrado do trabalho, do que decorrerá, para a 
Administração tributária, a possibilidade de revi-
são (CTN, art. 149) ou de anulação do lançamento 
levado a efeito pela Justiça obreira;

9. Em contrapartida, deverá ser assegurada 
aos contribuintes a possibilidade de questionar, 
na Justiça Federal, a exigência das referidas contri-
buições, mediante a propositura de mandado de 

segurança, ação anulatória de lançamento fiscal, 
ação de repetição de indébito etc;

10. O reconhecimento da eficácia administrati-
va do comando alusivo às contribuições previden-
ciárias constante das sentenças trabalhistas tem o 
mérito de conferir maior efetividade à arrecadação 
desses tributos, que foi o objetivo do constituinte 
derivado ao instituir a execução de ofício dos res-
pectivos créditos, sem contrariar os dispositivos 
constitucionais que disciplinam a competência da 
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho;

11. Não há que se falar que a atribuição de fun-
ções tributárias ao Poder Judiciário contraria o prin-
cípio da separação dos poderes, que, como se sabe, 
não é absoluto. Da mesma forma, não há que se falar 
em ofensa ao princípio da imparcialidade, haja vista 
que, no que se refere à constituição dos créditos em 
questão, a atividade do magistrado é meramente  
administrativa. Também não se pode argumentar 
com a falta de especialização do juiz do trabalho na 
matéria tributária, haja vista tratar-se de tributo cujo 
lançamento, pela simplicidade de que se reveste, é 
atribuído por lei ao próprio sujeito passivo. Finalmen-
te, não se pode ver inconstitucionalidade na ausência 
de debate sobre o crédito tributário, na fase de conhe-
cimento da reclamatória trabalhistas, haja vista que, 
não obstante a regra do contraditório prévio, pode o 
legislador postergá-lo por motivo relevante;

12. No que se refere às relações jurídicas de 
cunho previdenciário envolvendo o INSS e o recla-
mante, há que se entender, em nome da coerência 
com o que ficou dito acerca das relações tributárias, 
que a sentença condenatória ou homologatória 
trabalhista, embora reconhecendo a prestação de 
serviços de forma pessoal, em caráter não eventual, 
sob subordinação e mediante remuneração, não 
garante ao empregado a averbação do respecti-
vo tempo de serviço, a concessão de benefícios e  
outros efeitos tipicamente previdenciários;

13. Tal conclusão decorre, primeiramente, da 
falta de competência da Justiça do Trabalho para 
o processo e julgamento das causas previdenci-
árias conexas às causas trabalhistas que lhes são 
submetidas. Decorre, em segundo lugar, da eficá-
cia subjetiva da coisa julgada, que, nos termos do 
art. 472 do Código de Processo Civil, somente se 
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estende às partes do processo. Decorre, em tercei-
ro lugar, do art. 55, §3º, da Lei 8.213/91, segundo 
o qual a comprovação do tempo de serviço, para 
fins previdenciários, só produzirá efeito quan-
do baseada em início de prova material, sendo 
certo que os magistrados trabalhistas não estão 
vinculados a essa espécie de prova legal. Decor-
re, em quarto lugar, das peculiaridades da seara 
trabalhista, onde predominam interesses essen-
cialmente privados e a busca pela conciliação, 
sendo regida pelos princípios da informalidade e 
da celeridade, não sendo a sede mais adequada 
para a resolução de conflitos de natureza pública, 
marcados pela indisponibilidade dos respectivos 
direitos, tal como ocorre na seara previdenciária. 
Decorre, finalmente, da forma vinculada de filia-
ção dos segurados obrigatórios do RGPS, assim 
como do disciplinamento legal do valor da res-
pectiva contribuição, os quais tornam irrelevante 
eventual acordo de vontade entre as partes;

14. Assim sendo, não será a imposição da obri-
gação tributária pela sentença trabalhista que jus-
tificará a averbação do tempo de serviço e, se for o 
caso, a concessão do benefício, mas o efetivo exer-
cício da atividade remunerada nos termos do que 
previsto na CLT. Da mesma forma, a remuneração 
fixada pela sentença poderá se revelar superior ou 
inferior àquela efetivamente devida, hipótese em 
que não poderá ser computada a título de salário 
de contribuição, com a conseqüente repercussão 
sobre o valor do benefício;

15. É possível, portanto, afirmar que a sen-
tença trabalhista reconhecedora da prestação de 
serviços sob o regime celetista se constitui em ele-
mento indiciário, e não prova plena, da qualidade 
de segurado, podendo o INSS lhe negar efeitos 
previdenciários, notadamente naqueles casos em 
que o reconhecimento do vínculo tenha se basea-
do exclusivamente em prova testemunhal;

16. Embora não haja entendimento conso-
lidado sobre a matéria no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, a Turma Nacional de Unifor-
mização dos Juizados Especiais Federais editou o 
Enunciado nº 31 de sua súmula de jurisprudência, 
dispondo que “A anotação na CTPS decorrente de 
sentença trabalhista homologatória constitui iní-
cio de prova material para fins previdenciários”.
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O indígena e a comprovação de sua condição de segurado especial
Juíza Federal Substituta Karine Costa Carlos Rhem da Silva

Introdução1 

Dentre os segurados obrigatórios do Regi-
me Geral da Previdência Social está o segurado 
especial.   O seu tratamento diferenciado vem da 
própria Constituição Federal que no art. 195, §8º 
prevê que o produtor, parceiro, meeiro, arrenda-
tários rurais e o pecador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges que exerçam suas atividade 
em regime de economia familiar, sem emprega-
dos permanentes, contribuirão para a seguridade 
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre 
o resultado da comercialização do produto, fazen-
do jus aos benefícios previsto na lei de regência.1

A Lei 8212/91 art. 12, VII, em sua redação origi-
nal previa que eram segurados especiais o produ-
tor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o 
garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, 
que exerçam essas atividades individualmente ou 
em regime de economia familiar, ainda que com au-
xílio eventual de terceiros, bem como os respectivos 
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de qua-
torze anos ou a eles equiparados, desde que traba-
lhem, comprovadamente, com o grupo familiar res-
pectivo.  Em 1992, através da Lei 8.398, o garimpeiro 
foi excluído da condição de segurado especial.

Com a nova redação conferida pela Lei 
11.718/2008 ao art. 12, VII, da Lei 8.212/91, o legis-
lador foi mais detalhista na caracterização do se-
gurado especial, prevendo dispositivos de cunho 
interpretativos e alguns que assim não podem 
ser considerados, pois ampliam a abrangência da 
condição de segurado especial, impondo uma in-
terpretação contrária a jurisprudência dominante 
anterior à entrada em vigor da  referida lei.

De acordo com a atual redação do art. 12, VII, 
da Lei 8.212/91, o segurado especial é a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em aglomera-

1 Redação determinada pela EC n. 20/98.

do urbano ou rural próximo a ele que, individual-
mente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com o auxílio eventual de terceiros, a título de 
mútua colaboração, na condição de: 1) produtor 
(proprietário, possuidor, assentado, parceiro ou 
meeiro, comodatário ou arrendatário rurais), des-
de que explore atividade: a) agropecuária em área 
de até quatro módulos fiscais, e b) de seringueiro 
ou extrativista vegetal que exerça suas atividades 
nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei 
9.985/2000 e que faça destas atividades o princi-
pal meio de vida; 2)  pescador artesanal ou a este 
assemelhado, sendo a pesca a profissão habitual e 
principal meio de vida. 

São também segurados os cônjuges, compa-
nheiros, filhos maiores de 16 anos ou a este equi-
parados, que comprovadamente trabalhem no 
grupo familiar.

Importante para a caracterização do segura-
do especial é o conceito de regime de economia 
familiar, que é a atividade  desenvolvida com o 
trabalho dos membros da família de forma indis-
pensável à própria subsistência  e ao desenvolvi-
mento socioeconômico do núcleo familiar, exer-
cida em condições de mútua colaboração, sem a 
utilização de empregados permanentes.

O art. 39, da Lei 8.213/91 prevê regra especí-
fica para a concessão de benefício no valor de um 
salário-mínimo para o segurado especial, ressalva-
do o disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3º e 
4º do art. 48, da mesma lei.   Não se trata de um 
benefício assistencialista, mas com uma forma de 
contribuição diferenciada.   

Entretanto, importante assinalar que a regra 
de transição disposta no art. 142 c/c art. 143, da 
Lei 8213/91, que também engloba o segurado 
especial, prevendo benefício de salário-mínimo 
que independe de contribuição, foi mais uma vez 
prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2010, ge-
rando críticas por parte dos operadores do direito, 



haja vista a natureza previdenciária dos benefícios 
concedidos pela Lei 8.213/91.

Apesar de não haver referência específica na 
legislação anteriormente citada, instrução norma-
tiva do INSS considera os índios em via de integra-
ção ou isolados, segurados especiais.    São assim 
considerados, aqueles que não podem exercer di-
retamente os seus direitos, sendo representados 
pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio.

A problemática da questão é a comprovação 
da atividade rural do indígena que não pode ser 
feita por prova exclusivamente testemunhal, ne-
cessitando de início razoável de prova material, 
art. 55, §3º da Lei 8.213/91 e súmula 149 do STJ.2  

O indígena e a comprovação da sua 2 
condição de segurado especial

A Constituição Federal de 1988, no capítulo 
VIII, artigos 231 e 232, prevê especial proteção 
ao índio, reconhecendo como terras tradicional-
mente ocupadas as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários ao seu bem-estar 
e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. 

Cabe à União demarcar as terras tradicionalmen-
te ocupadas pelos índios, proteger e fazer respeitar 
os seus bens.  A FUNAI é uma fundação pública fe-
deral responsável pelo cumprimento da política in-
digenista, representando e assistindo juridicamente 
o índio na defesa de seus direitos (Lei 5.731/67). 

No Estatuto do Índio, Lei 6001/73, há a defi-
nição de índios isolados, em vias de integração 
e integrados.  São considerados isolados quan-
do vivem em grupos desconhecidos ou de que 
se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão 
nacional; em vias de integração quando, em con-
tato intermitente ou permanente com grupos 
estranhos, conservem menor ou maior parte das 
condições de sua vida nativa, mas aceitam algu-

2 Súmula 149 – STJ: A prova exclusivamente testemunhal não bata 
à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção 
de benefício previdenciário.

mas práticas e modos de existência comuns aos 
demais setores da comunhão nacional, mais para 
o próprio sustento; integrados, são aqueles que já 
se encontram incorporados à comunhão nacional 
e reconhecidos no pleno exercício dos direitos ci-
vis, ainda que conservem usos, costumes e tradi-
ções característicos da sua cultura.

Segundo o Estatuto do Índio um grupo de 
pessoas pode ser considerado indígena através 
da auto-identificação, ou se assim for considerado 
pela população que o cerca.  3

O índio isolado ou em vias de integração en-
contra dificuldade em apresentar início razoável de 
prova material, uma vez que exerce a sua atividade 
agrícola de forma precária e miserável, para a pró-
pria subsistência, principalmente levando-se em 
consideração a cultura e os costumes indígenas.

Para esse segurado a jurisprudência tem 
temperado a exigência do início razoável de 
prova material, passando o juiz a analisar todo o 
conjunto probatório4.  Deve nesse caso ser apli-
cada a equidade e valorizada a experiência do 
magistrado, não podendo o julgador se afastar 
dos elementos históricos do local onde a ativida-
de alega ter sido exercida.

Importante observar que o índio já integrado 
pode ser considerado segurado especial, entre-
tanto nesse caso não será aplicada a flexibilização 
jurisprudencial acima apontada.

Apesar da tutela exercida pela FUNAI me pa-
rece temerário aceitar a declaração deste órgão 
como prova cabal do labor rural do indígena em 
regime de economia familiar, principalmente em 
localidades onde sequer há demarcação de terras 
tradicionalmente ocupadas, nos termos a Carta 
Magna.  Com acerto a autarquia previdenciária ao 
somente aceitar esse documento quando homo-
logado (Portaria n. 4.273/97 do Ministério da As-
sistência e Previdência Social).

3 Art. 3º, I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e 
ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade nacional (Lei 6001/73);

4 (TRF 4ª Região, AC  200871990050688/RS, Rel. Nicolau Konkel 
Júnior, D.E. 26/01/2009).
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Muitas vezes a declaração da FUNAI está 
baseada unicamente em informações prestadas 
pelo cacique da tribo, demonstrando a fragili-
dade do documento.

Pude constatar, no exercício da magistratura 
em Ilhéus, em ações cujo objeto era a concessão 
de aposentadoria por idade, salário maternidade e 
auxílio-doença na condição de segurado especial 
indígena, situações onde a própria parte autora, 
em depoimento pessoal, relatou condição de vida 
totalmente divergente da declaração prestada 
pelo servidor da FUNAI, havendo inclusive necessi-
dade de encaminhar os autos com os depoimentos 
colhidos para o Ministério Público Federal, a fim de 
apurar eventuais ilícitos penais e administrativos.

Desta forma, importante a realização pela au-
tarquia previdenciária de diligências no processo 
administrativo para melhor elucidar os fatos, evi-
tando que a demanda chegue ao judiciário.

Conclusão3 

As questões que envolvem o índio no Brasil 
não são fáceis.  Devemos reconhecer que com 
acerto agiu o legislador constituinte ao estabe-
lecer na Carta Magna de 1988 a necessidade de 
proteção e preservação da comunidade indígena 
como um todo, inclusive seu usos, costumes e ter-
ras tradicionalmente ocupadas, afinal, temos uma 
dívida com esse povo que já habitava o nosso país 
antes dos colonizadores europeus.

Entretanto, a fragilidade do critério de identi-
ficação através da auto-afirmação cria distorções 
difíceis de serem contornadas.  O povo brasileiro 
ainda não tem uma consciência do que seja ser 
índio e de qual o índio que é tutelado pela FU-
NAI, é evidente a necessidade de maiores escla-
recimentos à população.

Ante a precariedade das condições em que 
vivem os índios isolados e em vias de integração 
importante a flexibilização da exigência de início 
razoável de prova material para a comprovação da 
condição de segurado especial, fazendo com que 
eles possam ter acesso aos benefícios previdenciá-
rios previstos na lei de regência, como salário mater-
nidade, auxílio-doença e aposentadoria por idade.

Por fim, nesse contexto não podemos olvidar 
a importância do juiz de primeiro grau.  O conta-
to direto com as partes, com a prova testemunhal 
colhida e a região em que se encontra inserido o 
segurado, o habilita a uma valorização do conjun-
to probatório mais próxima da realidade o que dá 
sustentação ao temperamento da exigência de 
início razoável de prova material, fazendo com 
que a proteção inserida na Carta Magna ganhe a 
sua devida proporção.
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Obrigação tributária de recolhimento das contribuições 
previdenciárias e a relação de emprego sem registro formal

 Juíza Federal Lana Lígia Galati

As normas de caráter geral sobre as contribui-
ções sociais estão previstas no art. 149 da Consti-
tuição Federal de 1988, mais especificamente, no 
Capítulo “Do Sistema Tributário Nacional”.

No art. 195, inserido nas “Disposições gerais” 
do mesmo Capítulo, a Constituição tratou, de for-
ma específica, das contribuições para a Seguridade 
Social, espécie do gênero contribuições sociais. Es-
tabeleceu que o financiamento da Seguridade So-
cial constitui dever de toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, mediante recursos oriundos dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral, dos Municípios e das contribuições sociais:

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indire-
ta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das se-
guintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimen-
tos do trabalho pagos ou creditados, a qual-
quer título, à pessoa física que lhe preste servi-
ço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segura-
dos da previdência social, não incidindo contri-
buição sobre aposentadoria e pensão concedi-
das pelo regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201;

III - sobre a receita de concursos de prog-
nósticos;

IV - do importador de bens ou serviços 
do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios destinadas à segurida-

de social constarão dos respectivos orçamen-
tos, não integrando o orçamento da União.

§ 2º - A proposta de orçamento da se-
guridade social será elaborada de forma inte-
grada pelos órgãos responsáveis pela saúde, 
previdência social e assistência social, tendo 
em vista as metas e prioridades estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada 
a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o 
sistema da seguridade social, como estabeleci-
do em lei, não poderá contratar com o Poder 
Público nem dele receber benefícios ou incen-
tivos fiscais ou creditícios.

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes 
destinadas a garantir a manutenção ou expan-
são da seguridade social, obedecido o disposto 
no art. 154, I.

§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da 
seguridade social poderá ser criado, majora-
do ou estendido sem a correspondente fonte 
de custeio total.

§ 6º - As contribuições sociais de que tra-
ta este artigo só poderão ser exigidas após de-
corridos noventa dias da data da publicação da 
lei que as houver instituído ou modificado, não 
se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, “b”.

§ 7º - São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei.

§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o 
arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, 
que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados perma-
nentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre 
o resultado da comercialização da produção e 
farão jus aos benefícios nos termos da lei.

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e 
o arrendatário rurais e o pescador artesanal, 
bem como os respectivos cônjuges, que exer-
çam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, con-
tribuirão para a seguridade social mediante a 



aplicação de uma alíquota sobre o resultado 
da comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9° As contribuições sociais previstas 
no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas 
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da 
atividade econômica ou da utilização intensiva 
de mão-de-obra. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no 
inciso I do caput deste artigo poderão ter alí-
quotas ou bases de cálculo diferenciadas, em 
razão da atividade econômica, da utilização in-
tensiva de mão-de-obra, do porte da empresa 
ou da condição estrutural do mercado de tra-
balho. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 47, de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transfe-
rência de recursos para o sistema único de saú-
de e ações de assistência social da União para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e dos Estados para os Municípios, observada a 
respectiva contrapartida de recursos. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de remissão 
ou anistia das contribuições sociais de que tra-
tam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos 
em montante superior ao fixado em lei com-
plementar. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade 
econômica para os quais as contribuições inci-
dentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, 
serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclu-
sive na hipótese de substituição gradual, total 
ou parcial, da contribuição incidente na forma 
do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou 
o faturamento. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 42, de 19.12.2003)

A Emenda Constitucional 20/98 acrescentou 
os §§ 9º, 10º e 11 e alterou o § 8º do art. 195, con-
forme transcrito supra. Previu que, até que produ-
zam efeitos as leis que irão dispor sobre as referidas 
contribuições, são exigíveis aquelas estabelecidas 
em lei, destinadas ao custeio da Seguridade Social 
e dos diversos regimes previdenciários.

O art. 11 da Lei 8.212/91, em vigor na data da 
publicação da Emenda Constitucional n. 20, também 

dispunha sobre as várias fontes de custeio da Seguri-
dade Social: União, contribuições sociais e outras.

A EC 42, de 19 de dezembro de 2003, facultou 
a ampliação do universo dos sujeitos passivos das 
contribuições sociais, clarificando a necessidade 
de abrangência, no sistema contributivo da segu-
ridade social, do maior espectro possível de finan-
ciadores para, assim, possibilitar o cumprimento 
de sua finalidade:  atendimento ao segurado nas 
situações de perda de renda ou da capacidade de 
trabalho, velhice, doença ou invalidez, bem como 
a seus dependentes.

O orçamento da seguridade social não se con-
funde com o orçamento do Tesouro Nacional (in-
ciso III, § 5º, do art. 165 da CF). Em reforço a esta 
idéia, a EC 20 introduziu o inciso X ao art. 167 da 
CF, do qual resta clara a finalidade específica dos 
recursos arrecadados a título de contribuições so-
ciais: o pagamento de benefícios do RGPS previs-
tos no art. 201 da CF. Nesse sentido, a DRU – Des-
vinculação de Receita da União (art. 76 do ADCT 
com a redação da EC nº 56/2007), no importe de 
20% (vinte por cento) de toda e qualquer receita 
arrecadada pela União, inclusive COFINS e CSLL, 
a critério exclusivo do Poder Executivo, é incons-
titucional, por ofensa à disposição constitucional 
que impõe a separação do orçamento da Segu-
ridade Social e sua vinculação exclusiva à Saúde, 
Assistência e Previdência. 

Em suma: a Constituição Federal adota para 
a Seguridade Social o Sistema Contributivo de 
repartição, configurado por uma relação jurídica 
estatuária e compulsória, excetuadas somente as 
situações de isenção ou facultatividade previstas 
no ordenamento jurídico.

Natureza jurídica das contribuições para a 
seguridade social

Três são as teorias mais relevantes em torno da 
natureza jurídica das contribuições sociais: a teoria fis-
cal, a teoria parafiscal e a teoria da exação sui generis.

Para os defensores da teoria fiscal, a topologia 
das contribuições sociais, no capítulo “Do Sistema 
Tributário Nacional”, aliada ao fato de constituir 
obrigação pecuniária compulsória, instituída por 
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lei e cobrada por ente público arrecadador, com 
o fim de custear as ações nas áreas de saúde, pre-
vidência e assistência social, justifica sua classifi-
cação como tributo, não sendo relevante o fato 
de não se enquadrarem nas espécies tributárias 
expressamente previstas na Constituição Federal: 
imposto, taxa e contribuição de melhoria.

Para a corrente da teoria parafiscal, a con-
tribuição para a seguridade social teria esta na-
tureza porque busca suprir encargos do Estado, 
que não lhe sejam próprios, como é o caso dos 
benefícios previdenciários; as receitas compõem 
um orçamento distinto da União; o destino é o 
atendimento das necessidades econômicas e so-
ciais de determinados grupos ou categorias pro-
fissionais e econômicas.

Por fim, para a teoria da exação sui generis, 
a contribuição não possui natureza fiscal, nem 
parafiscal, mas configura imposição estatal atí-
pica, com sede constitucional e legal, de nature-
za jurídica especial.

Sobre a natureza das contribuições da se-
guridade, o excelso Supremo Tribunal Federal 
orienta-se no sentido de que se qualificam como 
modalidade autônoma de tributo (RTJ 143/684) 
e representam espécie tributária vinculada ao fi-
nanciamento da Seguridade Social, em face da 
destinação constitucional específica.1 

Após a Constituição Federal de 1988, a teoria 
Fiscal ganhou força, uma vez que as contribuições 
sujeitam-se ao regime próprio dos tributos, com a 
ressalva do § 6º do art. 195 da CF.

Nos planos constitucional e legal, portanto, as 
contribuições para a seguridade social estão ge-
nericamente previstas no art. 149 da CF e de for-
ma específica no art. 195 da CF.

As normas gerais no plano infraconstitucional 
serão ditadas pelo Código Tributário Nacional – 
Lei 5.172/66, recepcionada pela Constituição Fe-
deral de 1988 com o status de lei complementar. 

A regulamentação das contribuições do art. 195 
da Constituição Federal está na lei ordinária – Lei 
8.212/91, exceto naquilo que contrariar o CTN e a CF.

1 ADC 8 – MC. Rel.: Min. Celso de Mello. Julgado em 13 out. 99.  DJ 
de 4 abr. 2003.

Especificamente quanto ao recolhimento, as 
contribuições sociais, gênero no qual inseridas as 
contribuições previdenciárias, sujeitam-se ao lan-
çamento por homologação. Cabe ao sujeito pas-
sivo antecipar o pagamento, na forma prevista no 
art. 150 do CTN e no art. 32 da Lei 8.212/91.

Obrigação tributária de recolhimento das 
contribuições previdenciárias e direito do em-
pregado ao benefício previdenciário

A regra matriz de incidência tributária relativa 
à contribuição social tem como uma de suas hipó-
teses a relação de emprego. Vale dizer, estabele-
cida a relação de emprego, nasce a obrigação de 
recolher a correspondente contribuição à seguri-
dade social, cuja base de incidência é o salário de 
contribuição (art. 28 da Lei 8.212/91) do trabalha-
dor, em geral, obtido a partir de sua remuneração, 
dentro de regras específicas e de determinados 
limites mínimo e máximo.

Os artigos 11, I, da Lei 8.213/91 e 12, I, da Lei 
8.212/91 definem o segurado empregado de for-
ma mais ampla do que a prevista no art. 3º da CLT, 
uma vez que esta exclui os servidores públicos em 
Regime Próprio – RPPS, servidores que ocupam 
cargo em comissão, sem vínculo, exercentes de 
cargo eletivo não vinculados a Regime Próprio de 
Previdência Social, entre outros.

O art. 30, I, “a”, da Lei 8.212/91 estatui que a 
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições 
dos segurados empregados e trabalhadores avul-
sos a seu serviço, descontando-as da respectiva 
remuneração. O art. 33, § 5º, do mesmo diploma 
firma a presunção absoluta de seu cumprimento, 
isentando os segurados da prova do recolhimento 
para o fim de obter benefícios e exigindo, quando 
muito, a prova da atividade remunerada e a remu-
neração (art. 35 da Lei  8.213/91).

A presunção absoluta de recolhimento visa a 
proteger o segurado empregado da sistemática 
de cotização imposta pelo sistema de custeio da 
previdência. Com efeito, se o fisco, no interesse da 
arrecadação, impõe a retenção das contribuições 
previdenciárias na fonte pelo empregador, deve 
arcar com o risco de eventual descumprimento 
da obrigação por parte do responsável pela re-
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tenção. Isso porque, o empregado não dispõe de 
meios para exigir do empregador o cumprimento 
da obrigação de reter os valores das contribuições 
incidentes sobre a remuneração por ele percebi-
da. Desse modo, não poderiam os empregados 
sofrer inscrição em dívida ativa e, consequente-
mente, execução fiscal.

Questão geradora de maior controvérsia, no 
tocante à falta de recolhimento das contribuições 
à seguridade social pelo empregador, diz com o 
direito do empregado ao benefício.

Como assinalado anteriormente, o sistema 
previdenciário é contributivo (art. 201, caput, da 
CF/88), de modo que, em princípio, o INSS po-
deria indeferir pedido de concessão de benefício 
previdenciário, fundamentado na inexistência dos 
necessários recolhimentos das contribuições.

O segurado, contudo, não poderá sofrer 
prejuízo, seja na vertente do custeio ou na da 
concessão do benefício, pois a metodologia de 
recolhimento das contribuições por meio da “re-
tenção” na fonte foi adotada pelo Estado, para 
atender à conveniência da administração fiscal, 
devendo a fonte pagadora assumir a responsabi-
lidade pelos valores devidos.

Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas2:

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO EMPREGADO. 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. RESPON-
SABILIDADE. EMPREGADOR. REVISÃO DE BE-
NEFÍCIO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECI-
DAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. TERMO 
INICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECRETO 
N. 3.048/1999, ARTIGO 144. VIOLAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. 

1. Em se tratando de segurado empregado, 
cumpre assinalar que a ele não incumbe a res-
ponsabilidade pelo recolhimento das contribui-
ções. Nessa linha de raciocínio, demonstrado o 
exercício da atividade vinculada ao Regime Ge-
ral da Previdência, nasce a obrigação tributária 
para o empregador. 2. Uma vez que o segurado 
empregado não pode ser responsabilizado pelo 
não recolhimento das contribuições na época 
própria, tampouco pelo recolhimento a menor, 
não há falar em dilatação do prazo para o efe-

2 Em sentido uníssono, confrontar ainda: PEDILEF 03.34.00.709238-5. 
Rel.: Juíza Federal Mônica Sifuentes. TNU e  PEDILEF 2004.35.00.721898-
2. Rel.: Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva. TNU

tivo pagamento do benefício por necessidade 
de providência a seu cargo. 3. A interpretação 
dada pelas instâncias ordinárias, no sentido de 
que o segurado faz jus ao recálculo de seu be-
nefício com base nos valores reconhecidos na 
justiça obreira desde a data de concessão não 
ofende o Regulamento da Previdência Social. 4. 
Recurso especial improvido.

[STJ. RESP 200802791667. Rel.: Jorge Mussi. 
Quinta Turma. DJ 3 ago. 2009.]

Depreende-se do cotejo do posicionamento 
das Cortes Nacionais, que o empregado segurado 
que demonstre por meio de sua CTPS ou outro 
meio idôneo a existência da relação de emprego 
faz jus aos benefícios previdenciários, indepen-
dentemente do efetivo recolhimento das corres-
pondentes contribuições.

Com a criação da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil, subordinada ao Ministério da 
Fazenda, a capacidade tributária ativa das contri-
buições sociais da seguridade social passaram à 
União, que atribui as funções de normatizar, arre-
cadar e fiscalizar à SRFB. O INSS, todavia, perma-
nece como gestor dos recursos advindos destas 
exações e cuida do pagamento dos benefícios 
previdenciários (arts. 30 e 33 da Lei 8.212/91 e 
216 a 218, 229 e 230 do RPS).

As contribuições previdenciárias e a rela-
ção informal de emprego

Ainda é grande, no Brasil, o número de traba-
lhadores informais.

A inexistência do registro formal da relação 
de emprego acarreta o indeferimento de qual-
quer benefício previdenciário, por parte do INSS, 
com fundamento no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 
– a Lei de Benefícios da Previdência Social, que 
exige “início de prova documental” e não aceita a 
prova meramente testemunhal, exceto se houver 
motivo de força maior.

Para contornar o obstáculo da inexistência do 
“início de prova documental”, o trabalhador, não 
raro, busca o reconhecimento da relação laboral 
na Justiça do Trabalho.

Ao contrário do INSS, a Justiça do Trabalho, 
ao apreciar o pedido de reconhecimento do vín-
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culo trabalhista, aceita tanto a prova testemunhal, 
quanto a confissão – real ou ficta – do reclamado, 
no caso, o empregador.

A divergência de orientação adotada por dois 
órgãos integrantes do mesmo Estado revela a 
existência de contradição no ordenamento jurí-
dico, pois, tanto a decisão da Justiça do Trabalho, 
quanto a decisão do INSS, estariam, em tese, devi-
damente fundamentadas. 

A Justiça do Trabalho estaria embasada na 
“teoria do contrato realidade”, que exige quatro 
requisitos para a configuração da relação de traba-
lho: pessoalidade na prestação do serviço, onero-
sidade da prestação do serviço, não eventualida-
de e subordinação ao empregador. Estaria, ainda, 
a adotar o disposto no art. 332 do CPC, de forma 
subsidiária, que remete a valoração das provas ao 
livre convencimento do magistrado.

O INSS, de seu turno, estaria a interpretar, de 
forma literal o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91.

É notória, portanto, a necessidade de harmo-
nização entre as condutas adotadas pela instância 
administrativa do INSS e os julgamentos proferidos 
pela Justiça do Trabalho no reconhecimento da re-
lação de emprego, com as disposições constitucio-
nais sobre os “Direitos Sociais Fundamentais”.

No bojo das ações trabalhistas, é comum a 
existência de decisões favoráveis ao trabalhador, 
a despeito da inexistência da prova documental, 
bem assim, a homologação de acordo ou confis-
são do empregador para o reconhecimento do 
vínculo laboral. O Juiz do Trabalho, então, ex offi-
cio, procede à execução das contribuições relati-
vas ao período reconhecido no julgado, nos mes-
mos autos da ação trabalhista, como determina a 
EC/20/98, no § 3º do art. 114: “compete à Justiça 
do Trabalho executar, de ofício, as contribuições 
sociais previstas no art. 195, I, “a” e II e seus acrés-
cimos legais, decorrentes das sentenças que pro-
ferir.” Ainda, em reforço, a EC 45/04 repetiu no in-
ciso VIII, os termos do § 3º do dispositivo citado. A 
regulamentação da matéria está na Lei 10.035/00 
que inseriu, na CLT, normas gerais sobre o assunto 
e foi aprimorada pela Lei 11.457/07. 

Não obstante o reconhecimento da relação 
empregatícia por parte da Justiça do Trabalho e 

o recolhimento das contribuições pretéritas pelo 
empregador, o INSS não reconhece o tempo de tra-
balho para fins previdenciários, quando inexistente 
início de prova material, sob o argumento de veda-
ção imposta pelo § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91. 

Conforme registrado por Zélia Luiza Pierdo-
ná: “a cobrança das contribuições decorrentes das 
sentenças e acordos proferidos (...) não garante ao 
trabalhador ou a seus dependentes a conseqüente 
extensão ao benefício previdenciário, uma vez que 
o ordenamento jurídico impossibilita o reconheci-
mento de tempo de serviço, para fins previdenciá-
rios, objeto de sentenças e acordos homologados 
pela Justiça do Trabalho, quando não há indício de 
prova material, mesmo que tenha havido o reco-
lhimento das contribuições correspondentes.”3

O posicionamento adotado pela ilustre Procu-
radora da República corrobora o entendimento do 
INSS e visa ao resguardo de eventuais fraudes per-
petradas contra a autarquia previdenciária. Para 
tanto, parte-se do princípio de que a ausência do 
início de prova material corresponderia, a priori, à 
demonstração da inexistência do vínculo laboral e 
do próprio direito, visto que de outro modo não 
se poderia comprová-lo. Ressalta a autora que “a 
fraude não se dá apenas quando não há o exercício 
da atividade remunerada, mas também quando o 
tempo, objeto do acordo, é inferior a efetivamente 
laborado. Ainda temos constatado situações em 
que o valor açodado é superior ao efetivamente 
recebido durante o exercício da atividade.”

A cautela, assim como toda forma de preven-
ção contra fraudes ao erário, justifica-se plena-
mente. Contudo, impõe-se a relativização da me-
dida proposta, mediante o exame de cada caso, de 
modo a não impor ao segurado o ônus de realizar 
a quase impossível prova da regularidade de seu 
empregador com o recolhimento das contribui-
ções previdenciárias. 

Há que se pontuar, que o próprio legislador 
buscou flexibilizar a exigência, como se depreen-
de da Lei 10.403/2002 e do Decreto 4.079/2002 
que mantiveram a incumbência ao segurado so-

3 A execução de ofício das contribuições previdenciárias pela Justiça do 
Trabalho e o benefício da pensão por morte. In: I Jornada de Direito 
Previdenciário da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região.
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mente na hipótese de não existir registro deste no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, 
ou se este entender que as informações existentes 
não correspondem à realidade (art. 19 do Decre-
to  3.048/99). A situação, contudo, não se alterou 
para aquele que sempre trabalhou como empre-
gado, sem registro formal.

Segundo os princípios norteadores do Direito 
Previdenciário (princípio da universalidade da co-
bertura), a cobertura securitária é compulsória e au-
tomática, pois o trabalhador insere-se obrigatorieda-
de no sistema previdenciário e sua filiação decorre 
do exercício da atividade remunerada, ainda que 
meramente consensual. Ou seja, “mesmo que a for-
malização de tal situação jurídica (que seria a inscri-
ção junto ao órgão previdenciário, no caso, o INSS), 
e o recolhimento das contribuições previdenciárias 
devidas em função da remuneração paga/recebida 
não tenha ocorrido na época própria (mês seguinte 
àquele em que houve atividade laborativa).”4

O empregado, portanto, torna-se segura-
do obrigatório do Regime Geral da Previdência 
Social, a partir do primeiro dia de trabalho, não 
podendo a informalidade da relação de emprego 
suprimir-lhe o direito à proteção social constitu-
cionalmente assegurada.

A distinção de tratamento dispensada aos 
empregados registrados e os sem registro, repita-
se, ambos segurados obrigatórios do RGPS – INSS, 
ofende os princípios da primazia da realidade e da 
universalidade da cobertura previdenciária.

Os artigos 30 e 33, § 5º, da Lei 8.212/91 atri-
buem ao empregador a responsabilidade pelo re-
colhimento das contribuições previdenciárias. Se o 
empregador furta-se ao cumprimento da referida 
obrigação, a ele incumbe arcar com as conseqüên-
cias advindas da violação à legislação do trabalho, 
na forma do art. 337-A do CPC, mediante comuni-
cação do juiz reconhecedor da violação ao Ministé-
rio Público Federal, nos termos do art. 40 do CPP.

Outrossim, no âmbito da Lei 8.213/91, o art. 
34, I, dispõe que as contribuições devidas no cur-
so do contrato de trabalho integram o cálculo dos 

4 CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista. Manual de 
direito previdenciário. 11. ed. rev. e atual. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2009. p. 694.

benefícios dos segurados empregados, mesmo se 
não houve o devido recolhimento, mas “sem pre-
juízo da respectiva cobrança e da aplicação das 
penalidades cabíveis”, ao empregador, observada 
a prescrição qüinqüenal, na forma do CTN. 

Oportuno ainda observar que, para a decla-
ração da existência da relação de emprego, não 
corre prazo prescricional (art. 11 da CLT).

A jurisprudência sobre o tema

A Turma Nacional de Uniformização dos Jui-
zados Especiais Federal editou a Súmula n. 31, de 
13 de fevereiro de 2006, nos seguintes termos: “A 
anotação na CTPS decorrente de sentença traba-
lhista homologatória constitui início de prova ma-
terial para fins previdenciários.”

Ao decidir, a TNU identificou duas posições 
sobre o tema e assim as sintetizou:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEN-
TENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATE-
RIAL. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I - Divergência jurisprudencial entre acórdãos 
do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao 
valor da anotação de tempo de serviço, em 
CTPS, resultante de acordo homologado na 
Justiça do Trabalho, para fins previdenciários.

 II - Incidente não conhecido.

[PEDILEF 200272040033470. Rel.: Juíza Federal 
Mônica Jaqueline Sifuentes. TNU - Turma Nacio-
nal de Uniformização. Julgado em 25 fev. 2009]

(...)

- 1ª situação: Há casos em que a sentença ho-
mologatória do acordo trabalhista é conside-
rada início de prova e, constando dos autos 
outras provas, defere-se a averbação do tempo 
de serviço nela reconhecido. Podem ser cita-
dos os seguintes acórdãos: 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APO-
SENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. VA-
LORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MA-
TERIAL. EXISTÊNCIA. 

1. A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante jus-
tificação administrativa ou judicial, confor-
me o disposto no artigo 108, só produzirá 
efeito quando baseada em início de prova 
material, não sendo admitida prova exclu-
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sivamente testemunhal, salvo na ocorrência 
de motivo de força maior ou caso fortuito, 
conforme disposto no Regulamento.’ (artigo 
55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91). 2. O início 
de prova material, de acordo com a inter-
pretação sistemática da lei, é aquele feito 
mediante documentos que comprovem o 
exercício da atividade nos períodos a serem 
contados, devendo ser contemporâneos dos 
fatos a comprovar, indicando, ainda, o perí-
odo e a função exercida pelo trabalhador. 3. 
As anotações feitas na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS determinadas por 
sentença proferida em processo trabalhista 
constituem início de prova material. Prece-
dentes. (REsp 396.289/CE, da minha Relato-
ria, in DJ 1º/7/2002). 2. Recurso improvido. 
(REsp 616.242/RN, Min. Rel. HAMILTON CAR-
VALHIDO, 6a Turma, j. 24.08.2004) 

No caso acima indicado, o recurso foi interposto 
pelo INSS contra acórdão do TRF 5ª Região que 
decidiu pela validade do registro em carteira de 
tempo de serviço obtido mediante acordo ho-
mologado na Justiça do Trabalho. A 6ª Turma do 
STJ considerou a sentença como início de prova 
e, acrescentando ter sido, no caso, corroborada 
por prova testemunhal, admitiu a sua validade 
para efeito de comprovação do tempo de servi-
ço. Ao recurso foi negado provimento. (...)

- 2ª situação: Há casos em que a sentença traba-
lhista é considerada não só como início de pro-
va, mas como prova efetiva do tempo de servi-
ço, embora nem nos autos da ação trabalhista 
e nem na previdenciária houvesse outro acervo 
probatório, a não ser a cópia da CTPS anotada 
ou contribuições previdenciárias recolhidas.

Nessa 2ª hipótese se adéquam, entre outros, os 
seguintes julgados, mais recentes: 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CTPS. 
ANOTAÇÃO E RECONHECIMENTO DE TEMPO 
DE SERVIÇO, MEDIANTE ACORDO HOMOLO-
GADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTEN-
SÃO DA DECISÃO AO INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO 
AOS ARTS. 11, I DA LEI 8.213/91, 40, I, C.C. 
ART. 764, § 3º DA CLT E ART. 60, § 2º, “A”, DO 
DECRETO 2.172/97. 

O início de prova material, de acordo com a 
interpretação sistemática da lei, é aquele fei-
to mediante documentos que comprovem o 
exercício da atividade nos períodos a serem 
contados, devendo ser contemporâneos dos 
fatos a comprovar, indicando, ainda, o período 
e a função exercida pelo trabalhador. As anota-

ções feitas na Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social - CTPS determinadas por sentença 
proferida em processo trabalhista constituem 
início de prova material. Precedentes. Recurso 
conhecido e provido. (REsp 500.674/CE, Min. 
Rel. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5a Turma, j. 
11.11.2003) No recurso especial acima citado, 
o juiz de 1º grau concedeu o mandado de se-
gurança, determinando ao INSS a averbação 
do tempo de serviço reconhecido por meio de 
acordo homologado na Justiça do Trabalho. 
O TRF da 5a Região deu provimento ao apelo 
do INSS. A 5ª Turma do STJ, considerando ter 
sido feita a anotação por meio de acordo judi-
cial, afirmou não ocorrer inobservância ao §3º 
do art. 55, da Lei 8.213/91. O recurso da parte 
foi conhecido e provido, restabelecendo-se a 
sentença de 1º grau. 

PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA PROFISSIONAL. 
ANOTAÇÕES FEITAS POR ORDEM JUDICIAL. 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SEN-
TENÇA TRABALHISTA. PROVA MATERIAL. ALU-
NO-APRENDIZ. ESCOLA TÉCNICA FEDERAL. 
CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILI-
DADE. REMUNERAÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 
N.º 96 DO TCU. 

1. As anotações feitas na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social gozam de presunção ju-
ris tantum, consoante preconiza o Enuncia-
do n.º 12 do Tribunal Superior do Trabalho 
e da Súmula n.º 225 do Supremo Tribunal 
Federal. 2. O fato de o empregador ter des-
cumprido a sua obrigação de proceder ao 
registro do empregado no prazo devido, o 
que foi feito extemporaneamente e por for-
ça de ordem judicial, não tem o condão de 
afastar a veracidade da inscrição. 3. Conso-
ante remansosa jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, a sentença trabalhista 
pode ser considerada como início de prova 
material, desde que fundada em elementos 
que demonstrem o labor exercido na função 
e os períodos alegados pelo trabalhador; 
tornando-se, dessa forma, apta a comprovar 
o tempo de serviço enunciado no art. 55, § 
3º da Lei n.º 8.213/91, ainda que a Autarquia 
Previdenciária não tenha integrado a respec-
tiva lide. Precedentes. 4. Restando caracteri-
zado que o aluno-aprendiz de Escola Técnica 
Federal recebia remuneração, mesmo que 
indireta, a expensas do orçamento da União, 
há direito ao aproveitamento do período 
como tempo de serviço estatutário federal, 
o qual deverá ser computado na aposen-
tadoria previdenciária pela via da conta-
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gem recíproca, a teor do disposto na Lei n.º 
6.226/1975. Precedentes. 5. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nessa parte, des-
provido. (REsp 585.511/PB, Min. Rel. LAURITA 
VAZ, 5ª Turma, j. 02.03.2004) 

O caso acima (Resp 585.511-PB) refere-se a re-
curso interposto pelo INSS contra acórdão do 
TRF 5ª Região que havia reconhecido o tem-
po de serviço anotado em CTPS, em razão de 
sentença trabalhista. Não foi produzida outra 
prova, segundo afirmou o INSS. Consignou o 
acórdão do TRF, que somente se poderia des-
considerar a decisão judicial homologatória do 
acordo trabalhista mediante demonstração de 
que houve conluio entre as partes, no intuito 
de forjar a existência da relação de emprego. 

No âmbito da Justiça Federal prevalece a pri-
meira situação, o que se justifica, em face da ne-
cessidade de se conferir supedâneo lógico e har-
mônico entre as diversas vertentes envolvidas na 
solução das questões postas.

Com efeito, a sentença de reconhecimento 
do vínculo laboral proferida pela Justiça do Tra-
balho define situação jurídica dos quais emanam 
os efeitos próprios, muitos dos quais em relação 
ao próprio Estado visto em sua unidade. Na qua-
lidade de autarquia da União, o INSS será o sujei-
to passivo da obrigação de conceder benefícios e 
prestar serviços ao segurado.

Em sua defesa, o INSS costuma alegar que 
não integrou a lide laboral e, portanto, estaria 
desobrigado de cumprir decisão judicial profe-
rida em sede trabalhista.

Em contra-argumento, lecionam Carlos Alber-
to Pereira de Castro e João Batista Lazzari que:

Ocorre que o Poder Judiciário – no qual está 
inserida a Justiça do Trabalho – e o Poder Executivo 
– no qual está inserido o Ministério da Previdência 
Social e sua autarquia INSS – pertencem ao mesmo 
Estado, de modo que não vislumbro como razoável 
qualquer entendimento que leve a que o INSS (par-
cela da Administração pública do Estado Brasileiro) 
não esteja vinculado à decisão do Judiciário (que 
também faz parte deste mesmo Estado Brasileiro). 
Conclusão em sentido oposto permitiria ao Estado 
negar efeito às suas próprias decisões.5

5 CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista. Manual de 
direito previdenciário. 11. ed. rev. e atual. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2009. p. 697.

A prevalecer a posição do INSS, estaríamos 
diante da esdrúxula situação de permitir à autar-
quia decidir acerca do alcance da decisão judicial 
proferida pela Justiça do Trabalho. Seria o mesmo 
que conferir à decisão judicial interpretação ca-
maleônica, atribuindo-lhe força normativa para 
obrigar o empregador ao recolhimento das con-
tribuições, mas negando ao empregado os direi-
tos previdenciários advindos do reconhecimento 
do vínculo laboral, inclusive ao cômputo do tem-
po correspondente às contribuições vertidas pelo 
empregador em decorrência da sentença judicial.

Outro ponto sobre o qual há necessidade de 
reflexão reside na configuração da hipótese de in-
cidência tributária. Como justificar o recolhimento 
das contribuições previdenciárias pelo emprega-
dor, a partir da constituição do crédito tributário 
ex officio pelo Juiz do Trabalho, se o INSS afirma 
que a sentença trabalhista favorável ao empre-
gado e proferida sem início de prova documental 
não constitui início de prova documental bastante 
para atender a exigência do § 3°, do art. 55, da Lei 
8.213/91 ou, em outras palavras, se o INSS nega o 
próprio fato gerador do tributo, consubstanciado 
na prestação do serviço remunerado?

Esta questão mereceria abordagem mais 
aprofundada e à parte.

Como última reflexão, vale a síntese: “(...) (1) 
(...) a legislação trabalhista amparada no art. 7° da 
Constituição assegura diversos direitos indisponí-
veis, caracterizados em normas de ordem pública, 
cuja imperatividade é pacífica na doutrina e na ju-
risprudência; (2) o responsável tributário pelo re-
colhimento de contribuições à Seguridade Social 
incidentes sobre os valores auferidos pelo empre-
gado é, exclusivamente, o empregador, por força 
do art. 33, § 5°, da Lei de Custeio; (3) neste caso, 
uma vez reconhecida pela Previdência a relação 
de emprego, o empregado tem direito de ver 
computado o tempo de atividade prestado na in-
formalidade, independentemente do recolhimen-
to das contribuições, sem prejuízo da respectiva 
cobrança e das penalidades cabíveis, ao respon-
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sável tributário, na forma do art. 34, inciso I, da Lei 
8.213/91 e art. 143, § 4°, do Decreto 3.048/99.”6

Em se tratando de relação de emprego sem re-
gistro formal, dificilmente o empregado irá dispor 
de qualquer documento escrito relativo a sua rela-
ção de emprego, a menos que o empregador so-
negador deixe de agir com as cautelas próprias do 
delito. Assim, cresce em importância o disposto no 
art. 332 do CPC, bem assim a atribuição do ônus da 
prova a quem disponha de melhores condições para 
tanto. A exigência de produção de prova material di-
rigida ao empregado, na forma do art. 55, § 3°, da Lei 
8.213/91 constitui obstáculo ao exercício de direito 
social constitucionalmente a ele assegurado.

Por fim, vale lembrar, que a atividade de fisca-
lização por parte do INSS ou da RFB deve ser exer-
cida de forma eficiente – princípio da eficiência 
do serviço público, art. 37, CF – não se podendo 
transferir ao segurado as conseqüências de even-
tuais deficiências estruturais da Administração.
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O direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso social
Juiz Federal Substituto Lincoln Pinheiro Costa

Quando fiz meu curso de graduação em direi-
to, na segunda metade da década de 80 do século 
passado, o direito previdenciário não era muito 
popular entre os alunos. 

Não sendo disciplina do currículo obrigató-
rio, era vista apenas por aqueles que escolhiam 
a especialização em direito do trabalho no quin-
to ano da faculdade. 

Com a implantação dos Juizados Especiais 
Federais no início deste século, o direito previ-
denciário se popularizou em razão da facilitação 
do acesso ao Judiciário a inúmeros segurados que 
não tinham a quem recorrer.

Muitos livros foram escritos, cursos de pós-
graduação foram abertos e surgiram diversos es-
pecialistas na matéria.

Como em toda disciplina, correntes de pensa-
mento antagônicas se formaram.

Reagindo à jurisprudência que deu concre-
tude aos direitos sociais, em matéria previdenci-
ária, apareceram ideólogos pregando a retirada 
de direitos, sob a justificativa de que a conces-
são de benefícios previdenciários poderia que-
brar a previdência social e até repetindo velho 
bordão de economistas ortodoxos segundo o 
qual “não há almoço grátis”.

Com efeito, a Justiça Federal tem permitido 
a inúmeros segurados da previdência social ob-
terem benefícios tais como aposentadoria, pen-
são, auxílio-doença, e outros, que antes eram 
negados pelo INSS porque os servidores da au-
tarquia previdenciária costumavam fazer inter-
pretações equivocadas do direito.

Ocorre que os direitos sociais já assegura-
dos por lei não podem ser suprimidos porque 
a Constituição Federal albergou o princípio da 
vedação do retrocesso social.

Ao estatuir em seu artigo 7º, caput, que “são 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição 
social” e elencar em seus trinta e quatro incisos 
diversos direitos sociais, entre os quais a aposen-
tadoria, a Constituição fixou um patamar mínimo 
que não pode ser suprimido, mas ampliado.

Ora, se a lei garante a aposentadoria por 
tempo de contribuição; aposentadoria por idade 
a trabalhador rural independentemente da com-
provação de contribuição; aposentadoria especial 
para aqueles que exercem atividades que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física e, também, 
aposentadoria à mulher em idade inferior à do 
homem, seria inconstitucional a lei que revogasse 
tais direitos, por ofensa ao princípio constitucio-
nal da vedação do retrocesso social.

Canotilho1 assim explica o princípio da veda-
ção do retrocesso social:

O princípio da democracia econômica e  
social aponta para a proibição de retrocesso social.

Com isso quer dizer-se que os direitos 
sociais e econômicos (ex.: direitos dos traba-
lhadores, direito à assistência, direito à edu-
cação), uma vez obtido um determinado grau 
de realização, passam a constituir, simultanea-
mente, uma garantia institucional e um direito 
subjetivo. A “proibição de retrocesso social” 
nada pode fazer contra as recessões econômi-
cas (reversibilidade fáctica), mas o princípio em 
análise limita a reversibilidade dos direitos ad-
quiridos, em clara violação do princípio da pro-
teção da confiança e da segurança dos cidadãos 
no âmbito econômico, social e cultural, e do nú-
cleo essencial da existência mínima inerente 
ao respeito pela dignidade da pessoa humana.

A violação do núcleo essencial efetivado 
justificará a sanção de inconstitucionalidade 
relativamente a normas manifestamente ani-
quiladoras da chamada “justiça social”. Assim, 
por exemplo, será inconstitucional uma lei que 
extinga o direito a subsídio de desemprego ou 

1 J.J. Gomes Canotilho

 Pg 338 a 345: “ DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA 
CONSTITUIÇÃO”,  7ª EDIÇÃO, ALMEDINA.



pretenda alargar desproporcionadamente o 
tempo de serviço necessário para a aquisição 
do direito à reforma. 

O princípio da proibição de retrocesso 
social pode formular-se assim: o núcleo essen-
cial dos direitos sociais já realizado e efetivado 
através de medidas legislativas (...) deve consi-
derar-se constitucionalmente garantido, sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais 
que , sem a criação de outros esquemas alterna-
tivos ou compensatórios, se traduzam, na práti-
ca, numa “anulação”, “revogação” ou “aniquila-
ção pura a simples desse núcleo social”.

Portanto, aqueles ideólogos que pregam a 
retirada de direitos sociais pretendem, na verda-
de, o desmanche do Estado Democrático e Social 
de Direito, fundamentando tal desejo em teorias 
econômicas ortodoxas.

Cabe ao Judiciário repelir tais pretensões e as-
segurar o cumprimento dos direitos sociais, com o 
que estará cumprindo o programa constitucional 
que objetiva erradicar a pobreza e a marginaliza-
ção e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Por tabela estará promovendo o desenvolvi-
mento nacional (art. 3º, II, CF), pois, como estamos 
testemunhando na atual quadra histórica, graças 
às políticas sociais vigentes no Brasil, nosso país 
está se saindo melhor na crise financeira interna-
cional que aqueles países que enveredaram pelo 
caminho do neoliberalismo.
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Apontamentos sobre a desaposentação
Juiz Federal Lincoln Rodrigues de Faria

Introdução1 

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência 
Social 2008, o valor médio dos benefícios previden-
ciários no país equivale a R$ 658,83, ou seja, não ul-
trapassa o montante de dois salários mínimos (1). 

Justamente por conta dos baixos valores 
dos benefícios previdenciários, notadamente 
as aposentadorias, é que boa parte das pessoas 
jubiladas precisam continuar trabalhando para 
manutenção de sua sobrevivência e de sua fa-
mília, segundo um padrão de vida já acostuma-
do enquanto trabalhadores ativos, pois, via de 
regra, a aposentadoria representa um decrésci-
mo na renda do trabalhador.

Entretanto, o aposentado que continua tra-
balhando no regime celetista segue contribuin-
do para o INSS (Lei 8.213/91, art. 11,§ 3º), sem 
que tal contribuição possa ser revertida em me-
lhoria da renda mensal do seu benefício de apo-
sentadoria, diante da previsão estanque o § 2º 
do art. 18 da Lei de Benefícios:

Art. 18 – O Regime Geral de Previdência So-
cial compreende as seguintes prestações, 
devidas inclusive em razão de eventos de-
correntes de acidente do trabalho, expressas 
em benefícios e serviços:

(...)

§ 2º - O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social-RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele 
retornar, não fará jus a prestação alguma da 
Previdência Social em decorrência do exercício 
dessa atividade, exceto ao salário-família e à re-
abilitação profissional, quando empregado.

Extrai-se da literalidade do dispositivo 
transcrito que, enquanto no gozo de aposen-
tadoria, ainda que persista vertendo contribui-
ções para o RGPS na condição de trabalhador 
ativo, o segurado somente poderá usufruir de 
salário-família e de reabilitação profissional, 

sem a possibilidade de qualquer reflexo em re-
lação ao seu benefício de aposentadoria, quer 
para obter novo ou para melhorar a renda da-
quele que está percebendo.

Diante de tal contexto normativo é que 
vem crescendo o número de pedidos judiciais 
que visam à renúncia da aposentadoria e ao 
aproveitamento do tempo de serviço/contri-
buição que lhe deu amparo para que, somado 
ao novo tempo de contribuição verificado após 
o ato de jubilamento, seja no RGPS ou em re-
gime estatutário, possa obter um incremento 
no valor do benefício mediante a obtenção de 
nova aposentadoria.

Em busca do conceito de desaposentação2 

Avulta em importância, desse modo, para 
aqueles que militam na seara do Direito Previden-
ciário a chamada desaposentação, que nada mais 
é que a própria renúncia ao benefício da aposen-
tadoria anterior com a finalidade de se auferir 
nova, em bases econômicas mais favoráveis. No 
dizer de CASTRO e LAZZARI, “é ato de desfazimen-
to da aposentadoria por vontade do titular, para 
fins de aproveitamento do tempo de filiação em 
contagem para nova aposentadoria, no mesmo 
ou em outro regime previdenciário” (2).

Embora, a primeira vista, possa parecer apenas 
mais um neologismo jurídico, o termo encontra-se 
bastante difundido e apresenta significado quase 
que unívoco. No escólio de Fábio Zambitte Ibrahim, 
“a desaposentação seria a reversão do ato que trans-
mudou o segurado em inativo, encerrando, por 
conseqüência, a aposentadoria. Aqui tal conceito é 
utilizado em sentido estrito, como normalmente é 
tratado pela doutrina e jurisprudência, significando 
tão-somente o retrocesso do ato concessivo de be-
nefício almejando prestação maior” (3).



A fundamentação necessária3 

Como vimos anteriormente, a desaposenta-
ção consiste no ato de renúncia à aposentadoria, 
por isso é necessário deixar claro que no nosso 
ordenamento jurídico a renúncia é tida como um 
instituto de natureza de direito privado, portanto, 
de caráter pessoal e disponível.

De Plácido e Silva assevera que a renúncia 
“importa sempre num abandono ou numa desis-
tência voluntária, pela qual o titular de um direito 
deixa de usá-lo ou anuncia que não o quer” (4). Se 
assim é, e não havendo qualquer óbice legal ao 
seu exercício, a manifestação da vontade do se-
gurado haverá de prevalecer na hipótese, pois a 
autarquia previdenciária não pode validamente 
se contrapor à renúncia para compelir o segurado 
a continuar aposentado.

Aqueles que defendem tese contrária à pos-
sibilidade da desaposentação sustentam seu po-
sicionamento no alegado caráter indisponível 
e irreversível 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 idade, tem-
po de contribuição e especial concedidas pela 
previdência social, na forma deste Regulamen-
to, são irreversíveis e irrenunciáveis.

Ocorre, contudo, que o transcrito dispositivo 
normativo não encontra equivalência nas disposi-
ções da Lei nº 8.213/91, o que implica dizer que o 
citado Decreto nº 3.048/99, no ponto, extrapolou 
sua função regulamentadora, veiculando norma 
autônoma e inédita, em completa afronta ao prin-
cípio da legalidade e, por isso mesmo, incapaz de 
produzir qualquer efeito jurídico.

Firmado o substrato jurídico para a desapo-
sentação, resta apreciar outra questão tormentosa 
quando o tema é posto sob discussão, consistente 
na necessidade ou não de reversão aos cofres da 
Previdência Social dos valores recebidos pelo se-
gurado a título de aposentadoria durante o perío-
do em que permaneceu como beneficiário.

Apesar de alguma divergência na jurispru-
dência dos nossos Tribunais Regionais Federais, o 
certo é que o Superior Tribunal de Justiça, Corte 

que possui a função de unificar a interpretação 
das normas infraconstitucionais, já solidificou o 
entendimento de não ser necessária tal devolução 
de valores, consoante se infere da mostra jurispru-
dencial tratada no próximo item.

Na mesma linha do colendo STJ, Marcelo 
Leonardo Tavares, defensor da possibilidade da 
desaposentação, sustenta a desnecessidade de 
devolução de valores percebidos a título de apo-
sentadoria, aduzindo que “sendo prestação ali-
mentar, não há que se falar em devolução” (5).

O posicionamento jurisprudencial so-4 
bre o tema

 A questão tratada neste texto já se tornou 
recorrente em nossos Tribunais, tamanha a inci-
dência de ações que buscam a denominada de-
saposentação, sempre na perspectiva de melhoria 
financeira para o segurado.

Pelo cotejo das recentes decisões de nos-
sas Cortes Federais, podemos identificar que há 
pouco dissenso sobre a possibilidade jurídica da 
desaposentação, sendo a negativa restrita a posi-
cionamento individual de algum julgador, diante 
da iterativa manifestação do colendo Superior 
Tribunal de Justiça em sentido positivo. Contudo, 
no que toca ao ressarcimento do INSS em relação 
aos valores recebidos da aposentadoria anterior, 
embora a desnecessidade seja a tônica no STJ, o 
consenso ainda não se estabeleceu entre os Tri-
bunais Regionais Federais. 

Eis oportuna mostra jurisprudencial (6):

I – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO RELATOR COM ARRIMO NO 
ART. 557 DO CPC. MATÉRIA NOVA. DISCUSSÃO. 
NÃO-CABIMENTO. PRECLUSÃO. RENÚNCIA À 
APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 
RECEBIDOS. NÃO-OBRIGATORIEDADE. 

1. É permitido ao relator do recurso especial valer-
se do art. 557 do Código de Processo Civil, quando 
o entendimento adotado na decisão monocrática 
encontra-se em consonância com a jurisprudên-
cia dominante desta Corte Superior de Justiça. 

2. Fica superada eventual ofensa ao art. 557 do 
Código de Processo Civil pelo julgamento cole-
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giado do agravo regimental interposto contra a 
decisão singular do Relator. Precedentes. 

3. Em sede de regimental, não é possível ino-
var na argumentação, no sentido de trazer à 
tona questões que sequer foram objeto das 
razões do recurso especial, em face da ocor-
rência da preclusão. 

4. A renúncia à aposentadoria, para fins de 
concessão de novo benefício, seja no mesmo 
regime ou em regime diverso, não implica em 
devolução dos valores percebidos, pois, en-
quanto esteve aposentado, o segurado fez jus 
aos seus proventos. Precedentes. 

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ AGRESP 200802805154, rel. Min. LAURITA 
VAZ, pub. DJE de 25/05/2009)

II – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEI-
RA REGIÃO:

PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA À APOSEN-
TADORIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO EM 
REGIME DIVERSO. POSSIBILIDADE. DIREI-
TO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. PRECE-
DENTES. AGRAVO INTERNO REJEITADO. 
1. Consoante sólida jurisprudência desta Cor-
te e do STJ, o segurado do INSS pode renun-
ciar à aposentadoria que titulariza, com vistas 
à obtenção de benefício idêntico em regime 
previdenciário diverso, sendo desnecessária a 
devolução dos valores que percebeu enquanto 
vigorante a aposentadoria renunciada.

2. A intenção do INSS em impedir a consuma-
ção da renúncia consubstancia reprovável ten-
tativa de se esquivar do ônus compensatório 
previsto no art. 94 da Lei nº 8.213/91.

3. Agravo interno rejeitado.

(TRF-1 AGAMS 2002.38.00.047765-7/MG, rel. 
DESEMB. FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA 
SILVA, pub. 28/09/2009 e-DJF1 p.223)

III – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUN-
DA REGIÃO:

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO 
DE RENÚNCIA À APOSENTADORIA. CANCELA-
MENTO DE BENEFÍCIO. Inexiste lei que obste a 
renúncia à aposentadoria. Instrução Normativa 
não pode regulamentar o que não se encontra 
previsto em lei. - No caso, a matéria referente ao 
cancelamento da aposentadoria do impetrante 
deve se pautar pelo princípio da razoabilidade. 
- Verifica-se a inexistência de lei que vede a de-
saposentação e a inocorrência de prejuízo para 
o Estado ou para o particular, com a renúncia 

ao benefício, bem como a presença de fortes 
motivos pessoais para o reconhecimento do 
pedido de cancelamento da aposentadoria, eis 
que o INSS a concedeu de forma provisória, o 
que implicará fortes prejuízos ao segurado, se 
não for confirmada a final.

(TRF-2 AMS 200251015076400, rel. DESEMB. 
FEDERAL FERNANDO MARQUES, pub. DJU 
04/08/2003 – p. 192)

IV – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TER-
CEIRA REGIÃO:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO 
DO ARTIGO 557, § 1º, DO CPC. RECURSO CA-
BÍVEL. FUNGIBILIDADE. DESAPOSENTAÇÃO. 
RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OBJETIVANDO 
A CONCESSÃO DE OUTRA MAIS VANTAJOSA. 
ABSTENÇÃO DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁ-
RIAS JÁ RECEBIDAS. 

I - O agravo regimental interposto, deve ser rece-
bido como agravo previsto no art. 557, § 1º, do 
Código de Processo Civil, considerando a tempes-
tividade e o princípio da fungibilidade recursal. 

II - Em se tratando de matéria exclusivamente 
de direito, pode a lide ser julgada antecipada-
mente, inclusive nos termos do artigo 285-A do 
Código de Processo Civil, não sendo necessária 
a transcrição da sentença proferida no proces-
so análogo, cabendo somente a reprodução 
do teor da mesma. 

III - É pacífico o entendimento esposado por 
nossos Tribunais no sentido de que o direito ao 
benefício de aposentadoria possui nítida natu-
reza patrimonial e, por conseguinte, pode ser 
objeto de renúncia. 

IV - Admitindo-se o direito de renúncia à aposen-
tadoria anteriormente concedida à parte autora, 
as contribuições vertidas até a data do requeri-
mento de tal benesse somente poderiam ser 
aproveitadas no cálculo do novo benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição me-
diante a restituição de forma imediata dos pro-
ventos de aposentadoria já percebidos, posto 
que tal providência é necessária para se igualar 
à situação do segurado que decidiu continuar 
a trabalhar sem se aposentar, com vista a obter 
um melhor coeficiente de aposentadoria. 

V - Inaplicável, na hipótese vertente, o disposto 
no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, dado que não 
está se tratando de pagamento de benefício 
além do devido, mesmo porque o benefício de 
aposentadoria por tempo de serviço anterior 
foi concedido de acordo com os ditames da lei, 
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mas sim de retorno ao status quo, no sentido 
de colocar o ora autor na mesma condição do 
segurado que não pleiteou a aposentadoria, 
visto que, do contrário, estar-se-ia autorizando 
importante vantagem financeira sem respaldo 
na lei. VI - Agravo interposto pela parte autora 
na forma do artigo 557, § 1º, do Código de Pro-
cesso Civil improvido.  

(TRF-3 AC 200861830126387, rel. JUIZ SERGIO NAS-
CIMENTO, pub. DJF3 CJ1 de 27/01/2010, p. 1249)

V – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUAR-
TA REGIÃO:

PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. 
AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. DIREITO 
DISPONÍVEL. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA DOS 
MONTANTES RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO BE-
NEFÍCIO ANTERIOR, ACRESCIDOS DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. 

1. É perfeitamente válida a renúncia à apo-
sentadoria, visto que se trata de um direito 
patrimonial de caráter disponível, inexistindo 
qualquer lei que vede o ato praticado pelo ti-
tular do direito. 

2. A instituição previdenciária não pode se contra-
por à renúncia para compelir o segurado a conti-
nuar aposentado, visto que carece de interesse. 

3. Se o segurado pretende renunciar à aposen-
tadoria por tempo de serviço para postular novo 
jubilamento, com a contagem do tempo de ser-
viço em que esteve exercendo atividade vincula-
da ao RGPS e concomitantemente à percepção 
dos proventos de aposentadoria, os valores re-
cebidos da Autarquia Previdenciária a título de 
amparo deverão ser integralmente restituídos. 

4. Pelo princípio da simetria, devidos juros pelo 
INSS quando do pagamento de prestações 
previdenciárias em atraso, também os valo-
res a serem restituídos pelo autor deverão ser 
acrescidos de juros compensatórios, além de 
correção monetária.

(TRF-4 AC 200872050004699, rel. LUÍS ALBERTO 
D’AZEVEDO AURVALLE, pub. D.E. 03/11/2009)

VI – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA 
REGIÃO:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO POSTE-
RIOR À APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO PARA 
REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
DESAPOSENTAÇÃO, NECESSIDADE DE DEVO-
LUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE 
PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. 

1. O apelante é beneficiário de aposentadoria 
proporcional, desde 13 de novembro de 1995, 
contando à época com 31 anos, 02 meses e 01 
dia contagem de contribuição, fl. 16. 

2. Alega que após a aposentadoria continuou 
com vínculo empregatício, somando 3 anos e 
5 meses de contribuição após a sua aposenta-
doria. Pede a conjugação do tempo de serviço 
anterior e posterior ao benefício objetivando a 
majoração do percentual de seu benefício. 

3. Para utilização do tempo de serviço e res-
pectivas contribuições levadas a efeito após a 
aposentadoria originária, impõe-se a desapo-
sentação do segurado em relação a esta, e a de-
volução de todos os valores percebidos, pena 
de manifesto prejuízo ao sistema previdenciário 
e demais segurados (equilíbrio atuarial), para, 
só então, ser concedido novo benefício com a 
totalidade do tempo de contribuição (anterior 
e posterior ao ato de aposentação original). 

4. Logo, não tendo a parte autora feito reque-
rimento nesse sentido em sua inicial, não há 
como ser acolhida a pretensão inicial de revi-
são de sua aposentadoria com o acréscimo do 
tempo de contribuição a ela posterior. 

5. Apelação do particular improvida.

(TRF-5 AC 200684000033927, rel. Desemb. 
Federal Rogério Fialho Moreira, pub. DJE 
10/09/2009 – p.190)

Conclusão5 

A busca incessante do homem por melhores 
condições de vida sempre foi a tônica da história 
da humanidade. Destarte, resulta natural que o 
aposentado também busque melhor renda para 
si e sua família, mantendo-se na condição de tra-
balhador ativo mesmo após se jubilar.

A condição, aparentemente ambígua de apo-
sentado e, ao mesmo tempo, trabalhador ativo não 
pode resultar em ausência de reflexo na situação 
jurídica do segurado. Se não há qualquer vedação 
normativa e novas contribuições são vertidas para 
o sistema previdenciário, quer o geral ou estatu-
tário, o pleito de desaposentação com aproveita-
mento do tempo de serviço/contribuição utiliza-
do na aposentadoria renunciada para um novo 
benefício deve ser permitido.

Cuida-se de instituto relativamente novo e 
que vem merecendo a atenção cada vez maior da 
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doutrina e da jurisprudência, a despeito de uma 
completa inércia do legislador, que muito pode-
ria contribuir para firmar regras a respeito, o que 
tenderia a extirpar de vez alguns dissensos sobre 
o tema, notadamente no que toca à reversão aos 
cofres previdenciários dos valores recebidos a tí-
tulo de aposentadoria.

Contudo, tal como descrito acima, esse é o 
plexo normativo que temos e sobre o qual o ope-
rador do Direito deve se debruçar no equaciona-
mento das dúvidas levantadas sobre o tema, sem 
nunca se descurar de que na aplicação da lei, o juiz 
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exi-
gências do bem comum (LICC art. 5º).
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A manutenção extraordinária da qualidade  
de segurado pelo segurado especial

Juiz Federal Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo

Tem-se em vista nesta aproximação, exami-
nar, de forma breve, a aplicação das disposições 
do art. 15 da Lei n. 8.213/91, que cuida do que se 
convencionou denominar de manutenção extra-
ordinária da qualidade de segurado, ou período 
de graça, em relação aos segurados especiais, a 
partir das modificações implementadas ao art. 
11 dessa mesma lei, com a inclusão do seu §10, 
pela Lei n. 11.718/2008 que prevê, de modo ex-
presso, a aplicação daquele dispositivo a essa 
categoria de segurados. 

Os debates acerca da definição, assim também 
da aplicação dos institutos e conceitos previdenci-
ários em face da categoria dos segurados especiais, 
recrudesceram na medida em que, como decorrên-
cia do movimento de facilitação do acesso ao judi-
ciário promovido pelos Juizados Especiais Federais, 
as pessoas que a integram passaram a questionar 
em juízo, de forma crescente, as decisões toma-
das pelo INSS nos procedimentos administrativos, 
o que deixou às claras a imensa distância entre o 
entendimento jurisprudencial e o administrativo, 
na interpretação e aplicação da Lei n. 8.213/91, do 
ressalta a importância deste ensaio.  

A previsão da existência da categoria segu-
rados especiais encontra sede na Constituição 
Federal que a prevê no §8º  do artigo 1951, esta-
belecendo, como em geral ocorre em matéria 
previdenciária, a necessidade de integração in-
fraconstitucional, que foi levada a efeito pela Lei 
n. 8.213/91. Esta norma, na redação anterior à 
Lei 11.718/98, dispunha de modo sucinto acer-
ca da definição dessa categoria, praticamente 
limitando-se a repetir o texto constitucional, no 
seu art. 11, inc. VII, sem trazer regras sobre a aqui-

1 § 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o 
pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que 
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem 
empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos 
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

sição, manutenção e perda de tal qualidade, o 
que catalisava disparidades interpretativas. A Lei 
n. 11.718/2008, buscando, certamente, arrefecer 
divergências tratou de modo mais largo sobre a 
categoria dos segurados especiais, inclusive sobre 
hipóteses e momento da perda da qualidade de 
segurado, bem como sua manutenção extraordi-
nária do que passamos a tratar.  

A qualidade de segurado2 do Regime Geral 
de Previdência Social decorre do que se costuma 
denominar de filiação. A filiação não se confunde 
com a inscrição, que se constitui ato formal de ca-
dastro3 junto à autarquia responsável pela gestão 
do sistema previdenciário. A filiação é a relação 
jurídica que se forma entre o segurado e o Regi-
me Geral de Previdência Social4 personificado na 
autarquia previdenciária, o INSS, isto é, o “vínculo 
que se estabelece entre pessoas que contribuem 
para a previdência social e esta, do qual decorrem 
direitos e obrigações “(art. 20 do Dec. 3048/99). 

Quanto aos chamados segurados obrigató-
rios do RGPS a filiação se opera de imediato veri-
ficada determinada hipótese prevista em lei, quer 
dizer, “o simples ingresso em atividade abrangida 
pelo Regime Geral de Previdência Social, determi-
na a filiação automática a esse regime”5 6. Diversa-

2 Segundo Sergio Pinto Martins “A idéia de segurado vem do 
contrato de seguro do Direito Civil, em que o segurado faz um 
contrato de seguro com a seguradora para ficar coberto contra 
certo risco”. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 
São Paulo: Atlas, 23 ed., p.79, 2006)

3 O art. 18 do Dec. 3048/99 especifica a inscrição como “ o ato pelo 
qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência 
Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros 
elementos necessários e úteis a sua caracterização, observado o 
disposto no artigo 330 e seu parágrafo único”.

4 TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. Niterói: 
Impetus, 11ed., p.88, 2009.

5 MARTINS, Sergio Pinto. Op. cit. p. 114.
6 Como esclarece Fabio Zambitte Ibrahim “Apesar de a filiação 

ser vínculo jurídico, pode ser esta múltipla. Caso o segurado 
venha exercer mais de uma atividade remunerada vinculante ao 
RGP, será este trabalhador filiado em relação a cada uma delas” 
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 
Niterói: Impetus, 13 ed., p.156, 2008).



mente, no que tange à categoria dos segurados 
facultativos, para os quais a filiação é ato volitivo, 
ela somente se opera a partir da inscrição e do pri-
meiro recolhimento de contribuição.

Assim, os segurados especiais, como segu-
rados obrigatórios do RGPS, adquirem essa qua-
lidade a partir do momento em que exercem as 
atividades descritas no inciso VII da Lei 8.213/91, 
independentemente de inscrição.

Desde esse ponto, a regra geral é que o segu-
rado obrigatório, entre eles os segurados especiais, 
manterá essa qualidade enquanto exercer a res-
pectiva atividade prevista em lei,7 ou seja, “mantém 
os segurados obrigatórios a qualidade de filiados, 
ordinariamente, com a continuidade do trabalho”8. 

A perda da qualidade de segurado, que deve-
ria ocorrer com a cessação dessa atividade e nas 
demais hipóteses 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 benefícios e servi-
ços previdenciários. Todavia, entre o evento que 
determina a perda da condição de segurado e a 
perda efetiva desta, a lei faz mediar certo lapso de 
tempo no qual estão conservados todos os direi-
tos perante a Previdência Social, mantida a quali-
dade de segurado, é o que se chama período de 
graça, tratado no artigo 15 da Lei 8.213/91 (art. 13 
do RPS). Em suma, ao longo do período de graça 
o segurado mantém extraordinariamente a quali-
dade, isto é, mesmo não exercendo atividade pre-
vista em lei que enseje a vinculação ao RGPS9 ou 
vertendo contribuições para o sistema, mantém a 
sua filiação ao regime.

O referido art. 15 da Lei n.8.213/91 estabelece 
seis durações distintas para o período de graça, 
nas hipóteses que enumera, da seguinte maneira:

7 Os segurados facultativos mantém ordinariamente essa 
qualidade enquanto contribuírem regularmente.

8 TAVARES, Marcelo Leonardo. Op. Cit., p. 92.
9 Consoante Fabio Zambitte Ibrahim: “... em razão da natureza 

protetiva do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria 
das vezes, o segurado encontrar-se sem atividade por força 
das circunstâncias (desemprego etc), não deve permanecer 
desamparado em tal momento. Por isso, a lei prevê determinado 
lapso temporal, no qual o segurado mantém essa condição, 
com cobertura plena, mesmo após a interrupção da atividade 
remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificando o nome 
período de graça”. (Op. Cit. P. 521)

a) sem limite de prazo

para quem está em gozo de benefício;•	

b) até 36 meses:

após a cessação do benefício por incapaci-•	
dade10, ou após a cessação das contribui-
ções, para o segurado desempregado que 
comprovar essa situação por registro no 
órgão próprio do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e tenha pago mais de 120 contri-
buições sem interrupção que tenha impli-
cado na perda da qualidade de segurado;

c) 24 meses:

após a cessação de benefício por incapa-•	
cidade ou após a cessação das contribui-
ções, o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela 
previdência social ou estiver suspenso 
ou licenciado sem remuneração e tenha 
pago mais de 120 contribuições sem in-
terrupção que tenha implicado na perda 
da qualidade de segurado;

após a cessação do benefício por incapa-•	
cidade11, ou após a cessação das contri-
buições, para o segurado desempregado 
que comprovar essa situação por registro 
no órgão próprio do Ministério do Traba-
lho e Emprego;

d) 12 meses:

após a cessação de benefício por incapa-•	
cidade ou após a cessação das contribui-
ções, o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela 
previdência social ou estiver suspenso ou 
licenciado sem remuneração;

após cessar a segregação, o segurado •	
acometido de doença de segregação 
compulsória;

10 A referência aos segurados contemplados com benefício por 
incapacidade não consta na Lei 8.213/91, mas sim no RPS, o qual 
não incorre em ilegalidade pois cria regra em favor do segurado. 
Norma de natureza restritiva seria ilegal, extrapolando os limites 
do poder regulamentar. 

11 A referência aos segurados contemplados com benefício por 
incapacidade não consta na Lei 8.213/91, mas sim no RPS, o qual 
não incorre em ilegalidade pois cria regra em favor do segurado. 
Norma de natureza restritiva seria ilegal, extrapolando os limites 
do poder regulamentar. 
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após o livramento, o segurado detido ou •	
recluso;

e) 06 meses:

após a cessação das contribuições, o se-•	
gurado facultativo;

f) 03 meses:

após o licenciamento, o segurado incor-•	
porado às Forças Armadas para prestar 
serviço militar;

A rigor, apesar dos prazos estipulados, a per-
da da qualidade de segurado não se dá imediata-
mente após o esgotamento destes, uma vez que 
o §4º do artigo examinado, dispõe que a perda 
da qualidade de segurado somente ocorrerá no 
dia seguinte ao do término do prazo fixado no 
Plano de Custeio da Seguridade Social para reco-
lhimento da contribuição referente ao mês ime-
diatamente posterior ao do final dos prazos fixa-
dos. Tal prazo já vem especificado no art. 14 do 
RPS, sendo o décimo sexto dia do segundo mês 
seguinte ao término dos prazos de graça; vai aí, 
no mínimo, mais um mês e meio.

Portanto, até o décimo quinto dia do segun-
do mês seguinte ao término dos prazos de graça 
o segurado poderá regularizar sua situação junto 
ao instituto previdenciário evitando a desfiliação, 
se era segurado obrigatório e não conseguiu novo 
ingresso em atividade abrangida pela Previdência 
Social que lhe dê essa qualidade, poderá inscre-
ver-se e contribuir como segurado facultativo; se 
já contribuía como segurado facultativo, poderá 
regularizar o pagamento das contribuições; se o 
dia referido no parágrafo anterior cair em sába-
dos, domingos e feriados (inclusive municipal), o 
pagamento das contribuições em atraso poderá 
ser feita no dia útil imediatamente posterior.12

Cabe-nos, desde aqui, conforme acenado, 
brevemente, examinar a aplicação dos períodos 
especificados em relação aos segurados especiais, 
considerando, nesse percurso, a regência do §10, 
do art. 11 da Lei n. 8.213/91, introduzido pela Lei 
n. 11.718/2008, que tem a seguinte redação:

12 A disposição se encontra no artigo 15 do RPS, cuja  redação 
original estipulava o dia útil imediatamente anterior. A nova 
redação veio com o Decreto n. 3.265 de 19.11.1999.

§ 10. O segurado especial fica excluído 
dessa categoria: Incluído pels  LEI Nº 11.718 - 
DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU DE 23/6/2008

I – a contar do primeiro dia do mês em 
que: Incluído pels  LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO 
DE 2008 – DOU DE 23/6/2008

a) deixar de satisfazer as condições esta-
belecidas no inciso VII do caput deste artigo, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, 
ou exceder qualquer dos limites estabelecidos 
no inciso I do § 8o deste artigo; Incluído pels  
LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU 
DE 23/6/2008

b) se enquadrar em qualquer outra cate-
goria de segurado obrigatório do Regime Ge-
ral de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o deste artigo, 
sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; 
e Incluído pels  LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 
2008 – DOU DE 23/6/2008

c) tornar-se segurado obrigatório de 
outro regime previdenciário; Incluído pels  
LEI Nº 11.718 - DE 20 JUNHO DE 2008 – DOU 
DE 23/6/2008

Vê-se, logo, que o dispositivo, nas alíneas “a” 
e “b” ao estabelecer o termo para a desfiliação, 
ressalva a aplicação do art. 15, garantindo aos se-
gurados especiais a observância do período de 
graça, o que, contudo, não o fez em relação à hi-
pótese da alínea “c”, significando dizer que a per-
da da qualidade de segurado especial nos casos 
de exercício de atividade remunerada da qual se 
origine vínculo obrigatório com outro regime pre-
videnciário será imediata.

O momento inicial da contagem do período 
de graça será o marco temporal firmado nos dis-
positivos, i.e., o primeiro dia do mês em que forem 
verificadas as hipóteses previstas nas alíneas “a” e 
“b”, desse modo, ele não coincide com a verifica-
ção fática dessas situações, retroagindo ao primei-
ro dia do mês em que ocorreram. 

No que tange ao momento final do prazo, é 
preciso considerar que o segurado especial está 
submetido a regime contributivo diferenciado, 
contribuindo sobre a receita bruta da comercia-
lização da produção rural, implicando dizer que 
diferentemente “dos demais segurados, a con-
tribuição do segurado especial não é necessaria-
mente, mensal, pois esta somente existe quando 
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há alguma venda de produto rural” 13, razão por 
que não se pode cogitar da aplicação do §4º do 
art. 15 da LB, encerrando-se o período de graça no 
último dia do último mês do prazo fixado.

A aplicação da hipótese do inciso I do referido 
art. 15, o qual estabelece que mantém a qualida-
de de segurado, por prazo indeterminado, quem 
está em gozo de benefício, não demonstra dificul-
dades interpretativas em relação ao segurado es-
pecial: estando em gozo de benefício, o segurado 
especial mantém essa qualidade. 

Aqui, de outra banda, cabe salientar que o pe-
ríodo de gozo de benefício será computado como 
efetivo período de exercício de atividade rural para 
todos os fins, inclusive para os prazos previstos 
no art. 39 da Lei n. 8.213/91. Sem embargo, pela 
mesma razão examinada anteriormente, ou seja, 
o regime especial de contribuição dos segurados 
especiais, temos que, quanto a eles, perde senti-
do falar-se em número de contribuições (o que 
daria espaço ao debate acerca da consideração 
desse tempo para fins de carência), contando-se 
em tempo de atividade rural os prazos previden-
ciários que as tomam por referência, a exemplo do 
que se vê em todo o artigo 39 da Lei n. 8.213/90.  

Em seguimento, pelo teor do inciso II, ainda 
do mesmo artigo, verificadas uma das hipóteses 
das alíneas “a” e “b” do §10 do art. 11, ou cessado 
o gozo de benefício, o segurado especial mantém 
tal qualidade pelo período de 12 meses. Esse pra-
zo ainda poderá ser alargado para 24 meses, nos 
termos do §1º do art. 15; para tanto o segurado 
especial deverá contar com mais de 120 meses de 
atividade rural, ainda seguindo-se, aqui, o enten-
dimento exposto no parágrafo anterior de que, 
em relação a essa categoria, contam-se em tempo 
de exercício de atividade rural os períodos fixados 
em números de contribuição.

Já a hipótese de extensão do §2º do art. 15 
dirige-se especificamente a uma categoria de segu-
rados, os empregados, sendo inaplicável aos segu-
rados especiais. Portanto o prazo máximo de manu-
tenção da qualidade de segurado especial será 24 
meses, observadas as condições mencionadas.

13 IBRAHIM, Fabio Zambitte. Op. cit. p.213.

Enfim, pelas demais hipóteses tratadas no 
artigo analisado, o segurado especial, como os 
demais segurados, manterão a qualidade por 12 
(doze) meses após a segregação, se acometido 
de doença de segregação compulsória; 12 (doze) 
meses após o livramento, se retido ou recluso; e, 
03 (três) meses após o licenciamento, quando in-
corporado às forças armadas para prestar serviço 
militar. Pontue-se que a qualidade de segurado 
deve ser anterior a essas situações.  

Esclareça-se, ainda, que à exceção do mencio-
nado em relação à manutenção da qualidade de 
segurado durante o período de gozo de benefício, 
o período de manutenção extraordinária da qua-
lidade de segurado não será computado para fins 
previdenciários, como tempo de contribuição ou 
período de carência.

Portanto, ocupado o espaço de uma primeira 
e sucinta aproximação, no fim, reputo imprescin-
dível reiterar a importância na discussão da aplica-
ção dos conceitos e categorias de direito previden-
ciário em face dos chamados segurados especiais, 
sendo pouca a bibliografia específica do tema, 
pretendendo-se, desse modo, colaborar com 
aperfeiçoamento das decisões que envolvam essa 
categoria, tanto no âmbito administrativo como 
judicial, mas, em especial no primeiro, evitando-se 
a intensa jurisdicionalização das questões previ-
denciárias relativas a essa categoria, como obser-
vado nos últimos anos, bem como, que a impossi-
bilidade de acesso ao judiciário, comum entre os 
seus integrantes, impeça a fruição de direitos, haja 
vista disparidades interpretativas.
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Sentença trabalhista – efeitos previdenciários
Juíza Federal Substituta Lívia Cristina Marques Peres

Intróito 

A previdência social é chancelada pelo Tex-
to Constitucional como direito social (art. 6º), 
devendo, ainda por ditame constitucional, ser 
organizada sob a forma de regime geral, de ca-
ráter contributivo e de filiação obrigatória, obe-
diente a critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial (art. 201).

JOSÉ AFONSO DA SILVA anuncia os direitos so-
ciais como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem, direitos que se ligam ao direito de igualda-
de no ponto em que fazem surgir condições mais 
propícias à consecução da igualdade material.1

Inarredável, portanto, na abordagem da 
questão, o manejo de princípios hermenêuti-
cos constitucionais, eis que, tal a supremacia 
da Constituição, a validade dos atos infracons-
titucionais depende de sua compatibilidade 
com a Lei Fundamental.

A matéria trabalhista, por expressa determi-
nação constitucional, está alijada do âmbito de 
atuação da Justiça Federal comum, cuja compe-
tência é determinada a partir do critério ratione 
personae; pela natureza da causa, a Constituição 
atribuiu o processamento e julgamento de ações 
com tal objeto à Justiça especializada.

Importante distinguir, no tema em evidên-
cia, duas situações: a primeira diz com o apro-
veitamento, para fins previdenciário, do tem-
po reconhecido por sentença trabalhista que 
declara a existência de dada relação empre-
gatícia; a segunda, com a utilização de tempo 
de serviço advindo de mera homologação de 
reconhecimento de pedido ou de transação, 
efetivada pelo juízo trabalhista.

1 Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed. rev. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1996, p.277.

Atos negociais e sentenças homologatórias

Está-se diante do que CÂNDIDO DINAMARCO 
chama de falsas sentenças de mérito, as quais en-
globam o reconhecimento do pedido autoral pelo 
réu, a renúncia do direito perpetrada pelo autor e 
a transação celebrada entre as partes.

Realmente, como ressalta o processualista, 
em casos tais o juiz não examina a causa para aco-
lher ou afastar a pretensão perante ele deduzida, 
sua atuação restringe-se a perquirir se presentes 
os requisitos para disposição do direito objeto do 
negócio jurídico firmado pelas partes em litígio. O 
cerne desses atos, de legítima autocomposição, é 
a vontade, que necessita ser livre e consciente a 
fim de não macular a declaração que a exterioriza, 
nessa quadra, sobrevém a extinção do processo 
como efeito processual secundário que a lei agre-
ga aos negócios jurídicos substanciais.2

As sentenças homologatórias de per si não 
têm força probante suficiente para comprovar 
tempo de serviço no bojo de uma relação jurídico-
previdenciária de benefícios, encerram apenas o 
invólucro do negócio jurídico celebrado, este, o 
seu conteúdo substancial, enquanto que a relação 
previdenciária de benefícios, consoante comando 
constitucional previsto no art. 201, caput, in fine,3 
é norteada pelo princípio da legalidade estrita, o 
qual não se compadece com o voluntarismo dos 
negócios jurídicos.

Tal o contexto, aplicável se mostra a regra ins-
culpida no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91, verbis:

Art. 55. [...]

[...]

2 Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, vol. III, p. 265. 

3 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

 [...] – g.n.



§ 3º A comprovação do tempo de servi-
ço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial, confor-
me o disposto no art. 108, só produzirá efeito 
quando baseada em início de prova material, 
não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 
de força maior ou caso fortuito, conforme dis-
posto no Regulamento.

A sentença em comento, para servir como 
início de prova material e cumprir a exigência 
do art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91, depende de 
outros elementos probantes do exercício da ati-
vidade laborativa. Aliás, esse o posicionamento 
sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça por 
meio de sua Terceira Seção, o qual se mantém 
vivo ainda na atualidade, em julgados das 5ª e 6ª 
Turmas da Corte Superior4.

Eis o precedente:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA DE TRA-
BALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANOTAÇÕES 
FEITAS POR ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA TRA-
BALHISTA NÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS 
DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL NÃO-CARACTERIZADO.

1. A sentença trabalhista será admitida como 
início de prova material, apta a comprovar o 
tempo de serviço, caso ela tenha sido fundada 
em elementos que evidenciem o labor exercido 
na função e o período alegado pelo trabalhador 
na ação previdenciária. Precedentes das Turmas 
que compõem a Terceira Seção.

2. No caso em apreço, não houve produção de 
qualquer espécie de prova nos autos da recla-
matória trabalhista, tendo havido acordo entre 
as partes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ, EREsp 616242 / RN, Órgão Julgador  - TER-
CEIRA SEÇÃO, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ, 
DJ 24/10/2005,  p. 170)

Acresça-se a isso que a transação tem seu al-
cance subjetivo limitado àqueles que nela inter-

4 STJ:  AgRg no REsp 1128885 / PB, Órgão Julgador - QUINTA TURMA, 
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, DJe 30/11/2009; AgRg no REsp 
1058268/RS, Órgão Julgador – SEXTA TURMA, Relator(a) Ministro 
PAULO GALLOTTI, DJe 06/10/2008.

vieram, não prejudicando ou aproveitando tercei-
ros (Código Civil/2002, art. 8445).

Hipótese bem diversa refere-se ao tempo reco-
nhecido por sentença verdadeiramente de mérito, 
na qual o Juízo trabalhista, debruçando-se sobre 
as provas produzidas no processo, julga a causa, 
sobrevindo, ao fim, coisa julgada material a tornar 
imutáveis os efeitos substanciais da sentença. 

Sentenças trabalhistas que acolhem o 
pedido do autor — coisa julgada

Conquanto a regra legal, insculpida no art. 55, 
§ 3º, da Lei n. 8.213/91, a exigir que a comprovação 
do tempo de serviço para efeitos previdenciários 
dependa de início de prova material, não se pode 
relevar o conteúdo da norma constitucional que de-
termina que a lei não prejudicará a coisa julgada. 

Interpretando, então, o regramento citado 
com olhos voltados à Constituição, tenho por ina-
plicável a exigência 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 o sistema previ-
denciário. É consabido que má-fé não se presume, 
fazendo-se mister a demonstração de sua ocor-
rência por meio dos instrumentos processuais vi-
gentes em nosso ordenamento.

Ademais, inconcebível que dado julgado sirva 
para fins arrecadatórios, posto que do reconheci-
mento de relação empregatícia pela Justiça do 
Trabalho emerge o fato gerador das contribuições 
sociais respectivas, mas não produza efeitos no 
âmbito da relação jurídica de benefícios.

Ainda que não me filie à corrente unitarista, 
pela qual o fato exercício do trabalho faz nascer 
uma única e complexa relação jurídica, a reunir 
tanto o dever de contribuir como o direito às pres-
tações previdenciárias, não posso descurar que o 
fato gerador é uno, quer para a relação de custeio, 
quer para a relação de benefícios. A mesma hipó-
tese fática da qual surge a obrigação tributária 
para empregador e empregado, eleva esse último 
à condição de segurado obrigatório do regime 

5 Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos 
que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
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geral de previdência social, fazendo-o titular do 
direito subjetivo às prestações previdenciárias.

Aliás, desde a Emenda Constitucional n. 20/98, 
o Texto Maior passou a prever a competência da 
Justiça do Trabalho para execução, de ofício, das 
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, 
decorrentes das sentenças trabalhistas. Então, ad-
mitido, pela própria Constituição, que a sentença 
prolatada pelo Juízo trabalhista gera efeitos pre-
videnciários, não cabendo previsão em contrário 
por ato normativo de estatura inferior. 

Digno de nota, outrossim, que, para o em-
pregado e o trabalhador avulso, o sistema pátrio 
prescreveu, para fins de carência, o cômputo das 
contribuições correlatas ao período que se inicia-
ra com a filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social-RGPS, o que independe do efetivo recolhi-
mento das contribuições (Lei 8.213/91, art. 27, in-
ciso I 6); nem poderia ser diferente, eis que recai no 
empregador o dever de recolher as contribuições 
previdenciárias (Lei n. 8.212/91, art. 30, inciso I 7).

A filiação do empregado ao RGPS, enquanto 
segurado obrigatório que é, nasce com o mero 
desempenho de atividade laborativa legalmente 
prevista, independendo de inscrição e, repise-se, 
do recolhimento de contribuições. 

Acerca da filiação, define-a o Decreto 3.048/99:

Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece 
entre pessoas que contribuem para a previ-
dência social e esta, do qual decorrem direitos 
e obrigações.

6  Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas 
as contribuições:

 I - referentes ao período a partir da data da filiação ao Regime 
Geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos referidos nos incisos I e VI do art. 11; 

7 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de 
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às 
seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93) 

 I - a empresa é obrigada a: 

 a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da 
respectiva remuneração; 

 b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste 
inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta 
Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as 
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos 
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes 
individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 
ao da competência; (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). 
(Produção de efeitos).

Parágrafo único. A filiação à previdência 
social decorre automaticamente do exercício 
de atividade remunerada para os segurados 
obrigatórios e da inscrição formalizada com 
o pagamento da primeira contribuição para o 
segurado facultativo.

Feitas essas considerações, adentra-se no re-
gramento contido no art. 112, § 3º, da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N. 20 INSS/PRES, de 10.10.2007, com 
as alterações que se seguiram, o qual dispõe:

Art. 112 [...]

[...]

§ 3º Na concessão ou revisão de aposen-
tadoria por tempo de contribuição ou qualquer 
outro benefício do RGPS, sempre que for utiliza-
do tempo de serviço/contribuição decorrente de 
ação trabalhista transitada em julgado, o proces-
so deverá ser encaminhado para análise da Che-
fia de Benefícios da APS, devendo ser observado:

I – a contagem de tempo de serviço/con-
tribuição dependerá da existência de início de 
prova material, isto é, de documentos contem-
porâneos que possibilitem a comprovação dos 
fatos alegados, juntados ao processo judicial 
ou ao requerimento administrativo do bene-
fício (alterado pela Instrução Normativa nº 27/
INSS/PRES, de 30/04/2008).

II - o cômputo de salário-de-contribuição 
considerará os valores constantes da ação tra-
balhista transitada em julgado, ainda que não 
tenha havido o recolhimento das contribui-
ções devidas à Previdência Social, mas desde 
que o início de prova material referido no inci-
so I contemple os valores referidos, observan-
do o limite máximo e mínimo de contribuição; 
(alterado pela Instrução Normativa nº 27/INSS/
PRES, de 30/04/2008).

III - em caso de concessão ou revisão do 
benefício nos termos dos §§ 3º a 5º, se não houve 
o recolhimento de contribuições corresponden-
tes, deverá ser encaminhado ofício à unidade lo-
cal da Receita Federal do Brasil para adoção das 
providências cabíveis. (alterado pela Instrução 
Normativa nº 27/INSS/PRES, de 30/04/2008).

Vê-se que a regra infralegal transcrita, se 
aplicada de forma indiscriminada para toda e 
qualquer sentença trabalhista, homologatória ou 
não, perpetua flagrante afronta à Constituição. 
Interpretação compatível com a Lei Fundamental 
é aquela que a atrela apenas às sentenças homo-
logatórias, eis que sobre as verdadeiras sentenças 
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de mérito repousa o manto da coisa julgada, por 
conseguinte, desautorizada a reabertura de dis-
cussão, acerca da efetividade do labor, na instân-
cia administrativo-previdenciária.

Considerações finais

Se a compatibilidade da legislação infra-
constitucional com o estabelecido na Lei Maior 
é tema corrente, sobre o qual se debruçam os 
operadores de diversos ramos do direito, na 
seara previdenciária ganha maior relevo diante 
da característica de direito fundamental do di-
reito social à previdência.

Recai no Judiciário o mister de garantir a ple-
na eficácia dos direitos fundamentais, cabendo 
expurgar atos administrativos, normativos ou não, 
atentatórios ao Estado Democrático de Direito.
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A proteção previdenciária do trabalhador safrista
Juiz Federal Substituto Luiz Antonio Ribeiro da Cruz

Introdução1 

No exercício de nossa jurisdição, a partir de 

2005, na Subseção Judiciária de Varginha, sul de 

Minas Gerais, região notória pela grande produção 

de café (MINAS GERAIS, 2006), defrontamo-nos com 

uma questão tormentosa, ocasionadora da quase 

totalidade das ações destinadas ao reconhecimento 

de tempo de serviço rural para fins previdenciários: 

a situação do safrista, contratado para trabalho em 

colheita (“panha”, no linguajar local) de café.

Nesta região de Minas Gerais onde exercemos 

a jurisdição, a safra de café inicia-se no início de 

maio e estende-se até o final de setembro de cada 

ano (Coffee Break, 2010). Para que o produto atin-

ja sua melhor qualidade, a colheita do café tem 

que ser feita o mais rapidamente possível a partir 

do amadurecimento do fruto (CHALFOUN, 2008), 

o que leva os produtores da região à contratação 

de um exército de safristas, principalmente mu-

lheres1, exército que a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) estima 

em até 500.000 (quinhentas mil) pessoas por ano 

(PEDRO NETO, 2004). Este exército movimenta-se 

sucessivamente de fazenda em fazenda durante a 

safra, estabelecendo-se em cada uma por curtos 

períodos de tempo (dificilmente mais que dois 

meses em cada uma), contratado exclusivamente 

para a colheita rápida e intensiva do café maduro 

e dispensados logo que o trabalho acaba.

1 Em seu texto, Mariana Silva Carlos (2008) explica a preponderância 
do trabalho feminino nas safras de fumo em Santa Catarina, 
podendo suas conclusões serem perfeitamente adaptadas ao 
trabalho safrista do café: pelo lado positivo, a maior disponibilidade 
do tempo nos períodos em que não há safra, a permitir maior espaço 
de tempo para cuidado da casa e educação dos filhos; pelo lado 
negativo, a freqüente redução dos direitos trabalhistas devidos na 
hora da contratação, conseqüente de sua hipossuficiência, o que 
as destaca na “preferência” dos empregadores.

A posição do INSS frente o safrista2 

Quando um desses safristas vem requerer o 
benefício da aposentadoria por tempo de serviço, 
requerendo sua assimilação ao trabalhador rural 
empregado clássico2 para obtenção do favor legal 
contido no artigo 143 da Lei 8.213 (BRASIL, 1991b)  
aposentadoria sem comprovação do recolhimen-
to de contribuições ou do registro em carteira, 
mas pela mera comprovação (por início de prova 
material complementado por prova testemunhal) 
do exercício da atividade rural nos quinze anos 
anteriores ao requerimento – tanto lhes é nega-
do, exigindo a autarquia deles a prova do núme-
ro mínimo de 180 contribuições necessárias para 
preenchimento da carência do benefício, confor-
me previsto no artigo 25, II da Lei 8.213 (BRASIL, 
1991b). Instalam-se, então, as lides previdenci-
ários em torno do tema, do que são exemplo a 
Apelação Cível 2004.01.99.046672-4/MG (BRASIL, 
2009a), julgada pelo Tribunal Regional Federal da 
1ª Região e a Apelação Cível 2009.70.99.002310-7/
PR (BRASIL, 2009b), julgada pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região.

Em suas negativas administrativas, geralmen-
te impressionam o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) dois fatos: a) a circunstância de os sa-
fristas normalmente residirem nas zonas urbanas 
dos municípios das regiões em que atuam, o que 
descaracterizaria sua condição de trabalhador ru-
ral; b) a curta duração dos vínculos de trabalho 
rural alegados, muitos deles sem registro, a su-
gerir um trabalho eventual do requerente, o que 
lhe retiraria até mesmo a condição de empregado 
segundo o artigo 11, I, “a” da Lei 8.213/91 (BRA-
SIL, 1991b), para lhe atribuir a condição de contri-
buinte individual, regulamentada pelo artigo 11, 
I, “g” da mesma Lei, responsável único pelo reco-

2 Aquele “nascido e criado” em uma única fazenda, como tantas 
vezes já escutamos em nossas audiências.



lhimento das próprias contribuições, caso queira 
contá-las como tempo de serviço, segundo o arti-
go 21, §3º da Lei 8.212/91 (BRASIL, 1991a). 

A verdadeira condição trabalhista e pre-3 
videnciária do safrista

Quanto ao primeiro argumento do INSS, é 
preciso lembrar, conforme consta da introdução 
deste estudo, que o trabalho em safra de café tem 
uma série de peculiaridades em relação ao traba-
lho rural “tradicional”, sendo a principal delas ser 
um trabalho intensivo (com elevado número de 
trabalhadores por área) e de curta duração, esgo-
tando-se completamente para todos os contrata-
dos quando se encerra a colheita.

Nessas circunstâncias, não há como os produ-
tores rurais recorrerem a seus empregados residen-
tes no imóvel rural, porque estes geralmente são 
muito inferiores ao número necessário, já que não 
há outra atividade durante o ano numa fazenda de 
café que exija tanta mão de obra simultânea.

Examinando o mesmo argumento em seu 
sentido inverso agora, não é economicamente ló-
gico manter-se contratada e residindo no imóvel 
rural a quantidade de pessoas que será necessária 
para aquele trabalho específico de curta duração.

Recorre-se então à mão de obra disponível 
nas cidades próximas à fazenda (majoritariamente 
mulheres, como visto na introdução), contratan-
do-a diretamente ou com o auxílio de por profis-
sionais conhecidos na região como “turmeiros”. 

Com estes pressupostos fáticos, deve ser relem-
brado que o trabalho em propriedade rural a empre-
gador rural é o critério que o doutrinador e Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho Maurício Godinho 
Delgado (1995, p. 320-321) considera suficiente para 
caracterização do trabalho rural, devendo ser des-
prezado qualquer outro, como o local de moradia do 
trabalhador, a que o INSS muitas vezes se aferra.

Já o segundo argumento do INSS mostra-se 
equívoco no momento em que assimila a expres-
são “eventual” contida no artigo 11, I, “a” da Lei 
8.213/91 (BRASIL, 1991b) a vínculo de cura dura-
ção, dá decorrendo uma pretensa autonomia do 
trabalho do safrista.

Invocando ainda a doutrina de Maurício Godinho 
Delgado, o conceito de eventualidade que caracteri-
za o trabalho autônomo (e descaracteriza a relação 
de emprego também para fins previdenciários) traz 
ínsitos os seguintes elementos simultâneos: 

a) descontinuidade da prestação do tra-
balho, entendida como a não permanência em 
uma organização com ânimo definitivo; b) não 
fixação jurídica a uma fonte de trabalho, com 
pluralidade variável de tomadores de serviços; c) 
curta duração do trabalho prestado; d) natureza 
do trabalho tende a ser concernente a evento, 
certo, determinado e episódico no tocante à 
regular dinâmica do empreendimento tomador 
dos serviços; e) em conseqüência, a natureza do 
trabalho prestado tenderá a não corresponder, 
também, aos padrões normais do empreendi-
mento. (DELGADO, 1995. p. 255)

Embora se possa dizer que o trabalho do safris-
ta preenche adequadamente os três primeiros ele-
mentos, não há como se dizer, em absoluto, que o 
trabalho de colheita seja episódico (único) em uma 
fazenda, ou que não esteja compreendido nos pa-
drões normais de um empreendimento cafeeiro.

E são estes aspectos destacados, somados à 
evidente subordinação do safrista ao empregador 
rural que lhe remunera por salário, que fazem toda 
a diferença entre trabalho autônomo eventual e 
trabalho empregado de curta duração.

Muito contribuiu para esta confusão o laco-
nismo do artigo 14 da Lei 5.889/73 (BRASIL, 1973), 
que incluiu o safrista entre os trabalhadores rurais 
(CORDEIRO, 2008. p. 166), mas relutou em indicá-
lo expressamente como empregado rural, muito 
provavelmente com o fito de reduzir seus direitos 
trabalhistas na rescisão àquela indenização cons-
tante do mesmo dispositivo legal.

Se dúvida pudesse haver ainda, foi a mesma de-
finitivamente afastada pela edição da Lei 11.718/08 
(BRASIL, 2008), que, introduzindo na Lei 5.889/73 
o artigo 14-A finalmente esclareceu que o safrista 
deve ser considerado um empregado contratado 
por pequeno prazo3 e nunca um autônomo.

3 Categoria distinta de trabalhador temporário terceirizado, 
regulamentado pela Lei 6.019/74 (BRASIL, 1974), contratado 
mediante intermediação de empresa de trabalho temporário, 
para fins distintos daquele principal da organização contratante.
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Assim sendo, a conseqüência previdenciária é 
seu enquadramento evidente no disposto no arti-
go 11, I, “a” da Lei 8.213/91, que trata dos segurados 
empregados. E, com base em toda a evidência dou-
trinária colacionada, precisamos ainda dizer que a 
Lei 11.718/08 não constituiu uma nova categoria, 
mas simplesmente aclarou e interpretou uma situ-
ação jurídica obscura por décadas, ante o laconis-
mo do dispositivo legal que a regulamentava.

Conclusão4 

Por estas razões, não temos receio de concluir 
que o safrista desde sempre foi merecedor do fa-
vor legal previsto no artigo 143 da Lei 8.213/914 
(BRASIL, 1991b), combinado com artigo 3º, I da Lei 
11.718/08 (BRASIL, 2008), bastando para obtenção 
de sua aposentadoria por tempo de serviço a ser 
requerida até 31/12/2010 a comprovação de que 
participou de safras pelos últimos quinze anos 
anteriores ao pedido. A partir daquela data, sua 
situação previdenciária acompanhará para um re-
gime de prova tarifada que se estenderá até 2020, 
momento após o qual será instituída a necessida-
de de comprovação das contribuições também 
para todos os trabalhadores rurais.
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Breve reflexão em torno da multiplicação de demandas previdenciárias
Juiz Federal Substituto Luiz Eduardo Stancini Cardoso

Os feitos cujo objeto se refere a matéria previ-
denciária constituem, hoje, parte significativa do 
acervo dos juízos de 1º grau da Justiça Federal. 
Nas varas de JEF, com raras exceções, representam 
mais da metade do total de processos em tramita-
ção. Assim ocorre também, por consequência, nas 
turmas recursais, estruturadas para atender majo-
ritariamente feitos desta natureza. 

A sensação dos que se encontram diretamente 
envolvidos na tramitação, instrução e julgamento 
das ações de natureza previdenciária, servidores e 
magistrados, é a de que não há esforço e dedicação, 
criatividade na adoção de soluções novas ou com-
petência administrativa que se mostrem suficientes 
para fazer face ao aumento destas demandas. Em 
consequência, no âmbito da Justiça Federal, am-
plia-se o emprego de recursos humanos e materiais 
voltados à prestação jurisdicional cuja origem é o 
indeferimento da concessão, manutenção ou revi-
são de benefícios previdenciários. 

O fenômeno tem mesmo alterado a feição 
da Justiça Federal em todo o País. Mutirões de 
audiências e de julgamento de processos, con-
versão de varas em JEF’s, criação de estruturas 
físicas para a realização de perícias médicas nas 
próprias dependências das Seções e Subseções, 
celebração de convênios com hospitais da rede 
pública, criação de centrais de cumprimento de 
decisões judiciais, mais varas, mais turmas recur-
sais e tantas outras providências de ordem ad-
ministrativa não teriam sido adotadas não fosse, 
destacadamente, a quantidade crescente de de-
mandas judiciais de natureza previdenciária ajui-
zadas todos os dias, seja por meio de advogados, 
seja através dos serviços de atermação. 

Dir-se-á que tudo isso contribui para apro-
ximar a Justiça Federal dos mais pobres, dos 
desvalidos, dos sem instrução formal, “huma-
nizando” a instituição, supostamente vista pela 
sociedade como distante do “cidadão comum” 

e de seus problemas do dia-a-dia. Conquanto tal 
efeito possa ser desejável, as causas deste fenô-
meno - e o quanto significa de comprometimen-
to da missão constitucional da Justiça Federal - 
não podem ser ignoradas.

A multiplicação de ações previdenciárias en-
contra correspondência na crescente transferên-
cia de atividades propriamente administrativas do 
INSS para a Justiça Federal, fenômeno percebido 
muitos, objeto de reflexão de alguns1 e que enseja 
medidas concretas por parte de quase ninguém.

Cada vez que a Autarquia Previdenciária dei-
xa de instaurar o procedimento administrativo de 
concessão do benefício (as razões são múltiplas), 
deixa de instruir o procedimento administrativo 
com a oitiva de testemunhas; não cumpre sua obri-
gação legal de proceder à justificação administrati-
va; indefere um pedido de concessão de benefício 
sem a devida fundamentação de fato e de direito; 
realiza uma perícia médica em tempo mínimo2, 
deixando de visualizar a condição de incapaz à luz, 
também, das características pessoais do segurado; 
deixa de proceder à readaptação do segurado par-
cialmente incapaz – e tudo isso acontece todos os 
dias, em todo o País, centenas de vez –, uma nova 
ação previdenciária é ajuizada.

Para instruí-la, será necessário fazer todo o 
trabalho que a Autarquia não fez (não se trata 
simplesmente refazer o que foi feito indevida-
mente). Assim, deixamos de lado a atribuição 
constitucional de examinar, à luz da lei, a valida-
de do procedimento administrativo, para cum-
prir tarefas que incumbiriam, primariamente, 
à Administração, mercê da “terceirização” das 
atividades do INSS, órgão que passa a ser visto, 

1 Veja-se, a propósito, o artigo “Porcos assados, Viktor Navorski 
e os Juizados Federais”, de Julio Schattschneider, Juiz Federal 
da 4ª Região.

2 O valor dos vencimentos dos peritos médicos do INSS ainda 
guarda correlação com o número de exames realizados 
mensalmente pelo profissional.



pelos próprios segurados e pelos advogados que 
militam nesta área, como uma mera instância de 
passagem. Nosso trabalho se multiplica expo-
nencialmente, os demais jurisdicionados se pre-
judicam, por conta da tramitação e julgamento 
mais vagarosos de seus processos e, principal-
mente, os segurados/autores, que poderiam ver 
suas pretensões satisfeitas numa única instância 
(administrativa), ficam a depender da instrução, 
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 âmbito do INSS (rees-
truturação das agências de benefício, qualificação 
do quadro de servidores, incorporação de novas 
rotinas no exame de processos concessórios, den-
tre outras), a imposição sistemática e generaliza-
da, pelo Judiciário, do cumprimento de normas 
constantes da Lei 9.784/99, que regula o proces-
so administrativo no âmbito da Justiça Federal, já 
induziria, por si só, uma alteração significativa no 
quadro acima brevemente delineado. 

Em muitos casos, com efeito, práticas reiteradas 
dos agentes da Autarquia, relacionadas ao fenôme-
no de que aqui tratamos, se mostram em oposição 
direta e explícita aos preceitos da Lei 9.784/99.

Ilustro: a ausência de motivação para o in-
deferimento ou a tão corriqueira motivação in-
suficiente e vazada em termos genéricos, a par 
de ferir princípios constitucionais (notadamen-
te o art. 5°, LV, que assegura o contraditório e a 
ampla defesa no processo administrativo), viola 
especificamente o disposto no art. 2°, VII, da Lei 
9.784/99, que prevê a indicação dos pressupos-
tos de fato e de direito que determinarem a deci-
são e, ainda, o art. 50, § 1°, do mesmo diploma, 
que impõe que a motivação deve ser explícita, 
clara e congruente.

A ainda comum prática do não recebimen-
to do pedido, com a consequente formalização 
do procedimento, sob o pretexto de que o re-
querimento não tem qualquer viabilidade ou os 
documentos não são suficientes, ao lado de re-
presentar ofensa ao direito constitucional de pe-
tição (art. 5°, XXXIV) encontra censura expressa 

no art. 6°, parágrafo único, da Lei, nos termos do 
qual é vedada à Administração a recusa imotiva-
da de recebimento de documentos, devendo o ser-
vidor orientar o interessado quanto ao suprimento 
de eventuais falhas.

A concessão de benefício menos favorável 
ao segurado (benefício por incapacidade em vez 
de aposentadoria por tempo de contribuição, 
auxílio-doença em vez de aposentadoria por 
invalidez; LOAS em vez de benefício por incapa-
cidade), por falha na condução do processo ad-
ministrativo, afigura-se em flagrante confronto 
com os direitos do administrado, especialmente 
o de ser tratado com respeito pelas autoridades e 
servidores, que deverão facilitar o exercício de seus 
direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 
3°, I, da Lei 9.784/99), dispositivo que resta macu-
lado, também, sempre que o perito médico dei-
xar de ouvir adequadamente as queixas do segu-
rado, proceder a exame detido e cotejar os seus 
resultados às condições pessoais do requerente, 
para concluir acerca da incapacidade a partir de 
uma visão de conjunto.

A omissão da Autarquia em realizar justifi-
cações administrativas e ouvir testemunhas, ins-
truindo adequadamente o procedimento con-
cessório, a par de descumprimento à própria Lei 
8.213/91 (art. 108) representa violação direta ao 
que dispõe o art. 29 da Lei 9.784/99: as atividades 
de instrução destinadas a averiguar e comprovar os 
dados necessários à tomada de decisão realizam-se 
de ofício ou mediante impulsão do órgão responsá-
vel pelo processo, sem prejuízo do direito dos interes-
sados de propor atuações probatórias.

Sempre que se admite o ajuizamento de ação 
previdenciária a despeito de prévio indeferimento 
administrativo, sempre que se supre, em juízo, a 
instrução que não foi feita na esfera administra-
tiva, subvertem-se as normas que emanam do 
princípio da separação dos poderes pela atribui-
ção, ao Judiciário, de atividade administrativa pri-
mária, função própria dos órgãos do Executivo. Os 
juízes federais são a tanto levados, muitas vezes, 
por uma consideração de ordem prática ou moral: 
anular simplesmente o procedimento administra-
tivo que, por instrução deficiente, violou normas 
contidas na Lei 9.784/99 poderia, tomado cada 
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caso em sua concretude e singularidade, represen-
tar atraso na entrega do bem jurídico pretendido 
pelo segurado hipossuficiente, mal informado e 
que tem urgência em obter a tutela que lhe asse-
gure a sobrevivência. Opta-se, então, pela solução 
“de varejo” – receber, processar e julgar cada uma 
das ações, ignorando o que se tenha passado no 
âmbito da Autarquia -, enquanto os problemas 
continuam a ser produzidos “no atacado”.

Mas é preciso algo mais que boa vontade e 
sensibilidade para com o drama dos segurados 
da Previdência Social. A questão envolve a impo-
sição, pelo Judiciário, do cumprimento de normas 
constitucionais e legais e o agir concreto na dire-
ção da correção de desvios institucionais. 

É louvável o esforço da AGU de transformar 
em enunciados de súmulas entendimentos ju-
risprudenciais sedimentados, de modo a evitar a 
interposição de recursos meramente protelató-
rios pelos procuradores federais. Útil, também, 
os acordos celebrados pelo INSS no âmbito dos 
tribunais regionais para por fim a centenas de 
recursos em matéria repetitiva. Mas tais iniciati-
vas continuarão representando muito pouco en-
quanto a Autarquia Previdenciária não assumir as 
tarefas que constitucionalmente lhe competem e 
enquanto o Poder Judiciário tiver a pretensão de, 
indo além do que lhe cabe, exercer típica ativida-
de administrativa.
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Pensão mensal vitalícia para seringueiro e seus dependentes
Juiz Federal Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto

Introdução

O benefício de pensão mensal vitalícia para 
seringueiro (soldado da bo rracha) e seus depen-
dentes, criado por determinação constitucional e 
disciplinado por norma infraconstitucional, apre-
senta lastro histórico e peculiaridades normativas 
que merecem análise cuidadosa.

No contexto histórico e normativo desta-
cam-se: a) a ausência de um regramento denso; 
b) a dificuldade de produção de prova relativa 
à atividade desenvolvida há mais de 65 anos; c) 
a determinação legal acerca da necessidade de 
início de prova material.

A imensa maioria dos pretensos beneficiá-
rios reside na Amazônia, com especial destaque 
para o Estado do Acre, para onde se dirigiram, 
nos anos 1940, milhares de brasileiros, quase 
todos nordestinos, após curiosos recrutamento 
e apelo governamentais.

Necessário, pois, apreciar o contexto histó-
rico do fluxo de brasileiros para a Amazônia, vi-
sando à extração de látex, bem como a norma-
tização e o atual estado jurisprudencial atinente 
ao benefício em análise.

Histórico1 

Por força do Tratado de Ayacucho, de 1867, 
Brasil e Bolívia acordaram acerca de um território 
que a ambos e ao Peru era fronteiriço. Fixou-se, 
em princípio, que era boliviano o território que 
hoje conhecemos como Estado do Acre. 

As dúvidas geográficas do tratado e a ocupa-
ção do território por brasileiros gerariam uma di-
fícil questão de fronteiras, que somente seria re-
solvida definitivamente 40 anos depois, quando 
o Brasil celebrou o Tratado do Rio de Janeiro com 
o Peru (08.09.1909), após o Tratado de Petrópo-

lis ter solucionado a pendência com a Bolívia seis 
anos antes (17.11.1903).

Do Tratado de Ayacucho até o Tratado do Rio 
de Janeiro, o desenrolar dos fatos moldaria não 
somente o destino do território, em grande parte 
atualmente brasileiro, mas também daria os con-
tornos à alma acreana e à sua forma de conviver 
com seu passado e com a floresta.

Os rios que cortam o Acre, todos basicamen-
te no sentido sul/norte ou sudoeste/nordeste, 
foram as rotas por onde seguiram muitos ex-
ploradores, visando, especialmente, à extração 
de látex. Partindo do Rio Amazonas, seguindo o 
Rio Solimões e, depois, os Rios Juruá e Purus, os 
exploradores chegavam ao Acre, uma região ri-
quíssima em hevea brasiliensis, árvore da qual se 
extrai a matéria-prima da borracha.

No final do século XIX, com a utilização da 
borracha para produção de pneumáticos para 
bicicletas e, depois, também para automóveis, a 
necessidade de látex era ingente e a produção da 
Amazônia, com destaque para o Acre, representa-
va a imensa maioria da produção mundial.

Em tal cenário, motivados por grandes secas, 
especialmente em 1877, milhares de nordestinos 
deixaram sua terra natal, principalmente o Ceará, 
para explorar látex na Amazônia.

A grande demanda por borracha e o virtual 
monopólio da produção amazônica produziram 
grandes fortunas, principalmente em Manaus e 
Belém. Os seringueiros, porém, permaneciam em 
situação miserável, lutando contra as mazelas hu-
manas e a hostilidade do ambiente.

Existiam no Acre milhares de brasileiros pro-
duzindo látex, o que representava um importan-
te interesse econômico. O intento boliviano de 
efetiva ocupação e de administração do território 
redundou na declaração do Estado Independente 



do Acre, em 14.07.1899, sob a liderança do espa-
nhol Luiz Gálvez Rodriguez de Arias.

Sem o apoio do governo brasileiro do presi-
dente Campos Sales, caiu o Estado Independente 
do Acre, que se rendeu às forças brasileiras, apesar 
de lutar e vencer forças bolivianas.

Posteriormente, em 06.08.1902, data come-
morada por todo acreano, iniciou-se, em Xapuri/
AC, a Revolução Acreana, que culminou com a 
rendição das tropas bolivianas em Puerto Alonso, 
atual Porto Acre/AC.

Com Rodrigues Alves na Presidência e Rio 
Branco no Ministério das Relações Exteriores, o 
Brasil adotou política diversa da seguida pela ges-
tão anterior e adquiriu o território em litígio, me-
diante entrega de pequena parte de território em 
Mato Grosso, além de indenização e compromisso 
de construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, que 
se revelaria outra grande e sangrenta aventura 
amazônica, entre 1907 e 1912. Nascia, então, o 
Território Federal do Acre.

Em 1910, para se ter a dimensão da importância 
econômica, a borracha representava 39% das expor-
tações brasileiras. No mesmo ano, o café, nosso prin-
cipal produto, representava 42% das exportações1.

Desde 1876, porém, estava em gestação a 
tragédia econômica da região. Nesse ano, Henry 
Wickham2 levou sementes de hevea brasiliensis 
para a Inglaterra, que dariam origem às planta-
ções e extração de látex no oriente.

Em 1905, as plantações do oriente represen-
tavam apenas 145 toneladas exportadas e o Brasil 
exportava cerca de 35.000 toneladas. Apenas 8 anos 
depois, a exportação brasileira era de 39.370 tonela-
das, enquanto o oriente produzia 47.618 toneladas3.

Os preços desabaram, a ferrovia Madeira-Ma-
moré, inaugurada em 1912, mostrou-se economi-
camente inviável, a economia regional naufragou 
e milhares de brasileiros ficaram no meio da selva 
sem alternativa econômica.

Trinta anos se passariam até o início de um 
novo capítulo da exploração amazônica de látex. 

1 Manoel Rodrigues Ferreira, A Ferrovia do Diabo, página 318.
2 ___. A Ferrovia do Diabo, página 187.
3 ___. A Ferrovia do Diabo, página 318.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, 
o Japão avançou sobre a Ásia e atacou os Esta-
dos Unidos em Pearl Harbor, em 07.12.1941. Em 
1942, o Japão tinha se apoderado de aproxima-
damente 97% das zonas produtoras de borracha, 
localizadas no oriente4.

A situação dos aliados (Estados Unidos, In-
glaterra, URSS e outros) era dramática em relação 
à borracha, produto fundamental no esforço de 
guerra, ao lado do aço e do petróleo. Enquanto aço 
e petróleo podiam ser supridos, não havia solução 
para a questão da borracha, especialmente porque 
a borracha sintética não era de boa qualidade e 
não era produzida em quantidade suficiente.

A reativação da produção amazônica, que na 
ocasião somente produzia para o mercado brasi-
leiro, representava a alternativa mais importante 
para evitar o colapso do esforço de guerra por au-
sência de borracha.

Mesmo considerado o então superestimado 
potencial de produção amazônica, havia necessi-
dade de pessoas para produção da borracha, es-
pecialmente na extração do látex.

Assim, o governo brasileiro celebrou acordos 
com os EUA, visando à produção de látex na Ama-
zônia, mediante recrutamento de pessoas para o 
trabalho nos seringais.

Dezenas de milhares de brasileiros, nova-
mente do nordeste e especialmente do Ceará, 
dirigiram-se para a Amazônia, principalmente 
para o Acre, com o intento de produzir borra-
cha. Ao contrário da onda migratória dos anos 
1870/1900, a migração da década de 1940 se deu 
por impulso do governo brasileiro e da Rubber 
Development Corporation, agência oficial do go-
verno dos Estados Unidos.

A conflagração mundial representou um bre-
ve renascimento da economia fundada na borra-
cha, que não se sustentou após o final da guerra, 
em 1945. Assim, milhares de brasileiros, recrutados 
e encaminhados oficialmente para a Amazônia ou 
que voluntariamente se dirigiram para a região, 

4 Luiz de Miranda Corrêa. A borracha da Amazônia e a II Guerra 
Mundial, página 23.
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todos visando extração de látex, permaneceram 
no meio da selva sem alternativa econômica.

Impõe-se registrar que o número de brasilei-
ros mortos na extração de látex durante a Segunda 
Guerra Mundial é muito superior ao número dos 
bravos brasileiros da FEB mortos em operações de 
guerra na Itália (457 mortos5).

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu 
uma pensão mensal vitalícia em favor dos recru-
tados e daqueles que atenderam a apelo do go-
verno e contribuíram para o esforço de guerra na 
produção de borracha na Amazônia. 

Do regramento constitucional e infra-2 
constitucional

O artigo 54 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias da Constituição Federal de 
1988 (ADCT/CF 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, receberão, quando 
carentes, pensão mensal vitalícia no valor de 
dois salários mínimos.

O Decreto-lei 5.813/43, em seus 6 artigos, 
simplesmente “aprova o acordo relativo ao recru-
tamento, encaminhamento e colocação de traba-
lhadores para a Amazônia”. 

O acordo, mencionado pelo decreto, versou 
sobre o compromisso da Rubber Development  
Corporation em efetuar depósito de U$ 2.400.000,00, 
os quais deveriam ser utilizados pelo governo brasi-
leiro para recrutar e encaminhar à Amazônia apro-
ximadamente 16.000 trabalhadores, além de auxi-
liar as famílias dos recrutados tanto anteriormente 
como depois do acordo.

Por sua vez, o Decreto-lei 9.882/46, em quatro 
artigos, “autoriza a elaboração de um plano para 
assistência aos trabalhadores da borracha”.

Assim, os Decretos-leis pouco auxiliam na de-
limitação dos beneficiários da pensão estabeleci-
da constitucionalmente.

5 Disponível em: htpp//www.militar.com.br/modules.php?name 
=FEB&page=museufeb.htm. Acesso em 20/01/2010, às 11h20min.

Os parágrafos 1º e 2º do artigo 54 ADCT/CF 
1988 ampliaram a abrangência subjetiva da pen-
são ao determinar que:

Artigo 54...

§ 1º. O benefício é estendido aos seringuei-
ros que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, 
contribuíram para o esforço de guerra, trabalhan-
do na produção de borracha, na Região Amazôni-
ca, durante a Segunda Guerra Mundial.

§ 2º. Os benefícios estabelecidos neste 
artigo são transferíveis aos dependentes reco-
nhecidamente carentes.

Assim, além dos recrutados e encaminha-
dos para a Amazônia, também os que volunta-
riamente se dirigiram à região para produção de 
borracha e, por conseqüência, contribuíram para 
o esforço de guerra, são beneficiários da pensão 
mensal vitalícia em análise.

Embora o benefício em tela seja nitidamente 
assistencial, instituiu-se a possibilidade de pensão 
por morte decorrente do óbito de titular da pen-
são mensal vitalícia, ante a cláusula constitucional 
que prevê a “transferência” do benefício aos de-
pendentes reconhecidamente carentes.

O § 3º do artigo 54 ADCT/CF 1988 determinou 
que o regramento infraconstitucional do benefí-
cio fosse promovido mediante lei de iniciativa do 
Poder Executivo, no prazo de 150 dias, contados 
da promulgação da Constituição Federal.

A matéria foi disciplinada pela lei 7.986/89, 
cujas disposições pouco esclarecem acerca de vá-
rias questões que a prática e a peculiaridade do 
benefício criaram. 

Os dois primeiros artigos da lei somente re-
produzem as disposições constitucionais. 

O artigo 3º, em sua redação original, determi-
nava que a comprovação da atividade, perante a 
Previdência, dar-se-ia mediante qualquer meio de 
prova admitido em direito, inclusive justificação 
administrativa ou judicial. Também determinava 
que, na ausência de documento comprobatório 
da atividade seringueira durante a guerra, a jus-
tificação judicial seria promovida pelo Ministério 
Púbico, a pedido do interessado.
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O artigo 4º determinou que a comprovação 
da carência econômica do beneficiário ou do 
dependente se daria mediante atestado forne-
cido por órgão oficial.

Os demais dispositivos tratavam de questões 
de cunho administrativo, especialmente quanto 
às providências destinadas ao reconhecimento do 
direito e pagamento dos benefícios.

A disciplina foi radicalmente modificada com 
a alteração do artigo 3º da lei 7986/89, promovida 
pela Medida Provisória 1663-10/98, ulteriormente 
convertida na lei 9711/98, que estabeleceu a ne-
cessidade de início de prova material para con-
cessão do benefício, não mais admitindo a prova 
exclusivamente testemunhal.

Dos requisitos para concessão do benefício3 

Em razão da disciplina constitucional e legal, 
dois são os requisitos para concessão do benefício: a) 
exercício de atividade seringueira na Amazônia du-
rante a 2ª Guerra Mundial; b) carência econômica.

Exercício de atividade seringueira4 

A atividade de extração de látex durante a Se-
gunda Guerra Mundial tem contornos cronológi-
cos e subjetivos que demandam reflexão.

A Segunda Guerra Mundial começou com a 
invasão promovida pela Alemanha na Polônia, em 
01.09.1939, e a conseqüente declaração de guerra 
francesa e britânica em relação à Alemanha.

O período compreendido entre 01.09.1939, 
início da guerra, e 22.08.1942, quando o Brasil de-
clarou guerra à Alemanha e à Itália, não testemu-
nhou grandes movimentações na região amazô-
nica, mas a questão de delimitação temporal não 
é tão simples quanto parece.

Somente após a invasão japonesa em Pearl 
Harbor, a ocupação nipônica na região produtora 
de borracha na Ásia e o ingresso estadunidense na 
guerra, é que houve uma preocupação em adotar 
medidas práticas para evitar o colapso do esforço 
de guerra aliado por falta de borracha.

Conforme menciona o Decreto-lei 5.813, de 
14.09.1943, oito dias antes da edição do Decreto-
lei, o Brasil acordou com a Ruber Development 
Corporation o recrutamento, o encaminhamento 
e a colocação de cerca de 16.000 trabalhadores na 
Amazônia, os quais deveriam ser disponibilizados 
nos seringais a tempo de iniciar a extração de lá-
tex na safra de 1944.

Uma leitura apressada no disposto no caput 
do artigo 54, ADCT/CF 1988, poderia conduzir à 
interpretação de que somente se admitiria a exis-
tência de esforço de guerra, para efeito de conces-
são do benefício, em relação a quem tivesse exer-
cido a extração de látex após 14.09.1943, quando 
aprovados, por Decreto-lei, “recrutamento, enca-
minhamento e colocação” dos trabalhadores nos 
seringais da Amazônia.

Referida apressada interpretação seria re-
forçada com a menção, pelo mesmo dispositivo 
constitucional, acerca dos seringueiros ampara-
dos pelo Decreto-lei 9.882, de 16.09.946, que se 
refere, em seu artigo 1º, “aos trabalhadores enca-
minhados para o Vale Amazônico, durante o pe-
ríodo de intensificação da produção de borracha 
para o esforço de guerra”.

Porém, o texto do acordo, mencionado pelo 
Decreto-lei 5.813/43, curiosamente compõe o 
próprio Decreto-lei e menciona expressamente na 
sua introdução que a Comissão de Controle dos 
Acordos de Washington, a Coordenadoria da Mo-
bilização Econômica e a Rubber Development Cor-
poration tinham “obrigações assumidas para com 
as famílias de trabalhadores já encaminhados por 
força de acordos anteriormente firmados entre 
a Rubber Development Corporation e o Serviço 
Especial de Mobilização de Trabalhadores para 
Amazônia (SEMTA) e a Superintendência de Abas-
tecimento do Vale Amazônico (SAVA)”.

O § 1º do artigo 54 ADCT/CF 1988 estendeu o 
benefício aos seringueiros que não foram recruta-
dos, mas que voluntariamente aderiram à explo-
ração de látex durante a guerra.

Deve-se apurar a partir de qual momento há 
um efetivo esforço de guerra, para definição do 
período no qual o exercício de atividade seringuei-
ra autoriza a concessão do benefício em análise 
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aos seringueiros que, recrutados ou atendendo a 
apelo do governo brasileiro, trabalharam na pro-
dução de borracha, na região amazônica, durante 
a 2ª Guerra Mundial. 

Assim, tanto para os recrutados e encaminha-
dos para a Amazônia quanto para os que volunta-
riamente aderiram à extração de látex, é o esforço 
de guerra que conta como elemento definidor do 
período no qual a produção de borracha autoriza 
a concessão do benefício em comento.

Antes mesmo do Decreto-lei 5.813/43, como 
admite o próprio diploma legal, houve esforço 
de guerra no Brasil. 

Estando o Brasil oficialmente em guerra a par-
tir de 22.08.1942, não há dúvida de que, a partir de 
tal momento, houve esforço de guerra na produ-
ção de borracha no Brasil.

Um aspecto histórico, porém, deve ser con-
siderado. Como salienta Luiz de Miranda Corrêa6, 
em 03.03.1942, o governo brasileiro e a Rubber 
Reserve Company celebraram acordo para venda 
aos Estados Unidos de toda a produção brasileira 
de borracha até 31.12.1946. Também acordaram 
acerca da restrição ao uso de borracha no Brasil, 
que se limitaria ao essencial. 

A Rubber Reserve Company cuidava de proje-
tos do governo americano atinentes à produção, 
pesquisa e utilização de borracha natural e sinté-
tica. Em fevereiro de 1943, o governo americano 
desmembrou a divisão de borracha natural e criou 
a Rubber Development Corporation7, que é, portan-
to, sucessora do acordo assinado em 03.03.1942. 
Foi a mesma Rubber Development Corporation que 
assinou o acordo de 06.09.1943, incorporado ao 
Decreto-lei 5813/43.

Em tal contexto, houve esforço de guerra no 
âmbito da produção de borracha na Amazônia 
pelo menos a partir de 03.03.1942, já que, a partir 
daí, o Brasil restringiu seu uso interno de borracha 
e passou a vender toda a produção para os EUA, 
até o final da conflagração mundial.

6 ___. A borracha da Amazônia e a II Guerra Mundial, páginas 83.
7 ___. A borracha da Amazônia e a II Guerra Mundial, páginas 25

A guerra se encerrou oficialmente em 
02.09.1945, com a assinatura da rendição incondi-
cional japonesa na Baía de Tóquio.

Assim, o exercício de atividade extrativista, 
atinente ao esforço de guerra na Segunda Guerra 
Mundial, para efeito de concessão do benefício de 
pensão mensal vitalícia para seringueiro e depen-
dentes, tem seus termos inicial e final, respectiva-
mente, em 03.03.1942 e 02.09.1945.

Ao contrário do limite de tempo, o limite es-
pacial não comporta maiores dificuldades, pois a 
região amazônica de produção de borracha não 
apresenta qualquer dúvida de localização ou tran-
sição para outro bioma.

Questão que teoricamente poderia ensejar dis-
cussão seria a atinente a eventual pleito de benefício 
formulado por pessoa que tenha, durante o período 
acima indicado, explorado látex em países vizinhos 
(especialmente Bolívia e Peru), mas comercializado 
sua produção através do governo brasileiro.

Tais pessoas não estariam compreendidas en-
tre os recrutados, mas certamente poderiam com-
por o grupo dos que voluntariamente atenderam 
a apelo do governo brasileiro. Não é incomum a 
existência de brasileiros que exploraram látex em 
território boliviano ou peruano.

Não há, portanto, em princípio, vedação à 
concessão da pensão mensal vitalícia em favor de 
pessoa que tenha, durante a guerra, promovido a 
extração de látex em país vizinho, mas comercia-
lizado a produção através do governo brasileiro, 
contribuindo, assim, para o esforço de guerra.

Outro aspecto interessante é o atinente à li-
mitação da atividade seringueira para o fim de 
apurar-se o cabimento do benefício. 

Certamente não está incluído entre os benefici-
ários o seringalista, que era o proprietário do serin-
gal. Também estão excluídos os empregados que 
administravam o seringal ou que trabalhavam no 
barracão do seringal comercializando mantimen-
tos, equipamentos, armas etc. Igualmente, estão ex-
cluídos os transportadores de borracha e produtos 
necessários à exploração, destinados aos (ou oriun-
dos dos) centros de comercialização, especialmente 
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Manaus e Belém. Nenhuma dessas pessoas era “se-
ringueiro”, como reclama a norma constitucional.

Também relevante é a definição da idade mí-
nima para que se possa admitir que tenha havido 
alguma colaboração para o esforço de guerra.

O INSS, administrativamente, não concede 
benefício para pessoas nascidas após 31.12.1933, 
conforme contestações apresentadas pela autar-
quia no Juizado Especial Federal.

A Turma Recursal do Juizado Especial Federal 
do Acre (JEF/AC) admite a concessão de benefí-
cio às pessoas que nasceram até 31.12.1937, uma 
vez que, mesmo as crianças de 7 anos de idade, 
na região amazônica, podem ter contribuído para 
algum esforço de guerra. 

O trabalho infantil ainda é um grande drama. 
Nas regiões rurais, especialmente nas mais po-
bres, é muito comum filhos pequenos auxiliarem 
seus pais em atividades econômicas, quando não 
as exercem sozinhos.

Os relatos de testemunhas que presenciaram 
a exploração de látex durante a Segunda Guerra 
Mundial informam que crianças de aproximada-
mente 7 anos de idade já auxiliavam na colheita 
ou na reunião de gravetos para defumar o látex.

Carência econômica5 

A Constituição Federal e a lei 7.986/89 deter-
minam que deve ser preenchido o requisito eco-
nômico para deferimento do benefício, ou seja, 
somente “quando carentes” têm o seringueiros e 
seus dependentes direito ao benefício.

A definição de carência econômica não é es-
tabelecida pela ADCT ou pela lei 7.986/89. Tam-
pouco se pode utilizar do critério definido pela lei 
8.742/93 (LOAS), que versa sobre o benefício de 
prestação continuada.

Embora os dois benefícios tenham cunho as-
sistencial, suas destinações são absolutamente 
distintas e seus valores divergentes. 

Soma-se o fato de que não se pode utilizar 
o parâmetro de renda per capita de ¼ do salário 
mínimo, para definição da carência econômica do 
benefício para seringueiros e seus dependentes, 

já que o referido critério tem como base o grupo 
familiar (artigo 20 da lei 8.742/93 c/c artigo 16 da 
lei 8.213/91). O artigo 54 do ADCT menciona se-
ringueiros carentes e não grupo familiar de serin-
gueiro carente.

Na prática, o fenômeno mais comum é do 
seringueiro que após a guerra continuou a ex-
trair látex – “cortar seringa” – e, posteriormente, 
tornou-se agricultor, vindo a aposentar-se como 
trabalhador rural. Também comum é a pessoa que 
é titular de benefício de prestação continuada e 
que busca, em juízo, a concessão da pensão men-
sal vitalícia para seringueiro.

Como o benefício tem natureza assistencial 
e não pode ser cumulado com outros benefícios 
pagos pela Previdência Social, razoável admitir-se 
que são carentes aqueles que percebem até dois 
salários mínimos. Tal é também a posição adotada 
administrativamente pelo INSS, conforme artigo 
617, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 
20, de 10.10.2007 (IN 20).

Início de prova material6 

A redação originária do artigo 3º da lei 
7986/89 não exigia início de prova material para 
deferimento do benefício em análise. A compro-
vação da atividade seringueira podia ser efetuada 
mediante qualquer meio de prova admitido em 
direito, inclusive justificação administrativa ou ju-
dicial. Estabelecia, ainda, a possibilidade de justifi-
cação judicial promovida pelo Ministério Público, 
a pedido do interessado.

Substancial alteração foi promovida pela Me-
dida Provisória 1663-10, de 28.05.1998, ulterior-
mente convertida na lei 9.711/98, que estabele-
ceu a necessidade de início de prova material para 
concessão do benefício, não mais admitindo a 
prova exclusivamente testemunhal.

A matéria foi objeto da ADI 2.555, na qual 
o STF admitiu a constitucionalidade da exigên-
cia de início de prova material. Em tal contexto, 
nos termos do artigo 28, parágrafo único, da 
lei 9.868/99, ficou inviabilizada a apreciação de 
constitucionalidade pelos demais órgãos do Po-
der Judiciário, via controle difuso.
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Uma pequena janela, porém, restou aberta. 
Há a situação das pessoas que efetuaram pedidos 
administrativos ou justificações judiciais antes de 
28.05.1998, em relação às quais não se aplica a 
exigência de início de prova material. No mesmo 
sentido decidiu o TRF 1ª Região, na Apelação em 
Mandado de Segurança 199801000954196, Rela-
tor Desembargador Federal Carlos Moreira Alves.

Alguns julgados afirmam que a justificação ju-
dicial substitui o início de prova material. Tecnica-
mente, afasta-se a necessidade de início de prova 
material, não se operando substituição.

Em razão da autorização legal, muitas justifica-
ções judiciais foram ajuizadas pelos Ministérios Pú-
blicos, Federal e Estaduais, da região amazônica, o 
que permite o afastamento, nessas situações, quan-
to à exigência legal de início de prova material.

Cumpre registrar a extrema dificuldade dos 
autores em demonstrar sua atividade seringueira 
desenvolvida há mais de 65 anos. A documen-
tação da época muitas vezes se resumia ao livro 
conta-corrente, em cujas folhas eram anotadas as 
dívidas e os créditos dos seringueiros.

Os trabalhadores – os “soldados da borracha” 
– eram, na sua imensa maioria, analfabetos e não ti-
nham qualquer cultura de guarda de documentos.

O INSS admite como prova plena, em sede 
administrativa, a existência de documento emiti-
do por órgãos públicos existentes na época da 2ª 
Guerra Mundial e que atuaram no recrutamento 
e encaminhamento de trabalhadores para a Ama-
zônia, além de contrato de trabalho e caderneta 
de seringueiro, tudo nos termos do artigo 620 da 
IN 20. Também admite justificação administrativa 
ou judicial fundada em início de prova material.

As provas admitidas pelo INSS raramente 
existem. Provas normalmente utilizadas em juízo 
para comprovação da atividade seringueira são 
as certidões de nascimento e de batismo, quan-
do indicam que o autor nasceu em algum se-
ringal. Também são admitidas, quando indicam 
seringais, as certidões que informam casamento 
do pretenso beneficiário ou nascimentos de seus 
filhos, quando ocorridos em data próxima aos li-
mites do esforço de guerra.

Assim, em um esforço de reconstrução da re-
alidade, é razoável admitir-se que, nascendo em 
um seringal na década de 1930 (até 1937) e con-
traindo matrimônio em um seringal, na década de 
1950, possivelmente teria a pessoa vivido e traba-
lhado em algum seringal em meados da década 
de 1940. Importante registrar que a extração de 
látex era praticamente a única atividade a que al-
guém se dedicaria no interior da Amazônia, espe-
cialmente no Acre, na década de 1940. 

Note-se que não devem ser admitas como 
início de prova material as certidões, cujo assen-
tos tenham sido objeto de retificação por ordem 
judicial, após 1988, visando indicar o local de 
nascimento ou casamento em seringais. Em tal 
situação, admitindo o documento como início de 
prova material, estar-se-ia criando início de prova 
material fundada unicamente em prova testemu-
nhal, violando a finalidade da norma.

Evidentemente, há necessidade de prova oral 
para corroborar o início de prova material. A prova 
oral também está se tornando difícil, em razão da 
idade avançada das pessoas que presenciaram o 
esforço de guerra em comento.

Dependentes7 

Conforme dispõe o artigo 54, § 2º, ADCT/CF 
1988, o benefício é “transferível” aos dependentes 
reconhecidamente carentes.

O critério de carência pertinente aos titula-
res do benefício, antes mencionado, é aplicável 
aos dependentes.

A Constituição e a lei 7.986/89 não especificam 
quais são os dependentes. Assim, por analogia, é 
aplicável o disposto no artigo 16 da lei 8.213/91, 
que versa sobre os dependentes previdenciários.

Registre-se a peculiaridade de tratar-se de 
um benefício de cunho assistencial, mas que 
gera pensão por morte.

Morrendo o titular do benefício, o cônjuge ou 
companheiro(a) e os filhos menores ou incapazes 
têm direito à pensão por morte.

No que tange ao cônjuge e aos filhos meno-
res, basta a comprovação do casamento sem se-
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paração e a filiação, respectivamente, para deferi-
mento do benefício. 

Quanto ao companheiro, há necessidade de 
demonstração da união estável. Registre-se que, 
conforme precedentes do STJ, não havendo pre-
visão legal, não há necessidade de início de prova 
material acerca da existência de união estável.

Também aplicável por analogia o disposto 
no artigo 74 da lei 8.213/91, no que tange ao mo-
mento a partir do qual é devida a pensão. É de 
se notar o plausível entendimento de que não se 
aplica o inciso II do artigo 74 quando os depen-
dentes são absolutamente incapazes, situação 
na qual o benefício é devido sempre a partir da 
data do óbito, independentemente da data do 
requerimento administrativo.

Questão interessante é a atinente ao direi-
to à pensão por morte nas situações em que o 
seringueiro instituidor da pensão faleceu antes 
de 05.10.1988. 

Como a Constituição menciona que os be-
nefícios são “transferíveis” aos dependentes, 
entendem alguns que somente poderia haver 
transferência nos casos em que o titular percebeu 
o benefício ou, pelos menos, tinha o direito de re-
cebê-lo. Como o benefício foi criado pela CF 1988, 
somente teria sentido, argumentam, admitir-se o 
benefício para dependentes de pessoas falecidas 
após a promulgação da Constituição Federal.

Prevalece, porém, o entendimento de que 
não se exige que o óbito do instituidor da pensão 
tenha ocorrido após 05.10.1988 para que o bene-
fício possa ser deferido aos dependentes.

Nas situações em que o instituidor da pen-
são nunca percebeu o benefício, deve o depen-
dente comprovar a condição de seringueiro do 
instituidor da pensão, durante a guerra, bem 
como a dependência.

No caso do benefício por incapacidade, deve 
ser promovida a realização de perícia para apu-
ração das condições de saúde do autor/depen-
dente. Deve a dependência existir por ocasião 
do óbito do instituidor da pensão, bem como 
manter-se ulteriormente.

Cumulação de benefícios8 

A pensão mensal vitalícia para seringueiro 
gera pensão por morte. Por óbvio, a pensão por 
morte não gera outra pensão por morte. A pensão 
mensal vitalícia e a pensão por morte para depen-
dente de seringueiro são benefícios assistenciais e 
ambos têm como requisito a carência econômica.

Em tal contexto, não se pode admitir a cumu-
lação da pensão mensal vitalícia para seringueiro, 
ou da pensão por morte dela decorrente, com 
qualquer outro benefício pago pelo INSS. É a posi-
ção adotada administrativamente pelo INSS, con-
forme artigo 619 da IN 20. Registre-se que há en-
tendimento jurisprudencial minoritário contrário.

Quando deferida a pensão mensal vitalícia, 
ou a pensão por morte dela decorrente, deve o 
INSS, no momento da implementação, promover 
o cancelamento simultâneo de eventual benefício 
previdenciário ou assistencial até então percebido 
pelo seringueiro, ressalvada a opção pelo benefício 
mais vantajoso ou expressa previsão legal em con-
trário quanto ao benefício que seria cancelado.

Sempre deve ser determinada a compensa-
ção dos valores percebidos a título de outro be-
nefício assistencial ou previdenciário, no período 
compreendido entre o pedido e o deferimento 
da pensão mensal vitalícia para seringueiro ou 
dependente, tendo em vista a impossibilidade 
de cumulação com outros benefícios previden-
ciários ou assistenciais.

Valor do benefício9 

Foi fixado constitucionalmente o valor da 
pensão mensal vitalícia para seringueiro e seus 
dependentes. São dois salários mínimos e não 
há gratificação natalina.

Conclusões

Do exposto, pode-se concluir que:

a) a ocupação e a incorporação do Acre ao 
território brasileiro se devem aos homens e mu-
lheres que corajosamente desafiaram um meio 
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extramente severo e as péssimas condições de 
trabalho para produzir borracha na Amazônia;

b) a subtração de sementes de hevea brasi-
liensis (1876) e o ulterior plantio de árvores e ex-
ploração de látex no oriente aniquilaram, no iní-
cio da segunda década do século XX, a economia 
amazônica fundada na exploração da borracha;

c) a ocupação japonesa dos seringais do orien-
te, durante a 2ª Guerra Mundial, e o ataque japonês 
a Pearl Harbor tornaram a exploração de látex em 
outros locais, especialmente na Amazônia, crucial 
para evitar o colapso do esforço de guerra aliado;

d) foram celebrados acordos entre Brasil e 
EUA, visando ao “recrutamento, encaminhamento 
e colocação” de trabalhadores na Amazônia, o que 
se deu quase totalmente com nordestinos, que la-
boraram em condições extremamente hostis;

e) a exploração de látex durante a 2ª Guerra 
Mundial representou um breve renascimento da 
economia amazônica na década de 1940, mas 
custou a vida de muitos brasileiros e, no final do 
conflito, milhares de nordestinos permaneceram 
na Amazônia sem uma alternativa econômica;

f) o artigo 54, ADCT/CF 1988, criou um bene-
fício assistencial, na forma de pensão mensal vita-
lícia, em favor das pessoas que contribuíram para 
o esforço de guerra, trabalhando na produção de 
borracha, na Região Amazônica;

g) o benefício se destina aos recrutados e às 
pessoas que atenderam a apelo do governo bra-
sileiro e trabalharam como seringueiros na produ-
ção de borracha durante a conflagração mundial;

h) considerando o contexto histórico, deve ser 
reconhecido o período de esforço de guerra como 
o compreendido entre 03.03.1942 e 02.09.1945; 

i) a lei 7.986/89 disciplinou a matéria, na esfera 
infraconstitucional, mas muitas questões práticas 
não foram esclarecidas pela CF e pela citada lei;

j) a concessão do benefício depende da com-
provação de exercício de atividade seringueira 
durante a guerra e carência econômica;

k) a Turma Recursal do JEF/AC admite a exis-
tência de esforço de guerra promovido por pes-
soas nascidas até 31.12.1937, embora o INSS, ad-

ministrativamente, somente conceda o benefício 
para pessoas nascidas até 31.12.1933;

l) para efeito do benefício de pensão mensal 
vitalícia, há carência econômica quando o autor 
percebe até 2 salários-mínimos mensais;

m) a redação original do artigo 3º da lei 7.986/89 
não exigia início de prova material para deferimento 
do benefício, mas a MP 1663-10, de 28.05.1998, ulte-
riormente convertida na lei 9.711/98, passou a exigir 
o início de prova material, o que foi julgado constitu-
cional pelo STF, na ADI 2555, inibindo apreciação do 
controle de constitucionalidade na via difusa;

n) não se aplica a exigência de início de prova 
material nos casos em que houve requerimento 
administrativo ou pedido de justificação judicial 
antes de 28.05.1998;

o) as provas plenas ou mesmo o início de pro-
va material admitido pelo INSS raramente existe;

p) como início de prova material, acerca da 
condição de “soldado da borracha”, são admi-
tidas as certidões de nascimento, batismo, ca-
samento e nascimento de filhos, que indiquem 
que o requerente nasceu e viveu em seringais 
durante a 2ª Guerra Mundial;

q) não são admitidos como início de prova 
material os documentos que, após 1988, te-
nham sido objeto de retificação do local de 
nascimento ou casamento;

r) o benefício tem cunho assistencial, mas é 
“transferível” aos dependentes, sendo analogica-
mente aplicados os artigos 16 e 74 da lei 8.213/91;

s) pode ser deferido benefício em favor de 
dependente, ainda que o óbito tenha ocorrido 
antes de 05.10.1988, mas a dependência deve 
existir na data do óbito do instituidor da pen-
são e persistir ulteriormente;

t) o valor do benefício, de dois salários mínimos, 
sem gratificação natalina, foi fixado pelo ADCT 54/
CF 1988 e não pode ser cumulado com qualquer 
outro benefício previdenciário ou assistencial;

u) deferido o benefício de pensão mensal 
vitalícia ou a pensão por morte dele decorrente, 
deve ser cancelado qualquer outro benefício per-
cebido pela mesma pessoa.
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A alta programada na cessação do auxílio-doença
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz

Sumário: 1- Introdução; 2– Breves considerações sobre o 
auxílio-doença; 3– Sistema da alta programada; 3.1- Regu-
lamentação e legitimidade; 3.2– Efeitos; 4- Conclusão.

Introdução1 

O ordenamento jurídico pátrio prevê a conces-
são de alguns benefícios por incapacidade a segura-
dos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Quando se trata de benefício concedido 
com base em incapacidade temporária, a regra 
é a de sua cessação quando o segurado resta-
belece sua capacidade.

A aferição do restabelecimento da capacida-
de laboral exige, ao menos em tese, avaliação por 
profissional da área médica.

Afinal, nem o segurado nem os atendentes do 
INSS normalmente detêm conhecimentos espe-
cializados para afirmar se a incapacidade cessou e 
se aquele pode retornar ao trabalho sem risco de 
comprometimento da sua saúde.

Todavia, muitas vezes o médico perito do INSS 
pode, ao avaliar o estado de saúde do segurado, 
estimar uma data provável de cessação da sua in-
capacidade considerando a evolução normal da 
doença ou da lesão.

Nessas circunstâncias é que se apresenta a 
figura da alta programada1, como instrumento 
de atribuição de maior eficiência aos serviços 
prestados pelo INSS.

Ocorre que, não obstante a razoabilidade do 
sistema da alta programada, algumas questões se 
apresentam. Por exemplo:

Há base legal para a aplicação do siste-•	
ma da alta programada?

Esse sistema é legítimo?•	

1 Nome comumente atribuído ao sistema introduzido pelo 
Programa de Cobertura Previdenciária Estimada (COPES).

Sobrevindo a data limite da incapacidade •	
prevista por médico do INSS, sem que o se-
gurado requeira novo exame, cessa definiti-
vamente o benefício?

Essa cessação subsiste desde o advento •	
do limite médico, mesmo que se com-
prove posteriormente que a incapaci-
dade nunca cessou?

Como se vê, são questionamentos que me-
recem ser respondidos, notadamente porque se 
aplicam a situações submetidas diariamente à 
apreciação do Poder Judiciário.

Este pequeno texto se destina a abordar o 
tema de forma objetiva, traçando algumas li-
nhas acerca das respostas às indagações acima 
apresentadas.

Breves considerações sobre o auxílio-doença2 

Conforme se extrai da Lei n. 8.213/91 (art. 
59), o auxílio-doença se trata de benefício previ-
denciário devido a segurado que, havendo cum-
prido, quando for o caso, o período de carência 
previsto em lei, ficar incapacitado para o seu tra-
balho ou para sua atividade habitual por mais 
de 15 (quinze) dias consecutivos.

Em regra geral, o auxílio-doença não é 
devido a segurado que se filie ao Regime Ge-
ral de Previdência Social – RGPS já portador 
da doença ou da lesão invocada como causa 
para o benefício, salvo quando a incapaci-
dade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou lesão (art. 59, 
parágrafo único).

Sendo possível a recuperação do segurado 
para sua atividade habitual, o auxílio-doença 
será devido enquanto ele permanecer incapaz 
(art. 60).



Se, após a consolidação das lesões decorren-
tes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
sequelas que impliquem redução da capacidade 
para o trabalho que o segurado habitualmente 
exercia, o auxílio-doença deverá ser transformado 
em auxílio-acidente (art. 86).

Sendo impossível a recuperação do segurado 
para sua atividade habitual, deve ele se submeter 
a processo de reabilitação profissional para o exer-
cício de outra atividade (art. 62).

Vindo ele a ser considerado não-recuperá-
vel para atividade remunerada, deve o auxílio-
doença ser convertido em aposentadoria por 
invalidez (art. 62).

Nesse sentido, o Decreto n. 3.048/99 precei-
tua que o auxílio-doença cessa (art. 78):

pela recuperação da capacidade para •	
o trabalho;

pela transformação em aposentadoria •	
por invalidez ou auxílio-acidente de 
qualquer natureza, neste caso se resul-
tar sequela que implique redução da 
capacidade para o trabalho que habi-
tualmente exercia.

Daí porque FÁBIO ZAMBITE IBRAHIM lecio-
na que “o auxílio-doença é benefício temporá-
rio, pois perdura enquanto houver convicção 
da possibilidade de retorno à atividade remu-
nerada” (2008, P. 612).

É indiscutível, portanto, que a concessão e 
a subsistência do auxílio-doença pressupõem, 
entre outros requisitos, a incapacidade para o 
trabalho e a possibilidade de retorno do segurado 
à atividade remunerada.

Assim, cessando a incapacidade, deve cessar 
o auxílio-doença.

Consoante ensinamento de IVAN KERTZ-
MAN (2009, P. 395), “a verificação da incapaci-
dade é feita mediante exame médico-pericial a 
cargo do INSS”.

Da mesma forma, o restabelecimento da ca-
pacidade laboral do segurado normalmente deve 
ser aferido mediante avaliação médica.

Sistema da alta programada3 

3.1 Regulamentação e legitimidade

A Lei n. 8.213/91 apenas dispõe que o auxílio-
doença, desde que preenchidos os requisitos cor-
respondentes, é 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 auxílio-doença •	
está obrigado, independentemente de 
sua idade e sob pena de suspensão do 
benefício, a submeter-se a exame médico 
a cargo da previdência social (art. 77);

o INSS poderá estabelecer, mediante ava-•	
liação médico-pericial, o prazo que en-
tender suficiente para a recuperação da 
capacidade para o trabalho do segurado, 
dispensada nessa hipótese a realização 
de nova perícia” (art. 78, § 1º, incluído 
pelo Decreto n. 5.844/2006);

caso o prazo concedido para a recupe-•	
ração se revele insuficiente, o segurado 
poderá solicitar a realização de nova pe-
rícia médica, na forma estabelecida pelo 
Ministério da Previdência Social (art. 78, § 
1º, incluído pelo Decreto n. 5.844/2006).

Eis aí a regulamentação da alta programada.

Resta saber se esse sistema se afigura compatí-
vel com o art. 5º, II, da Constituição Federal, segun-
do o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Conquanto a Lei n. 8.213/91 não preveja ex-
plicitamente o sistema da alta programada, ela 
estabelece a cessação do auxílio-doença quando 
deixar de existir a incapacidade laboral do segura-
do (art. 60, parte final).

Assim, cabe ao regulamento explicitar, com 
razoabilidade, a forma como deve ocorrer a aferi-
ção da cessação dessa incapacidade.

É óbvio que tal aferição pode ser feita me-
diante novo exame médico.
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Entretanto, há doenças e lesões cuja evolução 
regular tem um período médio de tempo até a ces-
sação da incapacidade já conhecido pela medicina.

Nesses casos, atendendo ao princípio da efici-
ência administrativa (art. 37, CF/88), é razoável que 
o médico perito do INSS, ao fazer a avaliação inicial 
do segurado, ateste a existência da incapacidade 
e a data provável da sua cessação, servindo esta, 
ao menos a princípio, como estimativa do termo 
final do benefício.

Consequentemente, pode-se afirmar que, em 
tese, o sistema da alta programada não atenta con-
tra o art. 5º, II, da Constituição Federal, porquanto 
se baseia na aplicação do art. 60, parte final, da Lei 
n. 8.213/91 em conjunto com o princípio da efici-
ência administrativa (art. 37, CF/88).

No entanto, é possível que, em certas situa-
ções, não se justifique a aplicação de tal sistema.

Isso ocorre quando se está diante de quadro 
incapacitante cujo tempo médio de duração não 
possa ser estimado objetivamente pela medicina.

A aplicação do sistema da alta programada em 
casos desse tipo se trata de artifício para possibilitar 
a cessação antecipada de benefício previdenciário 
sem qualquer base científica idônea, revelando ar-
bitrariedade incompatível com o devido processo 
legal no aspecto substantivo (art. 5º, LIV, CF/88). 

Sobre o assunto, Marcelo Leonardo Tavares 
(2009, p. 126-127) transcreve parte de voto-vista por 
ele proferido no processo n. 2006.51.01.518385-3:

... O mecanismo da “alta programada” 
não é inválido, em tese. Existem patologias em 
relação às quais a medicina tem relativo con-
senso em determinar o período provável de 
cura. Para esses casos, e somente para esses, 
o mecanismo da “alta programada” deve ser 
utilizado como método de economia e efici-
ência administrativa. Por exemplo, a literatura 
médica pode indicar prazo razoável para a cura 
de uma torção de tornozelo ou de uma fratura, 
desde que as lesões sejam devidamente trata-
das e não há invalidade no estabelecimento do 
referido prazo como expectativa de cessação 
do benefício de auxílio-doença. Se, em determi-
nado caso concreto, a recuperação não ocorrer 
como previsto, diante dessa exceção, cabe ao 
segurado solicitar a realização de nova perícia.

Tal entendimento não afasta a faculdade 
de o INSS estabelecer, mediante avaliação mé-
dico-pericial, o prazo que entender suficiente 
para recuperação da capacidade para o traba-
lho do segurado, nos termos do § 1º, do art. 78 
do Regulamento da Previdência Social (Decre-
to nº 3.048/1999), mas a autarquia deve ter em 
conta que em nem todos os casos é possível 
utilizar esse procedimento.

Contudo, há procedimentos em que a 
“alta programada” não pode ser aplicada, pois 
não há consenso médico a respeito do tempo 
de tratamento e recuperação do paciente. ... 

Na mesma linha, leciona Fábio Zambitte 
Ibrahim (2008, P. 612):

É fato que muitas incapacidades comuns 
podem ter seu prazo de duração razoavelmen-
te previsto pelo profissional competente, mas 
cada caso é um caso. ...

A sistemática da alta programada so-
mente pode ser admitida se limitada a inca-
pacidades de menor gravidade e, adicional-
mente, àquelas situações nas quais a medicina, 
com razoável certeza, possa apontar a duração 
média da incapacidade. 

A esse respeito, confira-se precedente do Tri-
bunal Regional Federal da Quarta Região:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE 
PERÍCIA MÉDICA. ILEGALIDADE.

1. O Programa de Cobertura Previdenciária 
Estimada (COPES), foi instituído pelas Ordens 
de Serviço 125 e 130/2005 objetivando acele-
rar o agendamento de perícias médicas pela 
autarquia e diminuir o prazo de atendimento 
nas agências previdenciárias. Pelo COPES, es-
tabeleceu-se uma forma diferente de realizar o 
exame pericial: o médico deverá, observando 
as características de cada caso, prever a data da 
cessação do benefício, mediante prognóstico.

2. Havendo evidente conflito de interesses juri-
dicamente relevantes - o da Administração, em 
racionalizar o serviço, para que a economia daí 
advinda venha a beneficiá-lo como um todo, 
e o do segurado, em garantir o recebimento 
do auxílio pecuniário enquanto perdurar sua 
incapacidade laboral -, faz-se necessário en-
contrar um ponto de equilíbrio que venha a 
satisfazer a ambas as partes.
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3. Se por um lado o COPES se revela adequado 
e satisfaz os casos de incapacidade advindos 
de enfermidades menos complicadas, o mes-
mo parece não ocorrer nos casos de doenças 
mais complexas, cuja evolução pode tomar 
rumos nem tão previsíveis, necessitando da 
realização efetiva de perícia para seu eventual 
cancelamento2.

(TRF – 4ª Região. 6ª Turma. REOMS 
2005.70.00.034635-4. Relator: JOÃO BATISTA 
PINTO SILVEIRA. D.E. de 22/06/2007.)

Enfim, o sistema da alta programada é, em 
tese, legítimo. Todavia, sua aplicação pode se re-
velar ilegítima quando a data da cessação da inca-
pacidade for estimada pelo médico perito do INSS 
sem base científica idônea.

3.2 Efeitos

Como afirmado, a Lei n. 8.213/91 estabelece 
a manutenção do auxílio-doença enquanto subsis-
tir a incapacidade do segurado para sua atividade 
habitual, desde que não ocorra a reabilitação pro-
fissional e não seja caso de conversão em outro 
benefício por incapacidade (aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-acidente).

Ou seja, o mero advento de limite médico não 
se qualifica legalmente como causa extintiva do 
auxílio-doença.

De outra parte, o prognóstico apresentado 
pelo perito do INSS na avaliação realizada por 
ocasião do deferimento do benefício gera simples 
presunção relativa de cessação da incapacidade por 
ocasião do advento do limite médico fixado.

Afinal, é possível que o prognóstico não se 
confirme por resultar de avaliação incorreta do 
perito ou mesmo por alguma circunstância poste-
rior que altere a evolução regular da doença ou da 
lesão incapacitante.

Assim, quando o INSS estabelece, median-
te avaliação médico-pericial, prazo que entende 
suficiente para a recuperação da capacidade de 
trabalho do segurado (art. 78, § 1º, Decreto n. 
3.048/99, incluído pelo Decreto n. 5.844/2006), o 
mero advento desse limite médico, sem que haja 

2 Sublinhei.

solicitação de nova perícia pelo segurado, não 
basta para a extinção do benefício.

Ora, a fixação de limite médico equivale a 
uma convocação antecipada do segurado para, 
caso entenda subsistir sua incapacidade ao final 
do prazo concedido para recuperação, se subme-
ter a nova perícia mediante solicitação ao INSS 
(art. 78, § 1º, do Decreto n. 3.048/99, incluído pelo 
Decreto n. 5.844/2006).

Portanto, o advento do limite médico no 
sistema da alta programada deve apenas ense-
jar a suspensão do auxílio-doença3 até que nova 
perícia (administrativa ou judicial) confirme ou 
afaste o prognóstico realizado inicialmente 
pelo médico do INSS.

No caso de confirmação de tal prognósti-
co, a suspensão do benefício a partir do limi-
te médico inicialmente fixado se converte em 
cessação definitiva.

É que tal situação revela a superveniência de 
causa legal extintiva do auxílio-doença, mais es-
pecificamente a cessação da incapacidade (art. 60, 
parte final, Lei n. 8.213/91).

No caso de afastamento do aludido prog-
nóstico, a suspensão do auxílio-doença a partir 
do advento do limite médico deixa de subsis-
tir, devendo ser integralmente pagas, com os 
acréscimos legais, as parcelas cujo pagamento 
havia sido suspenso. 

Com efeito, nessa hipótese resta afastada 
por prova robusta (perícia) a presunção relativa 
de cessação da incapacidade que resulta do ad-
vento do limite médico inicialmente fixado pelo 
perito da autarquia.

É bem verdade que existem precedentes juris-
prudenciais afirmando a legitimidade da cessação 
do auxílio-doença desde o advento do limite médi-
co até a apresentação do laudo da perícia judicial, 
quando, no sistema da alta programada, o segurado 
não solicita a realização de nova perícia ao INSS.

Baseiam-se esses julgados no argumento de 
que a negligência revelada pela inércia do segu-

3 Inteligência do art. 101 da Lei n. 8.213/91.
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rado constitui causa suficiente para a extinção do 
benefício em tal lapso temporal.

Nesse diapasão:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPA-
CIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. 
CESSAÇÃO. ALTA PROGRAMADA. RECURSOS 
IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 101 da Lei n.º 8.213/91, 
o segurado em gozo de auxílio-doença, apo-
sentadoria por invalidez e o pensionista invá-
lido estão obrigados, sob pena de suspensão 
do benefício, a submeter-se a exame médico a 
cargo da Previdência Social.

2. O segurado com alta programada deve re-
querer a prorrogação do benefício, sob pena 
de cancelamento.

3. A parte autora não requereu a prorrogação 
do período previsto na alta programada.

4. O restabelecimento do benefício será devi-
do a partir da juntada aos autos do laudo mé-
dico judicial.

5. Sem ônus sucumbenciais.

(Turma Recursal dos Juizados Especiais Fe-
derais do Tocantins. Recurso Inominado n. 
2008.43.00.901713-7. Relator: ADELMAR PI-
MENTA. e-DJF1 de 6.3.2009.)

Todavia, as coisas não são bem assim.

Como bem adverte Fábio Zambitte Ibrahim 
(2008, P. 618), “o segurado, muitas vezes assinto-
mático, considera-se apto novamente para o tra-
balho, mas ainda não está verdadeiramente habi-
litado, trazendo consequências funestas em razão 
do retorno indevido”.

Ademais, não é razoável exigir do segurado 
leigo uma postura de contestação ao prognósti-
co apresentado pelo médico do INSS por ocasião 
da perícia administrativa.

Em regra geral, se a subsistência da incapaci-
dade não for manifesta, a tendência do segurado 
leigo é acreditar na previsão feita pelo perito da au-
tarquia, voltando ou tentando voltar ao trabalho.

Mesmo que a subsistência da incapacidade 
seja indiscutível, não é raro a pessoa humilde acre-
ditar que não mais faz jus ao benefício, apenas por-
que o médico do INSS teria atestado inicialmente 
que a cura ocorreria em determinado momento.

Ou seja, a inércia do segurado em postular a 
realização de nova perícia administrativa por oca-
sião do advento do limite médico pode não reve-
lar negligência, mas mero desconhecimento do 
seu estado de saúde, ignorância da legislação ou 
crença inarredável no prognóstico inicial.

Sobre o tema, afigura-se bastante esclarece-
dor o seguinte precedente do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 
REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. NECES-
SIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 
PARA CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BE-
NEFÍCIO POR INCAPACIDADE.

- Agravo retido não conhecido, nos termos do 
artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

- A Lei nº 8.213/91, Lei de Benefícios da Pre-
vidência Social, garante o auxílio-doença aos 
segurados que forem considerados tempora-
riamente incapazes para o exercício de ativi-
dade que lhes garanta a subsistência, por meio 
de perícia médica, observada a carência legal-
mente estipulada (arts. 25, 26 lei cit.).

- Apesar de o sistema COPES permitir ao segurado, 
caso entenda que permanece incapacitado, apre-
sentar perante a autarquia pedido de reconside-
ração da alta programada, reputo que tal análise, 
isto é, persistência ou não de incapacidade, não 
pode ser atribuída ao cidadão comum, leigo no 
que tange a critérios técnico-científicos relativos 
ao profissional afeto à medicina.

- A transferência de responsabilidade quanto 
a alta médica é inviável, sendo que a inércia do 
segurado em efetuar pedido de prorrogação ou 
reconsideração não pode ser critério para se pre-
sumir a cura de qualquer moléstia, mormente, 
quando se trata da população humilde, despro-
vida de instrução.

- Destarte, necessária é a realização da perícia 
médica para se legitimar a suspensão ou cance-
lamento de benefício por incapacidade.4

- Agravo retido não conhecido e remessa ofi-
cial improvida.

(TRF – 3ª Região. 8ª Turma. REOMS 
2005.61.19.006335-9. Relatora: Vera Jucovsky. 
DJF3 de 12.8.2008.)

4 Sublinhei.
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Não bastasse isso, eventual negligência do 
segurado manifestada pela não formulação de 
pedido de nova perícia não se trata de causa legal 
de extinção do auxílio-doença, podendo, no má-
ximo, autorizar sua suspensão, à luz do art. 101 
da Lei n. 8.213/91.

Como se vê, o advento do limite médico, 
sem que o segurado requeira a realização de 
nova perícia, apenas autoriza a suspensão do 
auxílio-doença até efetiva comprovação da ces-
sação da incapacidade.

Assim, caso se comprove por nova perícia 
administrativa ou judicial que a incapacidade 
nunca cessou, o benefício deve ser restabele-
cido a partir da suspensão motivada pelo mero 
advento de limite médico.

Conclusão4 

Do exposto, conclui-se que o sistema de-
nominado alta programada é, em tese, legítimo, 
porquanto se baseia na aplicação do art. 60, parte 
final, da Lei n. 8.213/91 em conjunto com o princí-
pio da eficiência administrativa (art. 37, CF/88).

Todavia, sua aplicação pode se revelar ilegí-
tima quando a data da cessação da incapacida-
de for estimada pelo médico perito do INSS sem 
base científica idônea.

Infere-se, ainda, que o mero advento do limite 
médico não enseja a extinção do auxílio-doença, 
autorizando apenas a suspensão do benefício com 
base no art. 101 da Lei n. 8.213/91.

Somente quando há a confirmação do 
prognóstico inicial, a suspensão do benefício se 
converte em cessação definitiva (art. 60, parte 
final, Lei n. 8.213/91).

Por derradeiro, no caso de afastamento do 
aludido prognóstico, a suspensão do auxílio-doen-
ça a partir do advento do limite médico deixa de 
subsistir, devendo ser integralmente pagas, com 
os acréscimos legais, as parcelas cujo pagamento 
havia sido suspenso. 
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Notas sobre a impossibilidade de cessação administrativa de benefício 
previdenciário ou assistencial temporário outorgado em  

processo dialético sem prévia autorização judicial
Juiz Federal Márcio Barbosa Maia

Um tema polêmico e que merece maiores re-
flexões diz respeito à possibilidade, ou não, de alte-
ração de uma decisão judicial, que versa sobre uma 
situação fática passível de alteração ao longo do 
tempo, por ato administrativo unilateral do Estado. 

Em matéria previdenciária, a presente temáti-
ca ganha uma singular dimensão, tendo em vista 
as centenas de milhares de ações judiciais ajuizadas 
perante o Poder Judiciário cujo objeto são benefí-
cios previdenciários ou assistenciais temporários, tais 
como o auxílio-doença, a aposentadoria por invali-
dez, o amparo ao idoso e o amparo ao deficiente.

A jurisprudência ainda não se consolidou so-
bre a questão, mas a tese que logrou a primazia 
nos julgados dos Tribunais é a de que é dado ao 
INSS, “caso verificada a cessação da incapacidade, 
cancelar o auxílio-doença administrativamente, 
sem a necessidade de decisão judicial”1.  

Por outro lado, há julgados que sustentam a 
tese contrária, no sentido de que “o Poder Públi-
co, sujeito tanto quanto o particular à força obri-
gatória da sentença, também está jungido à ação 
revisional, única via a possibilitar-lhe furtar-se à 
continuidade dos efeitos do provimento jurisdi-
cional, só podendo cancelar o benefício, ainda 
tipicamente temporário, mediante nova ordem 
judicial, obtida a final ou antecipadamente.”2

Em primeiro lugar, não se pode confundir 
a temporariedade de aspectos fático-jurídicos 
inerentes a uma relação jurídica subjacente à 
lide (relação jurídica continuativa) com a possi-
bilidade irrestrita e unilateral de sua desconsti-
tuição pela própria parte interessada que parti-
cipou da formação da sentença judicial, ainda 
que ostente índole  estatal e adote tal proce-
dimento sobre o verniz do devido processo le-

1 TRF4: AC 200204010177951, Rel. Desembargador Federal Luiz 
Antônio Bonat, D.E. 06/10/1998. 

2 TRF4: AG 9604208179, Rel. Desembargadora Federal Virgínia 
Amaral da Cunha Scheibe. DJU 30/10/1996, p. 83.085.

gal administrativo, sob as luzes da Lei 9.784/99 
(processo administrativo federal). 

O Estado nem sempre atende aos interesses 
da coletividade em suas manifestações. Celso An-
tônio Bandeira de Mello adverte que, ao lado do 
interesse público primário do Estado, o qual se 
confunde com o interesse da coletividade, exis-
te também o interesse público secundário3. Em 
nome do interesse público secundário ou do pró-
prio Estado enquanto pessoa jurídica, o Poder Pú-
blico deixa de pagar dívidas legítimas, descumpre 
ordens judiciais por mero capricho, eterniza as 
demandas judiciais mediante a utilização abusiva 
de expedientes processuais diversos e abarrota e 
inviabiliza o funcionamento eficaz do Poder Ju-
diciário, dentre outras condutas reprováveis tão 
comuns diante de uma Administração Pública 
ainda patrimonialista e que ostenta veementes 
resquícios do longo tempo ditatorial vivenciado 
historicamente pelo nosso País. 

Autorizar o INSS, sem ordem judicial prévia, a 
cessar o pagamento de um benefício previdenci-
ário outorgado em processo judicial dialético, sob 
o pretexto de sua inerente temporariedade, é o 
mesmo que autorizar o devedor de uma determi-
nada prestação alimentícia estabelecida judicial-
mente, por ato unilateral e sem autorização do 
Poder Judiciário, a deixar de fornecer tal prestação 
ao alimentante sob o pretexto de superveniente 
situação de desemprego ou, ainda, diminuir pro-
porcionalmente o valor da pensão diante de mu-
dança superveniente de emprego com menor 
remuneração ou da superveniência de um filho 
oriundo de outra relação conjugal. Ninguém 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 prestação alimentícia 

3 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 13ª edição, 2001, p. 63.



para driblar o Poder Judiciário. Alguém se anima-
ria, nestes casos, a sustentar tal possibilidade de 
alteração unilateral de uma sentença sem a com-
petente ação revisional nos termos do art. 471, I, 
do CPC? E o INSS, pública e notoriamente, também 
não adota, em alguns casos concretos, por capri-
cho ou por mero espírito de emulação, manobras 
no sentido de prevalecer o seu entendimento em 
face do que já fora julgado? 

A propósito desta questão, é relativamente 
comum, no dia-a-dia forense, constatar a insistên-
cia do INSS em denegar um benefício de forma su-
perveniente ao julgado, pelo mesmo motivo que 
já foi analisado pela sentença da qual não logrou 
sucesso, sem trazer qualquer elemento novo que 
justifique a sua recalcitrância. A natureza estatal 
de uma parte, por si só, não inviabiliza a aplicação 
do art. 471, I, do CPC, pois, do contrário, configura-
ria mais um privilégio do Poder Público sem previ-
são expressa em lei, É muito conhecido o vetusto 
brocardo de hermenêutica segundo o qual um 
privilégio não se presume, pois deve decorrer de 
previsão expressa em texto legal.

O Art. 471 e seu inc. I, do CPC estão vazados 
nos seguintes termos: “Nenhum juiz decidirá no-
vamente as questões já decididas, relativas à mes-
ma lide, salvo: i) se, tratando-se de relação jurídica 
continuativa, sobreveio modificação no estado de 
fato ou de direito, caso em que a parte poderá pe-
dir revisão do que foi estatuído na sentença”. 

Ora, não existe motivo jurídico consistente 
para a não-aplicação de tal enunciado normativo 
em sede de benefícios por incapacidade outorga-
dos judicialmente. Entendimento contrário, con-
duziria a diversos inconvenientes, tais como: i) po-
deria acontecer de o INSS, ao cabo de poucos dias 
ou semanas depois da prolação de uma sentença 
da qual se irresignou, convocar o segurado para 
uma nova avaliação pericial e cessar o benefício 
segundo os critérios de sua perícia médica (via de 
regra meramente técnicos), a qual não concordou 
com os critérios estabelecidos pelo perito judicial 
no contexto da instrução processual ou pelo ma-
gistrado na sua sentença definitiva. Tal situação, a 
meu sentir, colabora, ainda mais, para a sobrecar-
ga de processos do Poder Judiciário e para o seu 
desprestígio, visto que em tal situação é altamen-

te provável o nascimento de uma nova demanda; 
ii) a sentença, construída no bojo de um processo 
dialético –, com contraditório, ampla defesa, pro-
dução de provas, pronunciamento de assistente 
técnico do INSS (veja-se que na maioria dos pro-
cessos previdenciários, dada a realidade econô-
mica dos segurados, os autores não contam com 
assistentes técnicos e, muitas vezes, nem sequer 
com advogado no âmbito dos Juizados Especiais 
Federais), – passaria a valer menos que um ato ad-
ministrativo unilateral,  em que inexiste a figura 
de um terceiro imparcial e muito menos de ampla 
defesa e contraditório; iii) a possibilidade, a qual-
quer tempo, de cessação do benefício por parte 
do INSS banalizaria a sentença e o duplo grau de 
jurisdição, tendo em vista, infelizmente, a demora 
da entrega da prestação jurisdicional; iv) o meca-
nismo jurisdicional é altamente dispendioso, em 
face da remuneração dos serventuários da Jus-
tiça, dos custos das perícias judiciais, dos custos 
dos honorários advocatícios, da demora inerente 
à prestação jurisdicional, dentre outros aspectos 
que encarecem a estrutura judiciária. Ora, a de-
cisão de mérito emitida em um processo judicial 
de alto custo merece um mínimo de estabilidade, 
mesmo em se cuidando de benefícios temporá-
rios; v) as perícias médicas do INSS ostentam cri-
térios plenamente diferenciados das perícias mé-
dicas judiciais e das decisões dos magistrados em 
geral. Em regra, os médicos peritos do INSS não le-
vam em consideração os aspectos sociais em que 
estão inseridos milhões de  segurados de nosso 
desigual País, tais como o baixo grau de instrução, 
a idade avançada do segurado e a sua impossibili-
dade real de reinserção em um mercado de traba-
lho cada vez mais exigente e qualificado.

Por outro lado, a situação ideal, eis que har-
moniza a autonomia do INSS e os postulados do 
duplo grau de jurisdição e da independência dos 
magistrados, é o arbitramento de um lapso de 
tempo razoável para a eficácia da sentença que 
versa sobre benefícios previdenciários temporá-
rios, principalmente em se tratando de auxílio-
doença, eis que a aposentadoria por invalidez, 
em que pese seu caráter reversível, requer uma 
maior e adequada estabilidade, eis que se funda-
menta em incapacidade permanente. A estipula-
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ção de tal lapso de eficácia temporal da sentença 
também pode ser fruto da resposta a um quesito 
específico, em que o médico perito, verificando a 
incapacidade temporária, pode fixar, em termos 
de razoabilidade, um prazo de vigência do bene-
fício de auxílio-doença diante das peculiaridades 
do caso concreto. 

A autorização judicial, no particular, não pre-
cisa necessariamente se revestir das formalidades 
de uma ação revisional, mesmo porque poderia 
subverter o sistema e os princípios norteadores 
dos Juizados Especiais Federais, pois  o seu julga-
mento seria transferido para as Varas comuns, eis 
que o INSS não ostenta legitimidade ativa para in-
gressar com ações  perante tal microssistema juris-
dicional. Por tais razões, em vislumbrando o INSS, 
mediante regular procedimento administrativo, 
a  cessação dos pressupostos que autorizaram a 
outorga judicial do benefício por incapacidade, a 
sua Procuradoria poderia simplesmente comuni-
car tal decisão ao exame do juiz da causa. Muitas 
situações não demandariam sequer nova perícia, 
tais como o retorno do segurado ao mercado de 
trabalho e a completa e insofismável ausência su-
perveniente dos pressupostos que autorizaram a 
concessão do benefício. 

Nem se alegue que tal procedimento é in-
compatível com o art. 71 e seu parágrafo único da 
Lei 8.212/91, verbis:

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS deverá rever os benefícios, inclusive os 
concedidos por acidente do trabalho, ainda 
que concedidos judicialmente, para avaliar a 
persistência, atenuação ou agravamento da 
incapacidade para o trabalho alegada como 
causa para a sua concessão. 

Parágrafo único. Será cabível a concessão 
de liminar nas ações rescisórias e revisional, 
para suspender a execução do julgado rescin-
dendo ou revisando, em caso de fraude ou erro 
material comprovado.

Entendemos, ao contrário do que decidiu a 
1ª Turma Recursal de Mato Grosso, no Processo 
200736007030035, Relator Juiz Federal José Pires 
da Cunha, DJMT 06/07/2007, que o procedimen-
to de autorização judicial prévia ao cancelamento 
administrativo do benefício previdenciário outor-

gado pela Justiça é perfeitamente conciliável com 
o art. 71 da Lei 8.212/91. 

O supracitado dispositivo legal impõe o dever 
à autarquia previdenciária de rever todos os be-
nefícios por incapacidade, cujos pressupostos são 
variáveis do ponto de vista fático, ainda que con-
cedidos judicialmente. 

Realmente, seria inconcebível uma decisão ju-
dicial criar obstáculos à legítima atuação de ofício 
inerente à Administração Pública, principalmente 
no que diz respeito à averiguação da persistência 
dos pressupostos que autorizaram a concessão 
dos benefícios por incapacidade, ainda que outor-
gados judicialmente.

Por outro lado, em nenhum momento, o art. 71 
da Lei 8.212/91 autoriza o cancelamento unilateral 
do benefício por incapacidade sem prévia autoriza-
ção judicial. É dizer, uma vez constatada, mediante 
regular procedimento administrativo, a ausência 
dos pressupostos que autorizaram a concessão 
judicial do benefício, a respectiva Procuradoria Fe-
deral Especializada junto ao INSS ingressaria com o 
devido pedido de seu cancelamento ou suspensão  
perante o Poder Judiciário, o qual examinaria a re-
gularidade do mencionado procedimento e passa-
ria a adotar a decisão cabível na espécie. 

As vantagens de tal procedimento seriam 
manifestas: i) a independência do Poder Judiciário 
e a autonomia administrativa do INSS seriam res-
peitados, na medida em que uma decisão judicial 
não criaria obstáculos à revisão administrativa de 
benefícios previdenciários outorgados judicial-
mente; ii)  o Poder Público, à sua vez, em respeito 
à independência do Poder Judiciário, comunicaria 
a nova situação fática do segurado ao magistrado 
responsável, para o exame da regularidade de tal 
procedimento; iii) evitaria a eternização judicial de 
uma situação fática temporária.

É que, infelizmente, tem ocorrido com certa 
freqüência na praxis administrativa a insistência 
do INSS em cancelar o benefício outorgado ju-
dicialmente sem a prova inconteste de fatos su-
pervenientes e, muitas vezes, os mesmos motivos 
que levaram ao  indeferimento original que deu 
azo à ação judicial são renovados, o que configura 
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desrespeito ao julgado emitido em processo dia-
lético no qual o INSS participou regularmente.

Diante de tais perspectivas jurídicas e de 
elementos extraídos da experiência da reali-
dade administrativa e forense, sustentamos a 
impossibilidade de cessação administrativa de 
benefício previdenciário ou assistencial tem-
porário outorgado em processo dialético sem  
prévia autorização judicial.
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O princípio da subsidiariedade do regime geral da previdência  
em relação aos regimes próprios dos servidores públicos  

e sua aplicação à aposentadoria especial
Juiz Federal Substituto Márcio José de Aguiar Barbosa
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Introdução1 

O Direito Previdenciário, mais do que qualquer 
outra especialidade, é ramo jurídico que está dire-
tamente voltado a atingir o fim precípuo do Estado 
Moderno: efetivar a dignidade da pessoa humana, 
princípio fundamental de nossa República.

A Constituição de 1988 em seu Capítulo II, do 
título VIII, trata especificamente da Ordem Social 
e destina um capítulo para a Seguridade Social. 
Essa é gênero da qual são espécies o conjunto 
de políticas voltadas para a saúde, a assistência 
social e a previdência.

A aposentadoria especial é um dos subtemas 
da Previdência Social, destinando-se a densificar 
conjuntamente os princípios da dignidade da 
pessoa humana e da isonomia, tratando desigual-
mente os segurados em condições desiguais, per-
mitindo a retirada antecipada do mercado de tra-
balho, e em condições dignas, do trabalhador cuja 
atividade produtiva foi sobrecarregada de fatores 
insalubres e/ou perigosos, colocando em risco sua 
saúde, sua integridade física e sua vida.

Ter direito à aposentadoria não é equivalen-
te a inaptidão para o labor. Significa tão somente 
que, ao cumprir as exigências a ele impostas pela 
atividade laboral realizada ao longo de sua vida, 
o trabalhador adquiriu o direito de desvincular-se 
do mundo produtivo auferindo proventos advin-
dos da reserva financeira solidária contabilizada 
durante o período em que laborou.

Segundo a doutrina, a aposentadoria especial 
é um benefício que garante ao trabalhador uma 
contrapartida diferenciada para compensar os des-
gastes ocorridos durante o tempo que laborou sob 
condições prejudiciais a sua saúde ou integridade 
física, seja efetivamente (atividades penosas/insa-
lubres) ou provavelmente (atividades perigosas).

É tema que abrange tanto o regime geral de 
previdência como aquele específico dos servi-
dores públicos, porém, existe na atualidade uma 
omissão legislativa no que toca aos regimes pró-
prios dos servidores, ao contrário do regime geral, 
pela ausência de regulamentação específica do 
art. 40, §4º, da CR/88.

O fato de haver omissão não implica lacuna téc-
nica, no sentido kelseniano. Cabe ao intérprete dar 
cumprimento à norma lançando mão dos princí-
pios hermenêuticos disponíveis, entre os quais está 
o princípio da máxima efetividade da Constituição.

O que se tentará demonstrar é que tal omis-
são não pode obstar a concretização desse direito 
constitucionalmente assegurado aos servidores, 
uma vez que existe entre nós princípio consti-
tucional específico para a hipótese: o princípio 
da subsidiariedade do regime geral em relação 
aos regimes próprios, inserto no art. 40, §12, da 
CR/88, pela EC nº 20/98.

Breve histórico da Previdência Social e 2 
da aposentadora especial1

A Previdência Social no Brasil possui mais de 
100 anos de história. A primeira legislação per-
tinente ao tema é datada de 1888, quando foi 
regulamentado o direito à aposentadoria para 
empregados dos Correios.

1 VELOSO, Luciane Curty Romero. A aposentadoria especial dos 
servidores e a mora legislativa. 2009. 41f. Monografia (conclusão 
do curso) Instituto de Estudos Jurídicos Avançados, Programa de 
Pós-Graduação em Direito Previdenciário do, Belo Horizonte – 
pp. 7-8, com algumas alterações.



O fato considerado como ponto de partida 
da Previdência Social propriamente dita no País, 
contudo, é a Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682) de 
1923. Ela criou a Caixa de Aposentadoria e Pen-
sões para empregados de empresas ferroviárias, 
estabelecendo assistência médica, aposentadoria 
e pensões, válidos inclusive para seus familiares. 
Em três anos, a lei seria estendida para trabalha-
dores de empresas portuárias e marítimas.

Na década de 30, através da promulgação de 
diversas normas, os benefícios sociais foram sen-
do implementados para a maioria das categorias 
de trabalhadores, dos setores público e privado. 
Foram criados, também, seis institutos de previ-
dência, responsáveis pela gestão e execução da 
seguridade social brasileira.

Em 1960, foi criada a Lei Orgânica de Previ-
dência Social, unificando a legislação referente 
aos institutos de aposentadorias e pensões. A esta 
altura, a Previdência Social já beneficiava todos os 
trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais 
passariam a ser contemplados em 1963.

É sob essa norma que nasce a Aposentadoria 
Especial, através do  artigo 31 da LOPS (Lei Or-
gânica da Previdência Social), que mais tarde foi 
regulamentado pelos artigos 65 e 66 do Decreto 
nº 48.959A/ 60 (RGPS). Dizia: Artigo 31: “A Apo-
sentadoria especial será concedida ao segurado 
que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de 
idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tenha 
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a ati-
vidade profissional, em serviços que, para esse 
efeito, forem considerados penosos, insalubres ou 
perigosos por decreto do Poder Executivo”.

Em 1966, com a alteração de dispositivos da 
Lei Orgânica da Previdência Social, foram instituí-
dos o “Fundo de Garantia por Tempo de Serviço” 
– FGTS – e o “Instituto Nacional de Previdência So-
cial” – INPS – que reuniu seis institutos de aposen-
tadorias e pensões existentes.

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social. Até então, o tema ficava 
sob o comando do Ministério do Trabalho e Em-
prego (na época chamado Ministério do Trabalho 
e Previdência Social).

A extensão dos benefícios da previdência a 
todos os trabalhadores, inclusive aqueles sem 
comprovação formal de relação empregatícia ou 
de inscrição no quadro de segurados, se dá com a 
Constituição de 1988, que passou a garantir renda 
mensal vitalícia a idosos e portadores de deficiên-
cia, desde que comprovada a baixa renda e que 
tenham a qualidade de segurado.

Em 1990, o INPS passou a ser chamado de 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

Conforme exposto, o benefício da aposen-
tadoria especial foi instituído pela LOPS, Lei nº. 
3.807/60, que exigia limite de idade, cinqüenta 
anos ou mais, além da atividade considerada pe-
nosa ou insalubre. A Lei nº. 5.440-A/68 suprimiu a 
exigência etária.

Por outro lado a Lei nº. 8.213, de 24 de julho 
de 1991, não trouxe grandes mudanças. Com o 
advento da Lei nº. 9.032, de 28 de abril de 1995, 
houve alteração nas condições para aquisição do 
benefício, que passou a ser concedido median-
te critérios mais técnicos, uma vez que antes do 
advento do referido diploma legal não se exigia a 
efetiva exposição aos agentes nocivos.

O atual regramento legal deste benefício 
foi basicamente delineado pela Lei nº. 9.032/95, 
que excluiu o direito baseado apenas no fato de 
o trabalhador pertencer a determinada categoria 
profissional. De acordo com o que prevê a atual 
legislação, o obreiro, para ter direito à aposen-
tadoria especial, deverá comprovar o tempo de 
contribuição à previdência e a efetiva exposição 
aos agentes físicos, biológicos ou a associação de 
agentes prejudiciais pelo período exigido para a 
concessão do benefício. Para tanto, deverá, con-
forme a atividade exercida, trabalhar por 15, 20 ou 
25 anos, independentemente do gênero.

Previdência Social na Constituição de 3 
1988 e emendas

A Constituição de 1988 introduziu o conceito 
de seguridade social na ordem jurídica nacional, 
incluindo na sua estrutura as políticas de saúde, 
assistência e previdência social, e atribuiu-lhe um 
orçamento específico, o da seguridade social, dis-
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tinto do orçamento fiscal. Não se pode dizer que o 
conceito seja novo, pois já a LOPS estabelecia po-
líticas no campo da saúde e da assistência social, 
além da previdência, seu foco principal, mas é em 
1988 que o conceito se constitucionaliza.

Quanto às fontes de custeio, além de voltar 
a incluir as contribuições sociais no âmbito dos 
tributos, estabeleceu disciplina própria para sua 
criação e estendeu seus fatos geradores.

Dentre as inovações, podemos citar: a criação 
de regras  de aposentadoria, constitucionalizando 
as aposentadorias por idade e por tempo de servi-
ço, definição de um piso de um salário mínimo para 
todos os benefícios, extensão da aposentadoria 
proporcional às mulheres, unificação dos sistemas 
urbano e rural, redução de cinco anos de idade para 
concessão de aposentadoria por velhice aos traba-
lhadores rurais, garantia da preservação do valor real 
dos benefícios e da correção monetária dos salários 
de contribuição utilizados no cálculo da renda men-
sal inicial, além de outras alterações.

Posteriormente à promulgação da Constitui-
ção de 1988, a maior parte dos empregados públi-
cos celetistas foi convertida em estatutários com 
a instituição dos Regimes Jurídicos Únicos, que 
previam também a possibilidade da existência 
de regimes próprios de previdência no âmbito da 
União, Estados e Municípios, regulamentando o 
art. 40 da Constituição. 

No ano de 1998 foi dado o primeiro passo 
para a reorganização do sistema previdenciário 
brasileiro, principalmente no que respeita à previ-
dência dos servidores.

As publicações da Emenda Constitucional nº 
20 e da Lei Geral de Previdência do Setor Público 
(lei nº 9 717, de 1998) introduziram mudanças es-
truturais na previdência dos servidores da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

A primeira consolidou o novo modelo previ-
denciário com ênfase no caráter contributivo e na 
necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial; a 
segunda estabeleceu normas gerais para a orga-
nização e o funcionamento dos regimes próprios 
de previdência no setor público. 

A Emenda Constitucional nº 20 estabeleceu 
critérios e limitações para a organização de regime 
próprio de previdência social para os servidores 
públicos. Uma primeira restrição é que só poderá 
filiar-se a regime próprio o servidor que seja titular 
de cargo efetivo. O servidor ocupante exclusiva-
mente de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração, bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego público, será fi-
liado obrigatório do Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, administrado pelo INSS.

O servidor público titular de cargo efetivo 
mantém o vínculo com o regime próprio de pre-
vidência social de origem, mesmo quando cedido 
ou em exercício de mandato eletivo.

Além de restringir o regime próprio de previ-
dência social apenas ao servidor titular de cargo efe-
tivo, a EC nº 20 estabeleceu e alterou diversas outras 
regras e restrições dos regimes previdenciários, em 
conjunto com a legislação que lhe sobreveio2.

2 Como se exemplifica (extraído de VELOSO (2009)):

 a) criou a contribuição obrigatória e o equilíbrio atuarial e 
financeiro, explicitando que o custeio ocorrerá mediante 
contribuições de todos os servidores ativos e que o cálculo 
dessas contribuições deve resguardar o equilíbrio financeiro e 
atuarial do regime;

 b) extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. 
Com a nova regra, o tempo de serviço de 35 e 30 anos para 
homens e mulheres, respectivamente, é definido como limite 
mínimo para a aposentadoria, estimulando o prolongamento da 
vida ativa dos trabalhadores;

 c) restringiu as aposentadorias especiais, não podendo haver 
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, 
exceto os casos de atividades exercidas exclusivamente sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde e a integralidade 
física. Somente o professor que comprovar exclusivamente 
tempo de efetivo exercício do magistério na educação infantil 
e no ensino fundamental e médio terá direito à aposentadoria a 
partir de 30 anos de contribuição, se homem, e 25, se mulher;

 d) mudou no texto constitucional de “tempo de serviço” para 
“tempo de contribuição” o critério de concessão de aposentadoria 
por tempo. O recebimento do benefício fica vinculado ao tempo 
de contribuição;

 e) limitou o mínimo de idade para a aposentadoria por tempo 
de serviço dos servidores públicos em 60 anos e 55 anos para 
homens e mulheres, respectivamente;

 f) mudou as regras de cálculo do valor dos benefícios no RGPS. 
A antiga regra previa o valor dos benefícios como a média 
aritmética do salário de contribuição dos últimos 36 meses. A 
nova regra, que passou a ser definida por lei, além de aumentar o 
período da base de cálculo, também aplica o fator previdenciário, 
gerando possibilidade de redução do déficit de longo prazo;

 g) carência: o servidor de cargo efetivo que ingressar na 
administração pública a partir de 17 de dezembro de 1998 só 
terá direito à aposentadoria após ter cumprido um período 
mínimo de dez anos no serviço público e, pelo menos, cinco anos 
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Por meio da Emenda Constitucional nº 20 fi-
cou modificado todo o sistema de previdência 
social vigente no país, advindo novas normas 
buscando o equilíbrio do sistema previdenciário, 
visando constitucionalizar a forma capitalizada 
de custeio dos benefícios previdenciários tanto 
no serviço público como na esfera privada e de 
cristalizar a previdência complementar (aberta e 
fechada), permitindo a criação de fundos especí-
ficos (art. 249) para a previdência dos servidores 
focados no equilíbrio atuarial e financeiro.

A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de-
zembro de 2003, reformulou a previdência dos 

no cargo em que se dará a aposentadoria. Já, para os servidores 
que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, 
é requerido apenas o exercício da atividade durante cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, dispensada a 
carência de dez anos no serviço público;

 h) proibição de acumulação de cargos públicos com 
aposentadorias: é proibido ao servidor público e ao militar 
acumular proventos de aposentadoria pagos por regime próprio 
de previdência social com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos eletivos, os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e 
os cargos acumuláveis na forma da Constituição: dois cargos 
de professor, dois cargos privativos de médico ou um cargo de 
professor com outro, técnico ou científico. Esta vedação não 
se aplica, no entanto, àquele inativo ou membro de poder que 
até 16 de dezembro de 1998 tenha ingressado novamente no 
serviço público por concurso em razão do direito adquirido;

 i) proibição de acumulação de aposentadorias no âmbito 
do regime próprio de previdência social: a proibição vale 
inclusive para aqueles que ingressaram novamente no serviço 
público até 16 de dezembro de 1998, nos termos do item 
(b). A única exceção é para os cargos acumuláveis na forma 
da Constituição nos termos do item (b), ou daqueles que já 
tinham mais de uma aposentadoria em 16 de dezembro de 
1998 por respeito ao direito adquirido;

 j) vedação da contagem de tempo fictício: é proibida a contagem 
de todo o tempo considerado em lei como tempo de serviço 
público para fins de concessão de aposentadoria sem que haja 
de fato a prestação de serviço por parte do servidor com o 
recolhimento da respectiva contribuição;

 k) limite de valor para os proventos: os proventos de 
aposentadoria e as pensões não podem exceder, por ocasião 
de sua concessão, a remuneração referente ao cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a 
concessão da pensão;

 l) vedação de inclusão para fins de cálculo e concessão de 
benefício de parcelas remuneratórias específicas: adicionalmente, 
a lei no 9.717/98 veda a inclusão de parcela remuneratória paga 
em decorrência de função de confiança, de cargo em comissão 
ou do local de trabalho de exercício da atividade no cálculo e na 
concessão do benefício previdenciário;

 m) utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais do regime próprio de previdência para pagamento 
exclusivo de benefícios;

 n) criou um teto máximo para pagamento de benefícios pelo 
RGPS, evitando com isso a concessão de novos benefícios que 
pudessem gerar desequilíbrio no sistema.

servidores públicos alterando diversos disposi-
tivos da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de 
dezembro de 1998, retirando direitos como à in-
tegralidade e paridade das aposentadorias e pen-
sões dos servidores públicos, permitindo a fixação 
por lei da renda mensal inicial, e estabelecendo 
a contribuição social do servidor inativo, regula-
mentada pela Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 
2004, introduzindo a noção de “solidariedade” ao 
lado da “contributividade” da previdência social 
dos servidores ocupantes de cargos públicos. 

A Emenda Constitucional nº. 47, de 5 de ju-
nho de 2005, também chamada de Paralela, por 
tramitar paralelamente à Emenda Constitucional 
nº. 41/2003,  trouxe a regra transitória para a ma-
nutenção da integralidade da base de cálculo da 
aposentadoria para quem era servidor público em 
16/12/1998 (data da EC nº.20) e estendeu a pari-
dade integral para quem se aposentar na forma 
do artigo 6º da EC 41/03.

No que diz respeito à aposentadoria especial, 
havia regras específicas já na redação original da 
CR/88, para os servidores públicos, como discipli-
nava o §1º do art. 40 da CR/88:

§ 1º - Lei complementar poderá estabelecer 
exceções ao disposto no inciso III, “a” e “c”, no caso 
de exercício de atividades consideradas penosas, 
insalubres ou perigosas.

Esse parágrafo foi renumerado pela EC 20/98 
com a seguinte redação:

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos 
e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados os casos de 
atividades exercidas exclusivamente sob con-
dições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, definidos em lei comple-
mentar. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 15/12/98)

Por sua vez, a EC 47/2005 alterou mais uma 
vez a redação, permitindo a aposentadoria espe-
cial também aos portadores de deficiência:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime 
de que trata este artigo, ressalvados, nos ter-
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mos definidos em leis complementares, os 
casos de servidores:

I portadores de deficiência;

II que exerçam atividades de risco;

III cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saú-
de ou a integridade física. (nova redação dada 
pela EC nº 47, de 06/07/2005)

Quanto ao regime geral, a redação original da 
CR/88 nada especificava acerca da aposentadoria 
especial, o que implica que as normas infracons-
titucionais anteriores (da LOPS) foram recepcio-
nadas, por não contrariarem a Constituição, e as 
normas infraconstitucionais supervenientes (lei 
8213/91, lei 9032/95, Lei 9528/97, lei 9732/98, etc) 
também se harmonizaram com a Constituição.

Já a EC nº 20/98 incluiu dispositivo específico, 
análogo àquele previsto para os regimes próprios, 
no §1º do art. 201:

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria aos beneficiários do regime geral de 
previdência social, ressalvados os casos de ati-
vidades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
definidos em lei complementar. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

E a EC nº 47/2005, também em analogia com 
o regime próprio, incluiu os portadores de defici-
ência entre os beneficiários da aposentadoria es-
pecial, alterando o §1º do art. 201:

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos defini-
dos em lei complementar. (Nova redação dada 
pela EC nº 47, de 06/07/2005)“

Em suma, se entre a promulgação da CR/88 e 
o advento da EC 20/98 havia alguma diferenciação 
constitucional entre a aposentadoria especial dos ser-
vidores públicos e do regime geral, pois para aquela 
havia determinação de lei complementar para sua 
regulamentação, após a EC nº 20/98 praticamente não 

há distinção entre a aposentadoria especial do servidor 
e do regime geral nos termos da Constituição, exigindo-
se, em qualquer caso, lei complementar para disciplinar 
a aposentadoria especial.

Essa aproximação entre os regimes próprios 
e geral de aposentadoria especial se relaciona in-
timamente com o objetivo das reformas constitu-
cionais de reduzir as diferenças entre tais regimes, 
uma vez que naquela época havia evidente des-
compasso entre os déficits crescentes dos regimes 
próprios – que atendem pequena parcela da po-
pulação – e a situação (então existente, mas que 
se alterou dramaticamente nos últimos anos) de 
equilíbrio verificado no âmbito do regime geral.

Visando também a essa aproximação, princí-
pio jurídico de excepcional importância foi estabe-
lecido pela EC 20/98, vinculando os dois regimes: 
o Princípio da Subsidiariedade do Regime Geral em 
relação aos Regimes Próprios dos servidores.

Constante do art. 40, §12, da CR/88, na reda-
ção da EC 20/98, assim dispõe:

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o 
regime de previdência dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo observará, no que cou-
ber, os requisitos e critérios fixados para o regi-
me geral de previdência social. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Isto é, a partir da EC nº 20/98, as lacunas e as 
omissões legislativas que porventura se estabelece-
rem em relação aos regimes próprios dos servidores 
deverão ser supridas pelas normas do regime geral.

De clareza evidente, pois ainda que inexistis-
se poderia ser suprido pela utilização da analogia, 
esse princípio hermenêutico expressamente in-
troduzido no texto constitucional estabelece que 
todas as normas previdenciárias do regime geral 
que estabeleçam critérios e requisitos são subsidiá-
rias em relação aos regimes próprios, de modo que 
nem é necessário que a legislação se ocupe espe-
cificamente de estabelecer regras para os regimes 
próprios se essas já existem para o regime geral, 
naquilo em que não houver distinções estabeleci-
das na própria Constituição.
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A aposentadoria especial no Regime Geral4 3

Conforme conceito constante do Regulamen-
to da Previdência Social, a aposentadoria especial, 
uma vez cumprida a carência exigida, será devida 
ao segurado empregado, trabalhador avulso e con-
tribuinte individual (se cooperado filiado à coope-
rativa de trabalho ou de produção) que tenha traba-
lhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, 
conforme o caso, sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física.

A redação original do artigo 57 da Lei n.º 
8.213/91 (que seguia os conceitos da LOPS) ad-
mitia duas formas de se considerar o tempo de 
serviço como especial: a) enquadramento por 
categoria profissional, pois, conforme a ativida-
de desempenhada pelo segurado, presumia a 
lei a sujeição a condições insalubres, penosas ou 
perigosas; b) enquadramento por agente noci-
vo, quando, independentemente da atividade ou 
profissão exercida, o caráter especial do trabalho 
decorria da exposição a agentes insalubres arrola-
dos na legislação de regência. 

A Lei n.º 9.032/95 retirou o enquadramento 
por categoria profissional e impôs a necessidade 
de comprovação, pelo segurado, da efetiva ex-
posição aos agentes agressivos, exigindo ainda 
que essa exposição fosse habitual e permanente, 
mediante documentação, na forma estabelecida 
pelo Ministério da Previdência e Assistência So-
cial,  emitido pela empresa ou seu preposto, com 
base nas condições ambientais do trabalho e as-
sinada por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho. 

Desse laudo deveria constar informação so-
bre equipamentos de proteção coletiva, de me-
didas de caráter administrativo ou de organiza-
ção do trabalho, ou equipamentos de proteção 
individual, que eliminem, minimizem ou contro-
lem a exposição aos agentes nocivos, conforme 
estabelecido na legislação trabalhista. O INSS 
poderá inspecionar o local de trabalho para con-
firmar as informações. 

3 Conforme VELOSO (2009), MARTINS (2007) e ROBEIRO (2004), 
com alterações.

Posteriormente o laudo foi substituído pelo 
Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento 
histórico-laboral do segurado – segundo modelo 
instituído pelo INSS – que deve conter registros 
ambientais, resultados de monitoração biológica, 
uso de equipamentos de proteção e dados admi-
nistrativos, além de outras informações (art. 68, 
parágrafo 8.º, do RPS). 

O PPP substituiu o “Formulário de Informa-
ções sobre Atividades com Exposição a Agentes 
Agressivos”, chamado de DIRBEN 8030 (antigo SB-
40, DISES BE 5235, DSS 8030), sendo exigido a par-
tir de 2004. A empresa deverá elaborar e manter 
atualizado o perfil profissiográfico previdenciário 
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo tra-
balhador, fornecendo a este cópia por ocasião da 
rescisão contratual.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT) é um documento com caráter 
pericial, de iniciativa da empresa, com finalidade 
de propiciar elementos ao INSS para caracterizar 
ou não a presença dos agentes nocivos à saúde 
ou à integridade física relacionados no Anexo IV 
do Decreto n.º 3.048/99.

O LTCAT deverá ser assinado por engenheiro 
de segurança do trabalho ou por médico do tra-
balho. A partir de 1.º de janeiro de 2004, foi dis-
pensada a apresentação do LTCAT ao INSS, mas 
o documento deverá permanecer na empresa à 
disposição do INSS. Se houver dúvida quanto às 
informações contidas no Laudo Técnico ou quan-
to aos documentos que fundamentaram sua ela-
boração, o INSS poderá efetuar diligência para 
conferência dos dados.

Para a concessão da aposentadoria especial 
é necessário o cumprimento de um lapso tem-
poral variável de acordo com os riscos à saúde e 
à integridade física. O tempo mínimo de exercí-
cio da atividade geradora do direito à aposenta-
doria especial foi estipulado em 15 (quinze), 20 
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo artigo 31 
da LOPS, que instituiu o benefício, sendo manti-
dos pelas legislações subseqüentes (hoje, artigo 
57 da Lei n.º 8.213/91).

A classificação dos agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes preju-
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diciais à saúde, ou à integridade física e o tempo 
de exposição considerados para fins de concessão 
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 à saúde ou à 
integridade física do trabalhador nos ambientes 
de trabalho, em função de sua natureza, concen-
tração, intensidade e fator de exposição, conside-
rando-se os físicos, como ruídos, vibrações, calor, 
pressões anormais, radiações ionizantes e outros, 
os químicos, como os manifestados por névoas, 
neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores de subs-
tâncias nocivas presentes no ambiente de traba-
lho e outros, e os biológicos, representados por 
microorganismos como bactérias, fungos, parasi-
tas, bacilos, vírus e outros.

No campo do custeio, a Lei 9732/98 instituiu 
alíquotas adicionais de 12%, 9% e 6% conforme 
a atividade exercida, incidente somente sobre 
as remunerações pagas aos segurados sujeitos 
às condições especiais.

A aposentadoria especial será devida ao segu-
rado empregado a partir da data do desligamento 
do emprego (quando requerida até essa data ou 
até noventa dias depois), ou da data do requeri-
mento. Para os demais segurados, será a data da 
entrada do requerimento. 

A renda mensal do benefício será de 100 % 
(cem por cento) do salário-de-benefício. Não há 
aposentadoria especial proporcional e não se lhe 
aplica o fator previdenciário.

De acordo com o parágrafo 8º do art. 57 da 
lei 8213/91, é vedado ao aposentado especial 
continuar ou retornar a atividade que está  sujeita 
a qualquer agente nocivo listado no anexo IV do 
Dec 3048/99, conforme determinado pela Lei n.º 
9.732/98. O aposentado especial poderá retornar 
à atividade laboral desde que esta seja comum.

A conversão de tempo de serviço trabalhado 
em condições especiais para tempo de atividade 
comum consiste na transformação daquele período 
com determinado acréscimo compensatório,  em fa-
vor do segurado, considerando que esteve sujeito a 
trabalho prejudicial à saúde ou à integridade física.

A Lei 6887/80 definiu que o tempo de serviço 
exercido alternadamente em atividades comuns 
e em atividades perigosas, penosas ou insalubres 
poderia ser convertido, não só para o deferimen-
to de qualquer das três aposentadorias  especiais, 
mas também para a obtenção da aposentadoria 
comum. Antes dessa lei, somente o tempo de ser-
viço exercido em atividades perigosas, penosas ou 
insalubres poderia ser somado, depois de conver-
tido, para a concessão da aposentadoria especial.

A Lei n.º 9.032/95 vedou a conversão de tem-
po de serviço comum em especial, mantendo a 
conversão de tempo especial em tempo comum. 

O beneficiário que tiver desempenhado con-
secutivamente duas ou mais atividades em con-
dições prejudiciais à saúde ou integridade física, 
sem completar o prazo mínimo para aposentado-
ria especial, poderá somar os diversos períodos 
conforme a tabela conversora:

tempo a 
Converter

para 15 para 20 para 25

de 15 anos - 1,33 1,67
de 20 anos 0,75 - 1,25
de 25 anos 0,60 0,80 -

Se o segurado desempenhou diversas ativida-
des sujeitas a condições especiais sem completar 
o tempo necessário, poderá converter o tempo de 
uma para outra, considerada a atividade prepon-
derante, isto é, a de maior tempo.

Conforme Decreto n.º 3.048/99, artigo 70, 
admite-se a contagem diferenciada do tempo de 
serviço especial na conversão para tempo comum, 
de acordo com a seguinte tabela:

tempo a 
Converter

(para 30) mulher (para 35) homem

de 15 anos 2,00 2,33
de 20 anos 1,50 1,75
de 25 anos 1,20 1,40

Essas regras de conversão de tempo de ativi-
dade sob condições especiais em tempo de ativi-
dade comum constantes acima se aplicam ao tra-
balho prestado em qualquer período.
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A comprovação do tempo de atividade sob 
condições especiais obedece ao disposto na legis-
lação em vigor  na época da prestação do serviço.

O tempo de serviço deve ser disciplinado pela 
lei vigente à época em que efetivamente presta-
do, passando a integrar o patrimônio jurídico do 
trabalhador, como direito autônomo. A jurispru-
dência fixou que lei nova que venha a estabelecer 
restrição ao cômputo do tempo de serviço não 
pode ser aplicada retroativamente, face a intangi-
bilidade do direito adquirido. 

Apesar da resistência do INSS e dos demais 
órgãos públicos à contagem como especial do 
tempo de serviço público celetista, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) já firmou posicionamento 
quanto à necessidade de observância da lei vigen-
te à época da prestação de serviço na condição de 
celetista (isto é, no período anterior ao regime 
jurídico único), admitindo a conversão do tempo 
especial em tempo comum.

Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO 
E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE INSALUBRE, 
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS 
DE APOSENTADORIA. PERÍODO ANTERIOR À 
SUPERVENIÊNCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNI-
CO. 1. Atividade insalubre, perigosa ou peno-
sa. Contagem do tempo de serviço para fins 
de aposentadoria. Possibilidade. O tempo de 
serviço exercido alternadamente em atividade 
que seja ou venha a ser considerada perigosa, 
insalubre ou penosa é somado, após a respec-
tiva conversão, segundo critérios de equivalên-
cia fixados pelo MPAS, para efeito de qualquer 
espécie de aposentadoria. Legislação previ-
denciária vigente à época da prestação laboral: 
Consolidação das Leis da Previdência Social, 
artigo 35, parágrafo 2.º. 2. Superveniência do 
Regime Jurídico Único: novo regime jurídico 
que, apesar de prever a edição de lei específica 
para regulamentar a concessão de aposentado-
ria para os agentes públicos que exercerem ati-
vidade em condições insalubres, perigosas ou 
penosas, não desconsiderou nem desqualificou 
o tempo de serviço prestado nos moldes da le-
gislação anterior (Lei n. 8.112/90, artigo 103, V). 
Agravo regimental não provido. (STF, Ag. Reg. 
RE 431.200-0, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.4.2005). 

Também diante das inúmeras negativas da au-
tarquia previdenciária quanto ao direito do servidor 
público obter junto ao INSS a certidão de serviço 
prestado como celetista em condições especiais, o 
Supremo Tribunal Federal assim se manifesta:

1. O servidor público tem direito à emissão pelo 
INSS de certidão de serviço prestado como ce-
letista sob condições de insalubridade, peri-
culosidade e penosidade, com os acréscimos 
previstos na legislação previdenciária.

2. A autarquia não tem legitimidade para 
opor resistência à emissão da certidão com 
fundamento na alegada impossibilidade de 
sua utilização estatutária; requerida esta, ape-
nas a entidade à qual incumbe deferi-la é que 
poderia opor à sua concessão. (RE n.º 433305, 
1.ª Turma. Relator Min. Sepúlveda Pertence, 
julg. 14.2.2006). 

Observa-se que tal jurisprudência (hoje consa-
grada em todos os níveis) aplica-se a todo o tempo 
de serviço público celetista, inclusive aquele pres-
tado após a Constituição de 1988, desde que antes 
do regime jurídico único dos servidores públicos.

Direito à aposentadoria especial para 5 
os servidores estatutários e a mora legislativa: 
a EC nº 20/98 

Como já explicitado, os trabalhadores da ini-
ciativa privada, submetidos a regime celetista e vin-
culados ao Regime Geral de Previdência Social, são 
destinatários de normas específicas que lhes per-
mitem o reconhecimento do direito e a contagem 
especial do tempo de serviço prestado sob condi-
ções que lhes prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física, conforme arts. 57 e 58 da lei 8213/91. 

Já os servidores públicos, após a criação do 
Regime Jurídico Único – Lei 8112/90, no âmbito 
federal - , viram ceifados o direito à aposentado-
ria especial e à conversão do tempo de serviço 
especial em tempo comum, mesmo prestado sob 
condições que coloquem em risco sua saúde ou 
integridade física. Reconhece-se apenas a conver-
são do tempo de serviço especial em tempo co-
mum durante o período celetista – mesmo após a 
Constituição de 1988 – conforme a jurisprudência 
consolidada do E. STF, já apresentada.
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Essa distinção se faz em razão da redação do  
§ 4º(originalmente, §1º), do art. 40, da Constituição, 
fazer remissão à necessidade de lei complementar 
para regular os limites do exercício desse direito.

Entendeu-se que para os servidores públicos 
estatutários (destinatários das normas dos arts. 
39 e 40 da CR/88) a norma constitucional que 
lhes assegura aposentadoria especial e direitos 
correlatos (como o direito à conversão do tem-
po especial em tempo comum) seria tipicamente 
“de eficácia limitada”, na conhecida classificação 
de José Afonso da Silva (2000), pois, inexistindo a 
norma infraconstitucional exigida pelo dispositi-
vo constitucional, o direito não seria ainda eficaz, 
não produziria efeitos concretos, não alicerçaria 
nenhum direito subjetivo individual.

Essa linha de interpretação ainda hoje vigora nas 
instâncias inferiores, sendo remansosa a jurisprudên-
cia nesse sentido, como se vê nos exemplos abaixo4:

do STJ:

Administrativo Servidores Publicos Aposenta-
doria Especial Insalubridade Inexistência Le-
gislação Estatutária Descabimento Utilização 
Normas Previdenciárias Comuns SERVIDOR 
ESTATUTÁRIO. CONDIÇÕES INSALUBRES. As 
relações entre o servidor e a entidade estatal a 
que está vinculado são regidas exclusivamente 
por leis, não cabendo o deferimento do benefí-
cio de contar de forma privilegiada o tempo de 
serviço prestado sob condições insalubres. Até 
o momento, essa norma não veio ao mundo ju-
rídico, restando patente á omissão do legisla-
dor, não podendo o Judiciário, no entanto, sob 
a justificativa do imperativo de dar o direito, 
criá-lo. Não cabe a utilização das normas pre-
videnciárias para suprir a lacuna existente nas 
normas administrativas. REsp 266.260-SC, Rel. 
Min. Edson Vidigal, julgado em 14/11/2000. 
(Informativo Nº: 0078 Período: 13 a 17 de no-
vembro de 2000. Quinta Turma)

do TJDFT

Administrativo Servidores Públicos Aposentado-
ria Especial Atividade Insalubre Perigosa Norma 
Constitucional Eficácia Limitada Inexistência Re-
gulamentação Inaplicabilidade Lei 7394/85 APO-
SENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. 
RADIOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTA-

4 VELOSO, Luciane Curty Romero, idem, pp. 28-29.

ÇÃO. MATÉRIA. LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBI-
LIDADE.Não obstante o posicionamento mino-
ritário de que os servidores públicos estatutários 
da área de radiologia têm direito à aposentadoria 
especial ao completarem 25 anos de efetivo exer-
cício, por impossibilidade de se estabelecer, no 
Distrito Federal, tempo superior ao previsto na 
Lei Federal nº 7.394/85, entendeu a Egrégia Tur-
ma que a existência dessa legislação não supre 
as condições  impostas pela Carta Magna, eis que 
não se aplicam aos servidores públicos, mas sim 
aos trabalhadores regidos pela CLT, não sendo 
possível o emprego de analogia. A Constituição 
Federal prevê a regulamentação dessa aposenta-
doria especial por intermédio de Lei Complemen-
tar, sendo, portanto, norma de eficácia limitada, 
de sorte que, enquanto não for editada a lei, não 
há como ser exercida a previsão desta norma. 
20000150007645APC, Rel. Des. GETÚLIO MORAES 
OLIVEIRA, Data do Julgamento 09/04/2001. (Infor-
mativo de Jurisprudência TJDFT nº 7  Período: 03 
abril a 18 de abril de 2001 2ª Turma Cível)

do TRF1

Administrativo Servidores Públicos Aposen-
tadoria Especial Atividade Insalubre art 40  
§1º CR88 Impossibilidade Enquanto não há lei 
complementar SERVIDOR PÚBLICO. APOSEN-
TADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE.
IMPOSSIBILIDADE. § 1º, ART. 40, CF/88. AC 
1998.01.00.046814-0/MA Relator: Desembarga-
dor Federal José Amilcar Machado Julgamento: 
24/06/2003 A Primeira Turma, por unanimida-
de, entendeu que não é possível a concessão 
de aposentadoria especial ao servidor público 
por tempo de serviço em atividades insalubres, 
penosas ou perigosas, haja vista que o § 1º, do 
art. 40, da CF/88 faculta ao Legislativo a edição 
de lei complementar, ainda não editada, para 
regulamentar esse tipo específico de aposen-
tadoria. Asseverou ainda, que é defeso ao juiz, 
a título de analogia, conceder benefício previ-
denciário não previsto no Estatuto dos Servi-
dores Públicos. (BIJ N. 116 PERÍODO:  23/06 a 
27/06/2003. PRIMEIRA TURMA)

Tal posicionamento, surgido ainda na década 
de 1990, não se coaduna com as alterações rea-
lizadas na aposentadoria especial pela Emenda 
Constitucional nº. 20/98 nem com seus fins: uni-
formidade no tratamento da aposentadoria espe-
cial entre segurados do regime geral e dos regi-
mes próprios, vinculando ambos aos termos de lei 
complementar (art. 40, §4º, e art. 201, §1º).
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Isto é, a partir da EC 20/98, a mesma limita-
ção de eficácia vigente desde outubro/1988 para 
os servidores estatutários passou a viger para os 
segurados do regime geral.

A Emenda Constitucional nº. 20/98 prevendo 
as dificuldades de regulamentação por lei com-
plementar determinou no seu art. 15:

Art.15. Até que a lei complementar a que se 
refere o art. 201, § 1°, da Constituição Federal, 
seja publicada, permanece em vigor o dispos-
to nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de 
julho de 1991, na redação vigente à data da 
publicação desta Emenda.

Em outras palavras, em face da criação da ne-
cessidade de lei complementar para regular o be-
nefício, a própria EC 20/98 tratou de expressamente 
recepcionar os arts. 57 e 58 da lei 8213/91 como lei 
complementar em sentido material.

Nem era necessário tanto esmero, pois a ju-
risprudência e a doutrina são uníssonas quanto à 
validade do princípio da recepção, princípio cons-
titucional implícito que permite evitar soluções 
de continuidade normativa pela ausência da lei 
complementar exigida pela Lei Maior ou suas al-
terações (à semelhança do que já ocorre com a 
lei complementar tributária – CTN –, a lei comple-
mentar orçamentária – lei 4320/64 – ou a lei com-
plementar do sistema financeiro – lei 4595/64).

Mas foi cuidadoso o constituinte derivado 
ao explicitar que, na hipótese do art. 201, §1º, da 
CR/88, temos lei complementar em sentido mate-
rial e esta é a lei 8213/91, arts. 57 e 58. Não deixou 
dúvidas de que existem normas de aposentadoria 
especial válidas, eficazes, ainda que inexistente lei 
complementar sobre a matéria.

É inevitável perguntar: e quanto aos servido-
res públicos? 

Desde a entrada em vigor do regime jurídi-
co único, alijados da efetivação do direito à apo-
sentadoria especial, por força também de norma 
constitucional que determina edição de lei com-
plementar, continuariam sujeitos à discricionarie-
dade e à omissão legislativa?

Entendo que os servidores também estão abran-
gidos pelo art. 15 da EC 20/98, aplicando-se-lhes os 

arts. 57 e 58 da lei 8213/91 até que a lei complemen-
tar da aposentadoria especial entre em vigor. São 
muitas as razões.

A mesma Constituição que limitou a aposenta-
doria especial do servidor à edição de lei comple-
mentar também estabeleceu o principio da isono-
mia constitucional de todos os cidadãos (art. 5º, I). 
Por meio deste princípio limita-se a abusividade e 
impede-se a criação de tratamento diferenciado a 
pessoas que se encontram em situações semelhan-
tes. No dizer de (MORAES, 1999) “a desigualdade na 
lei se produz quando a norma distingue de forma 
não razoável ou arbitrária um tratamento específi-
co a pessoas diversas....os tratamentos normativos 
diferenciados são compatíveis com a Constituição 
Federal  quando verificada a existência de uma fina-
lidade razoavelmente proporcional ao fim visado”.

Tratando-se de trabalhador sujeito a condi-
ções especiais em seu labor, que afetem sua saúde 
ou integridade física (ou portador de deficiência, 
conforme a atual redação, já na EC 47/05), indepen-
dentemente do regime de previdência a que vincula-
do, a Constituição garante o direito à aposentadoria 
especial nos termos de lei complementar, desde a EC 
20/98. Se a própria Constituição (especificamente, o 
art. 15 da EC 20/98) estabelece que para um dos re-
gimes a legislação ordinária então vigente (arts. 57 
e 58 da lei 8213/91) é recepcionada como lei com-
plementar em sentido material, dando efetividade 
ao direito à aposentadoria especial, não vejo como 
não utilizá-la para fixar os requisitos e condições 
também para o outro regime.

Entender de outra forma seria admitir que 
uma emenda constitucional (a EC 20/98 em seu 
art. 15) poderia estabelecer uma distinção abso-
lutamente irrazoável entre iguais: a lei ordinária 
(existente) vigeria como lei complementar em 
sentido material, efetivando certo direito fixado 
na Constituição para uns (regime geral) e não po-
deria ser aplicada aos outros (regimes próprios), 
mantendo-os alijados do mesmo direito fixado 
na Constituição. Seria admitir que uma emenda 
constitucional poderia subverter cláusula pétrea 
(art. 5º, I) da Constituição originária.

Há ainda uma segunda razão, relacionada 
aos fins da própria reforma previdenciária empre-
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endida com a EC 20/98 (e aprofundada com a EC 
41/03): o objetivo dessas reformas foi aproximar 
os dois regimes, evitar as brutais disparidades que 
então já se faziam perceber entre os dois sistemas. 

Foi para atingir essa finalidade que a EC 20/98 
estendeu a mesma restrição já existente para ser-
vidores públicos (lei complementar para fixar os 
requisitos da aposentadoria especial) aos traba-
lhadores do regime geral.

Se foi estendida aos segurados do regime ge-
ral a mesma restrição já vigente para os segurados 
dos regimes próprios e se, simultaneamente, foi 
prevista uma norma de transição que garantiu aos 
segurados do regime geral a fruição do benefício, 
não estendê-la aos segurados dos regimes próprios 
significa a manutenção do distanciamento entre 
os dois regimes – um evidente desvio de finalidade 
do ato legislativo que visava a aproximá-los.

Mas, a meu ver, o ponto fulcral para diri-
mir a questão está, realmente, no princípio da 
subsidiariedade do regime geral em relação ao 
regime estatutário.

Como já visto, introduzido também pela 
mesma EC 20/98, o §12 do art. 40 da CR/88 de-
termina que “Além do disposto neste artigo, o 
regime de previdência dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo observará, no que cou-
ber, os requisitos e critérios fixados para o regi-
me geral de previdência social.”

É trivial: assim como é desnecessário o art. 15 
da EC 20/98 (pelo princípio da recepção), é também 
desnecessário estender expressamente sua vigên-
cia aos regimes próprios de previdência, pois na 
ausência de critérios e requisitos específicos para os 
servidores públicos, aplicam-se aqueles da legislação 
previdenciária comum (princípio da subsidiariedade 
do regime geral em relação aos regimes próprios).

A própria EC 20/98 solucionou o problema da 
omissão legislativa.

A lacuna legislativa é uma fatalidade para AS-
CENÇÃO (1991), “podendo ocorrer por deficiência 
de técnica legislativa, por intenção de não regu-
lar a matéria e por imprevisibilidade. Entretanto, 
qualquer que seja a razão de sua existência, ocor-

rendo a lacuna, é necessário que seja suprida para 
resolver o caso concreto e evitar a lesão”.

Mas, nesse caso, vê-se que não há lacuna al-
guma. A EC 20/98 a um só tempo:

igualou os dois regimes quanto à neces-1. 
sidade de lei complementar para fixar os 
requisitos da aposentadoria especial;

recepcionou a legislação ordinária exis-2. 
tente como lei complementar em sentido 
material quanto aos requisitos para a apo-
sentadoria especial;

eliminou qualquer lacuna na legislação 3. 
dos regimes próprios, desde que a maté-
ria tenha regulamentação no regime ge-
ral, pois esta também se aplica àqueles.

Não há dúvida de que essa foi a intenção da 
emenda constitucional. 

A introdução do princípio da subsidiariedade 
do regime geral em relação aos regimes próprios 
permite suprir toda e qualquer lacuna dos regimes 
próprios em qualquer nível – federal, estadual, dis-
trital ou municipal – e em qualquer matéria, desde 
que sua disciplina constitucional seja a mesma – o 
que se dá no caso da aposentadoria especial, con-
forme arts. 40, §4º, e 201, §1º.

Em apoio a tudo que se disse há de se lem-
brar, também, do princípio da máxima efetividade 
da Constituição, pelo qual deve-se evitar qualquer 
interpretação da legislação infraconstitucional (e 
das emendas constitucionais, quando confron-
tadas com as cláusulas pétreas da Constituição 
originária) que impeça, mitigue ou procrastine 
a efetivação dos direitos, garantias e obrigações 
constitucionalmente definidos, seja em relação ao 
cidadão, a toda a coletividade ou ao Estado.

Timidamente, alguns julgados começaram 
a modificar o posicionamento então dominante, 
ainda no início do milênio, numa perspectiva te-
leológica e analógica, sem explicitação das altera-
ções da EC 20/98, como se vê dos seguintes prece-
dentes obtidos no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT)5:

5 VELOSO, Luciane Curty Romero, idem, pp 30-31.
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Administrativo Servidores Públicos Aposentado-
ria Especial Atividade Insalubre 25 Anos Direito 
Reconhecido Com Proventos Integrais mesmo 
Inexistindo Lei Administrativa Especifica APO-
SENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
ATIVIDADE INSALUBRE. A Egrégia Turma mante-
ve a decisão que reconheceu ao servidor público 
o direito à aposentadoria especial aos 25 anos 
de serviço, com proventos integrais, eis que 
exerce atividade considerada insalubre e pos-
sui tempo exigido por lei, ainda que inexistente 
legislação específica posterior à edição da lei 
que o transpôs ao regime estatutário. Ressalte-
se, no entanto, o entendimento minoritário de 
que enquanto a matéria não for regulamenta-
da, não poderá a parte receber a concessão do 
benefício.20000150058635APC, Rel. Des. SÉRGIO 
BITTENCOURT, Data do Julgamento 05/03/2001. 
(Informativo de Jurisprudência TJDFT nº 5  Perío-
do: 08 a 20 de março de 2001. 4ª Turma Cível)

CLT APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚ-
BLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA. 
LEGISLAÇÃO REGULAMENTAR. APLICABILIDA-
DE. CLT.Laborando o servidor em atividade 
considerada insalubre, defere-se-lhe o direito 
à aposentadoria especial, ainda que inexis-
tente legislação específica posterior à edição 
da lei que o transpôs ao regime estatutário. 
A omissão do legislador quanto a não edição 
de normas específicas sobre a matéria não 
pode constituir óbice à tutela da pretensão do 
autor, na medida em que o direito à aposen-
tadoria especial é reconhecido aos técnicos 
de laboratório regidos pela CLT, nas mesmas 
condições em que trabalham os servidores 
estatutários.20000150058635EIC, Rel. Des. 
JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento 
11/09/2002. (Informativo de Jurisprudência do 
TJDFT nº 36  Período: 06 a 26de setembro de 
2002. 2ª Câmara Cível)

Também essa foi a solução encontrada pelo 
STF (aplicação analógica dos critérios vigentes 
para os trabalhadores em geral aos servidores 
públicos) diante da ausência de lei que regulasse 
a greve no serviço público, forte no principio da 
máxima efetividade da Constituição e da razoabi-
lidade, ante a incrível demora na regulamentação 
(v.g., MI 670/ES, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, rel. 
p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007. 
(MI-670), MI 708/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
25.10.2007. (MI-708) e MI 712/PA, rel. Min. Eros 
Grau, j. 25.10.2007. (MI-712)). 

O Excelso Pretório também mudou de posi-
ção especificamente em relação à aposentadoria 
especial nos regimes próprios dos servidores, de-
terminando a aplicação da legislação previdenciá-
ria geral diante da omissão legislativa, mesmo no 
período posterior ao regime jurídico único, como 
se vê no precedente estabelecido quando do jul-
gamento do MI 721-DF, in verbis:

MI N. 721-DF

RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Con-
forme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da 
Constituição Federal, conceder-se-á mandado 
de injunção quando necessário ao exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à so-
berania e à cidadania. Há ação mandamental 
e não simplesmente declaratória de omissão. 
A carga de declaração não é objeto da impe-
tração, mas premissa da ordem a ser forma-
lizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO 
- BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, 
a decisão possui eficácia considerada a relação 
jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRA-
BALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO 
À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI 
COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina 
específica da aposentadoria especial do servi-
dor, impõe-se a adoção, via pronunciamento 
judicial, daquela própria aos trabalhadores em 
geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Noti-
ciado no Informativo 477 (Informativo STF Nº 
490. Brasília, 26 a 30 de novembro de 2007 – 
DJU de 30 de novembro de 2007)

Ainda que, mais uma vez, não explicitado o 
tema do princípio da subsidiariedade do regime ge-
ral em relação aos regimes próprios, não há dúvidas 
de que implicitamente ele está sendo reconheci-
do e aplicado, como determina a EC 20/98.

6 Conclusão 

A Emenda Constitucional nº 20/98, visando 
à aproximação entre os regimes previdenciários 
do INSS (regime geral) e dos servidores públi-
cos ocupantes de cargos (regimes próprios), 
igualou os dois sistemas no que diz respeito à 
necessidade de lei complementar para fixação 
dos requisitos para a aposentadoria especial, 
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conforme redações dadas ao §4º do art. 40 e ao 
§1º do art. 201 da Constituição.

Simultaneamente e também visando à apro-
ximação entre os regimes, a EC nº 20/98 introdu-
ziu o princípio da subsidiariedade do regime geral 
em relação aos regimes próprios de previdência, 
conforme redação dada ao §12 do art. 40 da 
Constituição, pelo qual as lacunas das legisla-
ções dos regimes próprios, no que diz respeito a 
critérios e requisitos, serão supridas pela legisla-
ção previdenciária geral.

Com base no princípio da subsidiariedade do 
regime geral em relação aos regimes próprios, do 
princípio da isonomia e do principio da máxima 
efetividade da Constituição, e tendo em conta a 
finalidade da emenda constitucional supracitada, 
que francamente visou a uma maior harmonia e 
redução de diferenças entre os dois regimes, con-
clui-se que deve ser aplicado aos regimes próprios 
de previdência o disposto no art. 15 da mesma EC 
nº 20/98, isto é, a recepção dos arts. 57 e 58 da lei 
8213/91 como lei complementar em sentido ma-
terial que estabelece os critérios e requisitos para a 
aposentadoria especial e direitos correlatos também 
do servidor público.

Não há mora legislativa no que diz respeito ao 
art. 40, §4º, da Constituição: a própria EC nº 20/98 
(que renumerou o §1º para §4º do art. 40) estabe-
leceu, no seu art. 15, a recepção dos arts. 57 e 58 
da lei 8213/91 como lei complementar em senti-
do material para o regime geral (art. 201, §1º, da 
CR/88) e por sua vez determinou que tais critérios 
também se aplicam aos regimes próprios, por for-
ça do princípio da subsidiariedade do regime geral 
(art. 40, §12, da CR/88).
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A (in)compatibilidade vertical do instituto da desaposentação
Juíza Federal Substituta Nair Cristina Corado Pimenta de Castro

Introdução1 

Aplicação recente que veio a ganhar espaço na 
seara previdenciária, com reflexos nas lides desta 
natureza, atualmente correntes perante o Judiciá-
rio, diz respeito ao instituto que se convencionou 
chamar, doutrinariamente, de desaposentação.

Tal figura previdenciária, sabe-se, não é nova, 
tendo há muito lugar nas lições de Direito Previ-
denciário, no ponto que diz respeito ao retorno do 
aposentado à atividade, deixando a condição de 
inativo, a exemplo do instituto de Direito Admi-
nistrativo denominado de reversão.

Atualmente, uma nova aplicação, dir-se-ia pou-
co mais extensiva do instituto, eis que não exigiria 
o abandono da condição de inativo seguida do re-
torno à atividade, consistiria no ato pelo qual o se-
gurado, até então aposentado e simultaneamente 
empregado, manifestaria renúncia ao benefício por 
si usufruído para, em seguida, formular novo re-
querimento de benefício da inatividade, para cuja 
concessão seriam computadas, no período básico 
de cálculo da nova prestação, todas as contribui-
ções relativas à sua vida laboral, sejam elas relativas 
a período laborativo anterior ao primeiro benefí-
cio usufruído, sejam elas referentes ao período em 
que, aposentado, permaneceu simultaneamente 
em atividade remunerada, efetuando recolhimen-
tos ao regime previdenciário.

A partir da mencionada opção, escudada, se-
gundo defensores do instituto, na ausência de 
vedação legal à renúncia ao benefício seguida do 
requerimento de uma nova prestação mais vanta-
josa, desapareceria, para o então titular, o benefício 
anteriormente deferido pelo regime previdenciário, 
dando lugar à possibilidade legítima de formulação 
de novo requerimento administrativo de benefício, 
desta feita com o cômputo do período acrescido à 
vida laboral do contribuinte/segurado, enquanto 

este se encontrava aposentado, mas simultanea-
mente no exercício de atividade remunerada.

Com os contornos genéricos ora explicitados, 
vozes há que se erguem, tanto doutrinária quan-
to jurisprudencialmente, na defesa do instituto e 
de sua aplicação em favor dos segurados aposen-
tados-trabalhadores, visando, em linhas gerais, a 
majoração da prestação até então titulada pelo 
renunciante, objeto primaz do desenvolvimento 
do instituto.  Há, todavia, posições outras que aca-
tam a aplicação da figura, com ressalvas quanto 
aos seus efeitos e o momento de sua produção, e, 
ainda, que rejeitam a legitimidade de sua aplica-
ção, afastando, por completo, a possibilidade de a 
renúncia a anterior benefício dar azo a novo bene-
fício, de mesma natureza, desta feita, majorado.

A presente digressão passará pelos princí-
pios vetores do sistema previdenciário constitu-
cional, com destaque para a sua força normativa 
neste âmbito, pelas disposições legais tangentes 
à matéria e pelo alcance de conceitos jurídicos 
que interessam à questão.

Seguridade social: princípios instituti-2 
vos e informativos 

A seguridade social, como o conjunto de nor-
mas programáticas organizadas e concretizadas 
em sistema integrado de ações dirigidas à garan-
tia e à promoção da saúde, da assistência social e 
da previdência social, encontra-se alicerçada em 
arcabouço normativo constitucional constituído 
de princípios, os quais, de seu turno, consistem 
direito-garantia fundamental, a teor da exegese 
do art. 5º, §2º e art. 6º, caput da CRFB/88.

Como direitos-garantia, dotados são de for-
ça normativa dentro do Estado Democrático de 
Direito, paradigma estatal que veio a superar o 
Estado Liberal, caminhando para a superação do 
Estado Social, este último assinalado pelo exacer-



bado crescimento da estrutura do Estado, posto 
em posição assistencial, interventiva e quase pa-
ternalista em face dos cidadãos, berço no qual se 
desenvolveram as regras de seguridade social. É 
nesse novo contexto, inaugurado com a CRFB/88, 
que ganha relevância extrema a base constitucio-
nal principiológica sobre a qual se assentam os 
demais sistemas jurídicos, configurando o fator 
primordial a legitimar toda a atuação de adminis-
tradores e administrados.

No ponto particular relativo à Seguridade 
Social e, mais precisamente, à Previdência So-
cial – em cujo seio ganhou ênfase o instituto 
em análise – dispõe a Constituição Federal da 
República, já em seu preâmbulo, que os repre-
sentantes do povo brasileiro, reuniram-se “em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos [...]”.

Em tal balizamento, estatuiu, ainda, que: são 
objetivos fundamentais da República, a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 
3º, I da CRFB/88); todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput 
da CRFB/88); são direitos sociais, dentre outros, a 
saúde, a previdência social e a assistência aos de-
samparados (art. 6º da CRFB/88); “a seguridade so-
cial compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saú-
de, à previdência e à assistência 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 prestação dos benefícios e serviços 
(art. 194, parágrafo único, I e III da CRFB/88); “a se-
guridade social será financiada por toda a socieda-
de, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 
195, caput da CRFB/88); “a previdência social será 
organizada sob a forma de regime geral, de cará-
ter contributivo e de filiação obrigatória, observa-
dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial” (art. 201, caput da CRFB/88); a previdên-

cia social destina-se, dentre outras finalidades, ao 
atendimento de eventos de doença, invalidez, 
morte e idade avançada, à proteção ao trabalha-
dor em situação de desemprego involuntário e 
aos dependentes do segurado recluso e do fale-
cido (art. 201, I, III, IV e V da CRFB/88); é vedada a 
adoção de requisitos e critérios diferenciados para 
concessão de aposentadoria aos beneficiários do 
RGPS (art. 201, §1º da CRFB/88).

Aludida base normativo-constitucional 
serve de vetor para a atuação Estatal, em suas 
variadas funções (executiva, legislativa e judici-
ária), e não pode ser olvidada sob pena de in-
cursão em inconstitucionalidade e, pois, em ca-
rência de legitimidade no Estado Democrático 
de Direito (art. 1º da CRFB/88).

Lançadas as premissas constitucionais, dis-
puseram as denominadas Lei de Benefícios e Lei 
de Custeio – Lei nº 8.213/91 e Lei nº 8.212/91, 
respectivamente – em idêntica direção (vide arts. 
1º, 3º e 10 da Lei nº 8.212/91 e arts. 1º, 2º e 9º da 
Lei nº 8.213/91) e, no particular interessante ao 
tema, ficou disciplinado que:

Art. 1º A previdência social, mediante contri-
buição, tem por fim assegurar aos seus bene-
ficiários meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de incapacidade, desemprego in-
voluntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte daqueles 
de quem dependiam economicamente.

Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos se-
guintes princípios e objetivos:

I – universalidade de participação nos 
planos previdenciários;

[...].

Art. 11, §3º. O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS que estiver exer-
cendo ou que voltar a exercer atividade abran-
gida por este Regime é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, ficando sujeito às 
contribuições de que trata a Lei n. 8.212/91, de 
24 de julho de 1991, para fins de custeio da Se-
guridade Social. 

Art. 18. §2º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS que permanecer em 
atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, 
não fará jus a prestação alguma da Previdência 
Social em decorrência do exercício dessa ativida-
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de, exceto ao salário-família e à reabilitação pro-
fissional, quando empregado. – Lei nº 8.213/91

Nessa linha, discorrendo acerca dos princípios 
e objetivos constitucionais, encampados pela le-
gislação infraconstitucional aplicável à matéria, 
leciona a doutrina acerca da matriz do sistema se-
curitário (MARTINEZ, 2001, p. 130/133)1:

Na previdência Social, a solidariedade é 
essencial, e exatamente por sua posição nucle-
ar esse preceito sustentáculo distinguiu-se dos 
básicos e técnicos, sobrepairando como dire-
triz elevada. Ausente, será impossível organizar 
a proteção social.

Solidariedade que dizer cooperação da 
maioria em favor da minoria, em certos casos, 
da totalidade em direção à individualidade. 
Dinâmica a sociedade, subsiste constante al-
teração dessas parcelas e, assim, num dado 
momento, todos contribuem e, noutro, muitos 
se beneficiam da participação da coletividade. 
Nessa idéia simples, cada um também se apro-
pria de seu aporte. Financeiramente, o valor 
não utilizado por uns é canalizado para outros.

[...]

Na Previdência Social, é exigência lógica 
e técnica matemático-financeira.

[...]

Seu perímetro é a sociedade, num pri-
meiro momento, e a comunidade internacio-
nal, num passo mais avançado. Seu alcance 
corresponde à universalidade do instrumental 
considerado. Enorme no seguro social, total na 
seguridade social.

[...]

A solidariedade não é instrumento de 
aplicação prática: diz respeito ao legislador. 
Ferramenta formal, extravasada para o Direito 
Previdenciário, no qual encontra acolhida, em 
providência técnica, a solidariedade fiscal.

Impregna todo o edifício securitário e, de 
certa forma – no caso mais comum –, passa des-
percebida da clientela protegida, constituída de 
milhões de pessoas, sem nenhuma consciência 
da participação delas. A solidariedade é apoio 
sociológico e econômico do sistema, sem os 
partícipes sentirem diretamente os seus efeitos, 
em virtude do distanciamento entre si, quando 
da efetivação dos serviços. Inspiração para o le-
gislador e diretriz do administrador [...].

1 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário, tomo 
1: noções de direito previdenciário. 2.ed. São Paulo: Ltr, 2001. 

[...]

A solidariedade não é espontânea. A adesão 
a sistemas facultativos, caso do mutualismo e do 
seguro privado e, particularmente, da assistência 
privada ou pública, não lhe retira a compulsorie-
dade, uma vez admitido o segurado no sistema. 

O seguro social é imposto. Para Raggi 
“o seguro social é obrigatório, porque, se não 
o for, não será seguro social” (apud Augusto 
Ventui, in “I Fondamenti Scientificie della Si-
curezza Sociale”, pág. 109).

A sujeição legal é condição para a solida-
riedade se efetivar. A sustentação de sistema 
financeiro dessa natureza nela calcado impõe 
logicamente a obrigatoriedade. 

Esta não é só da contribuição ou, even-
tualmente, da filiação, em si, mas de todo o 
sistema do seguro social em relação às pessoas 
protegidas. Norma pública, jus cogens, a qual 
nenhum dos tutelados pode subtrair-se, não 
importando o motivo. [...]. 

Ainda sobre essa diretriz, colhe-se lição nos se-
guintes termos (JUNIOR, ROCHA, 2005, P. 30/31)2:

A seguridade social é, em última análise, 
um instrumento através do qual se pretendem 
alcançar os objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil, arrolados no art. 3º 
da Constituição, quais sejam: “construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; erradicar a po-
breza e a marginalização; reduzir as desigual-
dades sociais e promover o bem de todos”.

[...]

No que tange à previdência social, ela é 
um seguro social compulsório, eminentemen-
te contributivo – este é o seu principal traço 
distintivo – mantido com recursos dos traba-
lhadores e de toda sociedade – que busca pro-
piciar meios indispensáveis à subsistência dos 
segurados e seus dependentes quando não 
podem obtê-los ou não é socialmente desejável 
que eles sejam auferidos através do trabalho 
por motivo de maternidade, velhice, invalidez, 
morte, etc.. (original sem destaque)

E, ainda (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 36/37)3:

[...] Já a tese que propõe se transferir ao 
trabalhador a responsabilidade por sua sub-

2 JUNIOR, José Paulo Baltazar, ROCHA, Daniel Machado da. 
Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 5.ed. Porto 
Alegre: Liv. Do Advogado Editora: ESMAFE, 2005.

3 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de, LAZZARI, João Batista. Manual 
de Direito Previdenciário. 3.ed. São Paulo: Ltr, 2002. 
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sistência futura, quando venha a deixar de ser 
capaz para o trabalho, esbarra em situações 
como a daquele que, ainda no início de sua 
idade produtiva, venha a sofrer um acidente, 
tornando-se doravante incapaz para o traba-
lho. Logo, por mais precavido que possa ser 
o indivíduo, estará ele sempre sujeito à hipó-
tese de múltiplos infortúnios durante toda a 
sua vida profissional, e não somente com o 
advento de sua velhice.

Importa ressaltar que os países que, em 
face de mudanças nos seus regimes previden-
ciários, adotaram o sistema de capitalização de 
recursos – mediante contas individualizadas em 
nome de cada segurado – abandonaram, a nosso 
ver, a noção de “previdência social”, já que esta só 
se observa quando a sociedade, como um todo, 
presta solidariedade a cada um dos indivíduos 
que dela necessite, por meio do sistema de repar-
tição, ou de fundo único. A partir do momento 
em que cada trabalhador faça cotizações para si 
próprio, e não para um fundo mútuo, desaparece 
a noção de solidariedade social.

Disposto o substrato normativo sobre o qual 
deve ser analisada a questão atinente ao que se 
convencionou chamar de desaposentação, é pre-
ciso verificar a congruência das justificativas de 
sua aplicação aos marcos constitucionais do siste-
ma previdenciário, a fim de que se possa concluir 
pela sua compatibilidade com aquele e, portanto, 
pela legitimidade do instituto.

Seguridade Social: Previdência Social: 3 
riscos e contingências sociais

A idéia de seguridade social, alicerçada sobre 
a noção de proteção ou segurança estatal remon-
ta aos primórdios do Estado Social, que veio a 
suplantar o modelo de estado liberal, no qual a 
liberdade e a prevalência dos direitos individuais 
se mostraram insuficientes à garantia do bem es-
tar coletivo e à efetivação de direitos compendia-
dos na legislação existente.

Nesta concepção, surgiu premida por riscos 
sociais emergentes do convívio social e econô-
mico e das inúmeras necessidades ou contingên-
cias por que passavam ou poderiam vir a passar 
os seus integrantes, dando azo à previsão de me-
didas aptas a garantir socialmente a sobrevivên-
cia do indivíduo, primeiramente inserido num 

contexto de proteção de classes e, em seguida, 
de proteção universal4. Alcançou prestações pro-
tetivas, com algumas variações conforme o mo-
delo adotado, custeadas por aportes vindos de 
vários setores (público e privado), tanto no âmbi-
to assistencial, como no de saúde e de previdên-
cia social (ou seguro social), este último assina-
lado pelo caráter contributivo e de alcance mais 
restrito, que o particularizam.

No plano previdenciário, uma das vertentes 
da seguridade social, e tendo em mira que o ins-
tituto da desaposentação implicaria a renúncia à 
prestação anterior seguida do requerimento de 
concessão de novo benefício pago em razão de 
inatividade, de registrar-se que a contingência ou 
necessidade segurada, mediante contribuições 
de seguridade social (e não só previdenciárias), na 
hipótese vertente, a render ensejo à obtenção de 
aposentadoria – como sendo a prestação repara-
dora e substitutiva do salário da atividade remu-
nerada – é a impossibilidade de o segurado bene-
ficiário prover a sua própria subsistência através 
do exercício de ocupação que lhe garanta retorno 
pecuniário de manutenção própria, seja porque 
em idade avançada, seja porque incapacitado, seja 
porque atingido, por presunção legal, extenuante 
e suficiente tempo laborativo em idade ativa, por 
vezes em condições de risco à sua sanidade. 

A esse respeito, escreveu-se (CASTRO, LAZZA-
RI, 2002, p. 39)5 que:

A Previdência Social é, portanto, o ramo 
da atuação estatal que visa à proteção de todo 
indivíduo ocupado numa atividade laborativa re-

4 Art. 22. Todo o homem, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço 
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade.

 Art. 25. I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle. [...] – Declaração Universal de Direitos Humanos, 
adotada pela resolução n. 217 A (III) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em 10/12/1948 (citada por FORTES, Simone 
Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da Seguridade Social. Porto 
Alegre: Liv. Do Advogado Editora, 2005. p. 22).

5 Ob.cit. 
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munerada, para proteção dos riscos decorrentes 
da perda ou redução, permanente ou temporária, 
das condições de obter seu próprio sustento. Eis a 
razão pela qual se dá o nome de seguro social ao 
vínculo estabelecido entre o segurado da Previ-
dência e o ente segurador estatal.

Em igual sentido, doutrina abalizada se põe 
(FORTES, PAULSEN, 2005, p. 46/47)6:

A Previdência Social, portanto, constitui-
se em sistema gerido, organizado ou contro-
lado pelo Estado que objetiva dar cobertura a 
eventos em regra imprevistos (riscos sociais) 
que venham a acometer os beneficiários do 
regime, fornecendo-lhes prestações e serviços 
que garantam sua sobrevivência.

Riscos ou contingências são os eventos 
incertos, determinantes da perda da autono-
mia dos sujeitos, por conta de impossibilidade 
laborativa, cuja ocorrência, embora em um pri-
meiro momento tenha um reflexo puramente 
individual, apresenta, também, evidente im-
portância para a sociedade, já que a situação 
de desemprego ou desocupação involuntária, 
considerada em termos globais, opera reflexos 
econômico-sociais consideráveis.

[...]

No caso brasileiro, a Constituição Federal 
de 1988, nos incisos do art. 201, aponta como 
riscos sociais que devem necessariamente ser 
cobertos pelo Regime Geral de Previdência 
Social, sem exclusão de outros, a doença, a in-
validez, morte, idade avançada, maternidade, 
desemprego involuntário e reclusão.

E, noutro ponto da obra, no particular da es-
pécie de benefício em regra objeto da renúncia 
de que trata a desaposentação, continua (FORTES, 
PAULSEN, 2005, p. 162/163):

Os benefícios por tempo de serviço 
dividem-se em duas categorias: aqueles que 
oferecem proteção contra contingências efe-
tivamente diagnosticadas, e aqueles que não 
se prestam a cobrir, objetivamente, nenhum 
risco social, mas se configuram em prêmio aos 
segurados que tiveram vínculo previdenciário 
por um período relativamente longo, fixado 
pela legislação.

[...]

6 FORTES, Simone Barbisan, PAULSEN, Leandro, Direito da 
Seguridade Social. Porto Alegre: Liv. Do Advogado Editora, 2005.

No segundo caso, situa-se a aposentadoria 
por tempo de contribuição [...] tal tipo de aposen-
tadoria efetivamente não cobre nenhuma con-
tingência ou risco social, mas é garantida àqueles 
que contribuíram para o sistema por um dado 
tempo. Poder-se-ia, no máximo, aludir à presen-
ça do risco social desemprego, que, em caso de 
países como o Brasil, acomete principalmente 
aqueles que estão na faixa etária de concessão 
das aposentadorias por tempo de contribuição, 
em geral ao redor dos 50 anos.

A Previdência Social, como visto, estruturou-
se sobre o pilar do mutualismo, extraindo da siste-
mática dos seguros privados, o que lhe dá a tôni-
ca securitária e não assistencial, conceitos que se 
lhe tornaram aplicáveis, assinalando o seu caráter 
contributivo, a cargo de todos, mediante aportes 
a um fundo único, do qual todos se beneficiarão 
uma vez ocorrentes os riscos sociais (fato prová-
vel, previsível ou não, relativo a acontecimento 
incerto e futuro) ou contingências (necessidades 
derivadas de fato previsível antecipadamente), 
eleitos em plano constitucional. 

Por conseguinte, igualmente aplainado o ter-
reno sobre este prisma, tem-se que o estudo quan-
to à legitimidade de aplicação do instituto deve 
passar, necessariamente, pelas características e fi-
nalidade próprias do sistema securitário, cujas ba-
lizas são claramente explicitadas pela doutrina, a 
partir dos objetivos constitucionalmente postos.

Relação jurídica de seguridade social: 4 
relação de custeio e relação de amparo

Embora não se pretenda, nem de longe, neste 
estudo, esmiuçar todas as nuanças da referida re-
lação jurídica, haja vista o nível de detalhamento 
e implicações nela compreendidas e não compor-
tados nesta digressão, fato é que a questão da de-
saposentação diz respeito à alteração produzida 
no resultado jurídico advindo de uma relação fá-
tico-jurídica estabelecida no plano da seguridade 
social, mas especificamente decorrente de uma 
relação jurídico-previdenciária existente entre o 
Estado – gestor do fundo previdenciário comum – 
e o beneficiário – segurado ou dependente.  Desta 
relação jurídica estabelecida por força de lei ou de 
modo facultativo surge a obrigação estatal de, ve-
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rificado o risco/contingência e preenchidos os re-
quisitos legais específicos, praticar ato jurídico de 
natureza pública (ato administrativo) consistente 
na concessão ou implantação da prestação segu-
rada, em caráter perene ou temporário.

Imbricada com esta relação e, até mesmo, fi-
gurando como um pré-requisito legal para a in-
tegração do beneficiário-segurado – e por ele, do 
beneficiário-dependente – nessa aludida relação 
jurídico-previdenciária, há a relação jurídico-tributá-
ria, atinente ao custeio prévio da seguridade social.

Sob a ótica da Previdência Social, de ser regis-
trado que esse plexo de relações jurídicas entrela-
çadas, em si distintas – previdenciária e tributária –, 
é ocorrente apenas nas hipóteses em que o contri-
buinte figura como segurado (obrigatório ou facul-
tativo) e, portanto, também como beneficiário no 
outro lado do sistema de seguro social.  Hipóteses 
há em que se têm apenas contribuintes (v.g pes- 
soas jurídicas) – relação jurídico-tributária de custeio 
– e outras, em que se verifica a presença apenas de 
beneficiários (no caso dos dependentes) – relação 
jurídico-previdenciária (de seguro social). 

É dizer, então, que a relação jurídica de seguri-
dade social compreende, numa ponta, relação jurídi-
co-tributária distinta (Estado-credor – contribuinte-
devedor) e, noutra, relação jurídico-previdenciária 
(Estado-devedor – segurado-credor), jurídico-assis-
tencial (Estado-devedor – assistido-credor) ou jurí-
dico-sanitária (Estado-devedor – atendido-credor).

Acerca do tema, segue elucidativa lição colhida 
da doutrina (CASTRO, LAZZARI, 2002, p. 123/124)7:

No campo do Direito Previdenciário, há 
sempre relação de uma pessoa – natural ou ju-
rídica – com o ente previdenciário estatal. Con-
tudo, há duas espécies distintas de relações ju-
rídicas decorrentes da aplicação da legislação 
previdenciária: a relação de custeio e a relação 
de prestação. Numa delas o Estado é credor, 
noutra devedor. Na primeira o Estado impõe 
coercitivamente a obrigação de que as pes-
soas consideradas pela norma jurídica como 
contribuintes do sistema de seguridade – logo, 
contribuintes também da Previdência Social – 
vertam seus aportes, conforme as regras para 
tanto estabelecidas. Na segunda, o Estado é 

7 Ob.cit. 

compelido, também pela lei, à obrigação de 
dar – pagar benefício – ou de fazer – prestar 
serviço – aos segurados e dependentes que, 
preenchendo os requisitos legais para a obten-
ção do direito, o requeiram.

A existência de uma relação jurídica de 
custeio própria para o âmbito da Previdência 
Social caracteriza o modelo de previdência de 
caráter contributivo. [...] Pelo sistema contribu-
tivo, a receita da Previdência Social – e no caso 
brasileiro, da Seguridade social como um todo 
– decorre de pagamentos feitos por pessoas 
com destinação específica para o financiamen-
to das ações no campo da proteção social.

[...]

Outras pessoas têm a obrigação de contri-
buir porque a lei simplesmente lhes determina tal 
ônus, sem que tenham qualquer contraprestação 
pelo fato de verterem recursos para o sistema. O 
liame obrigacional tem fundamento, nestes ca-
sos, no ideal de solidariedade que fundamenta 
a Previdência social, embasado na teoria do ris-
co social, segundo a qual toda a sociedade deve 
suportar o encargo de prover a subsistência dos 
incapacitados pra o trabalho.

[...]

Sendo regida por lei, e não pela vontade de 
particulares, a relação obrigacional de custeio é 
autônoma em relação à relação jurídica de pres-
tação previdenciária.

Disso se apreende, pois, tratar-se de relação 
jurídica de caráter público, seja no que se refere 
ao custeio, seja no que pertine à prestação, uma 
vez presente relação jurídica estabelecida em ca-
ráter cogente, vale dizer, por força de disposição 
e previsão legal de natureza obrigatória, cujas im-
plicações devem ser analisadas à luz das normas 
de direito público.

A “desaposentação” a partir dos baliza-5 
dores jurídico-normativos estabelecidos

A questão atine ao cabimento da renúncia à 
prestação anterior seguida da concessão de nova 
prestação de mesma natureza (aposentadoria), 
com o cômputo de período laborado durante a 
aposentadoria, para fins de majoração da renda 
mensal de benefício e, diante das premissas antes 
mencionadas, a resolução do tema aponta para 
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incompatibilidades de sua aplicação em face dos 
marcos constitucionais.

A despeito de tratar-se de questão não pacifi-
cada no seio jurisprudencial, a aplicação do insti-
tuto, num primeiro momento, esbarraria na falta 
de previsão legal, embora verídico o fato de que 
o primado da liberdade individual não veda a re-
núncia à prestação obtida, tendo em conta estar 
consubstanciada em repercussão patrimonial, de 
maneira tal, que, se o segurado, preenchendo to-
dos os requisitos para aposentadoria, opta ainda 
assim por permanecer em atividade, não lhe se-
ria vedado nela continuar – quando se acha em 
condições físicas e psicológicas de manter-se tra-
balhando – tampouco lhe seria proibido declinar 
do usufruto da prerrogativa já concedida pela Ad-
ministração mediante sua provocação, por vezes, 
prematura e impensada. 

E a referida falta de previsão legal, na verdade, 
se consubstancia em óbice imposto por expressa 
norma legislada, no sentido de que o segurado, 
após e enquanto aposentado, não se pode valer 
do período simultaneamente trabalhado, com o 
fito de aproveitar o tempo de serviço aperfeiçoa-
do paralelamente ao tempo de jubilamento, para 
fins de obtenção de novas prestações.

Embora a literalidade do art. 18, §2º da Lei nº 
8.213/91, antes transcrito, em sua redação atual 
que nada distoa da originária, não vede em verná-
culo expresso a concessão de nova aposentado-
ria em função do tempo trabalhado “no retorno à 
atividade” ou “na permanência do vínculo laboral” 
após a obtenção do benefício de aposentadoria, o 
legislador deixou expresso, por interpretação ló-
gica excludente, que, em decorrência do exercício 
dessa atividade, o segurado não fará jus à presta-
ção alguma da Previdência Social, ressalvando de 
modo explícito apenas as prestações a que teria 
direito acaso mantido vínculo empregatício (segu-
rado empregado), quais sejam, ao salário-família e 
à reabilitação profissional.

Diante disso, conquanto não se vede o exer-
cício da livre disponibilidade das importâncias 
pelo seu titular, impede a lei o uso desse novo 
período de atividade pós-aposentação (por 
permanência ou por retorno à atividade), para 

compelir a Previdência Social a, em função dele, 
conceder quaisquer outras prestações que não 
aquelas expressamente ressalvadas por vontade 
legislativa. No particular, tratando o legislador 
da figura do segurado aposentado, não conferiu 
ele, ao tempo de permanência/retorno à ativida-
de, após a aposentadoria, qualquer efeito jurídi-
co que não os textualmente excetuados.  Tem-se, 
pela regra positivada, ausência de repercussão 
positiva – geradora de direitos perante o siste-
ma securitário (relação jurídica de amparo) – ao 
segurado em tais condições.

Pelo que se viu, a questão envolve relações 
jurídicas distintas, não gerando a de custeio, exis-
tente entre o segurado obrigatório (posto em 
exercício de atividade remunerada, mesmo que 
tenha retornado a ela após aposentado), qualquer 
repercussão sobre a relação jurídica de amparo 
(relação de prestação), já aperfeiçoada com o pre-
enchimento das condições e aperfeiçoado o risco 
ou contingência, seguido do pagamento do valor 
assegurado, haja vista o mutualismo, a solidarieda-
de intergeracional e o sistema de repartição ado-
tado pela Seguridade Social brasileira, baseado 
em prévio equilíbrio financeiro e atuarial, explici-
tados na doutrina nos seguintes termos (CASTRO, 
LAZZARI, 2002, p. 88/89)8:

O regime previdenciário estabelecido na 
Constituição Federal e na legislação ordinária 
segue a forma de repartição da receita entre 
os segurados que dela necessitem. Não há vin-
culação direta entre o valor das contribuições 
vertidas pelo segurado e o benefício que o 
mesmo possa vir a receber, quando ocorrente 
algum dos eventos sob a cobertura legal. Isto 
significa que há segurados que contribuem 
mais do que irão receber à guisa de benefícios, 
e outros que terão situação inversa.

[...]

Princípio expresso somente a partir 
da Emenda Constitucional n. 20/98 (art. 201, 
caput), significa que a Previdência Social de-
verá, na execução da política previdenciária, 
atentar sempre para a relação entre custeio e 
pagamento de benefícios, a fim de manter o 
sistema em condições superavitárias, e obser-
var as oscilações da média etária da população, 

8 Ob. Cit.
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bem como sua expectativa de vida, para a ade-
quação dos benefícios a estas variáveis. 

Segundo Stephanes, comentando a 
necessidade de adotar-se tal princípio, ainda 
quando a Emenda n. 20/98 tramitava: “No que 
diz respeito à Previdência Social, os impactos 
da dinâmica demográfica refletem-se tanto 
nas despesas quanto no lado das receitas. Em 
um sistema de repartição simples como o bra-
sileiro, o elemento fundamental para manter 
seu equilíbrio, considerando-se somente as va-
riáveis demográficas, é a estrutura etária da po-
pulação a cada momento, pois é ela que define 
a relação entre beneficiários (população idosa) 
e contribuintes (população em idade ativa)”.

Sendo assim, analisada apenas a relação de 
prestação (de seguro social), para o que não in-
fluem os novos e atuais recolhimentos feitos pelo 
segurado já aposentado, mas ainda em atividade, 
tem-se que a Administração – pela autarquia res-
ponsável – se defronta com norma que destitui 
referido tempo de conseqüência jurídica positiva 
para o segurado em termos previdenciários, não 
gerando para o sistema dever de computá-lo para 
outro fim senão aqueles ressalvados pela norma.  

Nesse contexto de relações de natureza pú-
blica distintas (tributária e securitária), para o 
Estado (devedor da prestação), a quem cabe a  
gestão e a quem é possível proceder, por seus 
agentes, na estrita legalidade, é irrelevante o 
tempo de serviço laborado pelo aposentado, ex-
ceto para fins de visualizá-lo, em relação jurídica 
diversa (de custeio), como contribuinte obrigató-
rio daquele (art. 11, §3º da Lei nº 8.213/91), sem 
que para tal esteja correlatamente obrigado a 
conceder prestação diferente daquelas a que se 
vê impelido por lei (salário-família e reabilitação), 
cuja natureza é propriamente assistencial, nos 
termos do art. 203, I e IV da CRFB/88. 

Possível dizer, então, que, em não havendo 
direito outro derivado do tempo de serviço pa-
ralelo ao gozo de aposentadoria, por deliberada 
ausência de previsão legislativa (que fez as ressal-
vas expressas tidas por albergadas), o ato de libe-
ralidade do segurado aposentado, na relação ju-
rídica em que figura como credor, não tem como 
consectário lógico-necessário o aproveitamento 
de tempo de serviço não aceito pela norma po-

sitivada que rege a relação jurídica de amparo, 
apenas escudado no fato de que, noutra relação 
distinta – a de custeio – efetuou recolhimentos 
na condição de devedor, sobremodo em se tra-
tando de sistema alicerçado no pilar constitucio-
nal da solidariedade, assim explicitado (FORTES, 
PAULSEN, 2005, p. 338)9:

O financiamento da Seguridade Social 
por toda a sociedade, por sua vez, revela o seu 
caráter solidário. Ou seja, podem as pessoas 
físicas e jurídicas ser chamadas ao custeio em 
razão da relevância social da seguridade, inde-
pendentemente de terem ou não relação dire-
ta com os segurados ou de serem ou não des-
tinatários de benefícios. A Seguridade Social, 
pois, tal como organizada no Brasil, é inspirada 
no princípio da solidariedade.

Aliás, as pessoas jurídicas jamais serão desti-
natárias de benefícios de previdência social, jamais 
serão alcançadas por prestações assistenciais ou 
se utilizarão de serviços de saúde pública.

Mas a solidariedade, que exige sacrifício fi-
nanceiro daqueles que revelam capacidade para 
contribuir ainda que não beneficiários dos servi-
ços e benefícios da seguridade social, não significa 
irresponsabilidade dos demais. Todos são solida-
riamente responsáveis no sentido de que a todos 
cabe a manutenção do sistema de seguridade so-
cial, tal como venha a ser estabelecido por lei.

A recusa de usufruto da prestação e a conces-
são de nova prestação com cômputo de tempo de 
serviço não cumprido quando da primeira, por ter 
havido recolhimentos em tal interstício, quer en-
volver duas questões distintas e que, por isso, não 
podem ser tratadas como se a segunda (“nova” 
aposentadoria, com o cômputo de tempo de ser-
viço posterior à DIB) fosse uma necessária decor-
rência da primeira (renúncia à prestação).

O ato de concessão da aposentadoria é vincu-
lado e torna-se perfeito e acabado quando, preen-
chidas as condições e implementado o risco/con-
tingência, a Administração cumpre a obrigação de 
pagar o que fora assegurado pelo regime de previ-
dência social, numa relação jurídico-previdenciária, 
que, de sua vez, não guardará necessária equiva-
lência objetiva e subjetiva com os elementos que 
compõem a relação jurídico-tributária (custeio). O 

9 Ob. Cit.
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ato de liberalidade do segurado, pois, não conferi-
ria, só por si, a ele o direito de obter outro benefí-
cio, de mesma natureza, com o cômputo de novo 
período laborado após o jubilamento, pois tal perí-
odo, por vontade legislativa, embora trabalhado e, 
por isso, sujeito a novas contribuições, não gerará 
efeitos jurídico-previdenciários outros a não ser os 
expressamente previstos em lei. Em tais casos, de 
regra, a autarquia não se opõe à desaposentação 
em si, mas sim à concessão de novo benefício com 
o acréscimo de tempo de serviço não reconhecido 
pela legislação que disciplina o vínculo.

Verifica-se, ademais, que a privação de efeitos 
novos, pela base principiológica na qual soergui-
da a Seguridade Social brasileira, não contraria a 
Constituição; ao contrário, mostra-se acorde com 
os princípios constitucionais (v.g. o da igualdade) e 
os vetores da Seguridade Social explicitados ante-
riormente, a partir dos quais se pode dizer que não 
há relação biunívoca entre o aporte de recursos 
aos cofres da seguridade via tributação dos sujei-
tos passivos e as prestações conferidas aos benefi-
ciários (segurados, assistidos e atendidos), de sorte 
a restar legitimada a exigência de contribuição ao 
segurado aposentado que matem vínculo com o 
RGPS na condição simultânea de trabalhador re-
munerado e, pois, em igualdade de condições com 
os demais, na qualidade de contribuinte.

O que se chama desaposentação, termo im-
próprio que não reflete a realidade do instituto, 
eis que disso não se trata, dado haver sucessão de 
benefícios sem solução de continuidade, manti-
da, portanto, a condição inicial de aposentado do 
pretenso renunciante, encobriria, na verdade, pe-
dido oblíquo de esdrúxula revisão10 de ato admi-
nistrativo vinculado já consolidado no tempo, por 
agregação de fatores posteriores à concessão do 
benefício inicialmente vindicado pelo segurado.

10 “[...] Melhor seria a lei prever, automaticamente, o recálculo do 
benefício, por exemplo, a cada ano a mais de contribuição do 
segurado, pois a desaposentação, hoje, nada mais é do que um 
criativo mecanismo de superação desta omissão legislativa. Não 
é a desaposentação em si o que o segurado deseja, mas sim a 
melhoria de sua prestação. A desaposentação é questão incidental 
na ação revisional.” (sem grifos no original) – in: IBRAHIM, Fábio 
Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009. p. 725/726.

Não haveria, sob tais nuances fáticas, ato de 
liberalidade qualquer ou mesmo renúncia – até 
porque não se renunciaria à prestação de aposen-
tadoria em si, mas a de aposentadoria sob dada 
espécie menos vantajosa –, senão uma forma de 
revisão tendente à majoração da RMI da presta-
ção inicialmente concedida quando os requisitos 
se mostravam insuficientes para a concessão de 
prestação diversa mais vantajosa (seja por altera-
ção do fator previdenciário, pela expectativa de 
vida e pelo tempo de serviço agregado ou pela 
alteração dos salários de contribuição).

Como discorrido em linhas precedentes, tem-
se relação jurídico-previdenciária, de natureza 
eminentemente pública e não privada, calcada 
no dever de amparo Estatal, tendo como conse-
qüência a produção de ato jurídico válido, perfei-
to, acabado e eficaz, de natureza administrativa, 
cujos efeitos não podem ser arrostados por mera 
deliberação unilateral do particular; a relação obri-
gacional, in casu, é de regime público e a Adminis-
tração só estaria autorizada a, fazendo o que a lei 
expressamente permite (todo o mais lhe é vedado), 
anular seus atos quando eivados de vícios que os 
tornassem ilegais ou revogá-los por questão de 
conveniência e oportunidade (conceitos a serem 
aquilatados pela própria Administração), de tal 
maneira a não poder o administrado ditar os ter-
mos daquele ato revocatório.

No regime de direito público administrativo 
é necessário que os atos administrativos sejam 
anulados ou revogados, conforme sejam ilegais, 
inconvenientes ou inoportunos, sendo necessário 
que a Administração Previdenciária, com alicer-
ce em permissivo legal expresso, assim proceda;  
existindo, todavia, vedação explícita legislada, 
plasmada no sentido de que em decorrência ou 
em função do tempo de atividade do aposenta-
do somente alguns efeitos jurídico-securitários 
são resguardados, em relação de harmonia com 
o arcabouço normativo que informa a Segurida-
de, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial 
e evitando distorções, a desaposentação não en-
contraria aplicação legítima.

A diretriz constitucional do sistema aponta 
para a inconsistência jurídica, e até mesmo para a 
invalidade, do argumento calçado simplesmente 
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do direito de renúncia e na existência de contribui-
ções correlatas ao período a ser acrescido, eis que 
incompatíveis com os princípios da solidariedade 
social e da igualdade, bem como inconciliáveis 
com os valores salvaguardados pela Seguridade 
Social e pela teleologia do sistema como um todo, 
cuja provocação pressupõe o implemento do ris-
co ou da contingência assegurados socialmente.

A construção doutrinária, amparada em in-
terpretação aparentemente míope do sistema 
de seguridade social, porquanto limitada a con-
ceitos de cunho privatístico, olvida as diretrizes 
constitucionais sem as quais aquele não pode 
ser sequer compreendido.

A aplicação do instituto, sem a análise das es-
pecificidades do sistema e das relações jurídicas 
nele envolvidas, mostrar-se-ia, demais disso, ten-
dente ao aproveitamento de lacunas – na verdade 
inexistentes – para a chancela de espécie de artifí-
cio que alia a vantajosa condição de percepção de 
duas fontes de renda – uma do trabalho assalaria-
do e outra do RGPS – enquanto se completam os 
requisitos para prestação mais vantajosa, em abso-
luta desigualdade com os demais segurados que 
permaneceram em atividade e em franco prejuízo 
aos cofres previdenciários que pagam um bene-
fício prematuramente, em sobrecarga do sistema 
(de repartição, baseado em equilíbrio financeiro 
e atuarial), quando o segurado tem condições de 
permanecer em atividade e assim, efetivamente, 
o faz (violando a finalidade do sistema – art. 1º do 
PBPS), sem prejuízo de majorá-lo, revendo-se ato 
administrativo no interesse exclusivamente pri-
vado (o que contraria o princípio da supremacia 
do interesse público sobre o particular) assim que 
o interessado, aposentado-trabalhador, intente 
completar os requisitos para obtenção de benefí-
cio mais vantajoso financeiramente, requisitos es-
tes que não tinha ao optar, precipitadamente, pela 
inativação no RGPS.

Os escopos da seguridade social – dirigida a 
assegurar, de modo definitivo, aos seus beneficiá-
rios meios indispensáveis de manutenção, por moti-
vo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 
avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 
prisão ou morte daqueles de quem dependiam eco-
nomicamente – também não se mostrariam har-

mônicos com tal espécie de revisão por via oblíqua, 
mediante a consideração do tempo de serviço 
laborado após a aposentadoria, permitindo, se as-
sim for acatado o instituto, haja reiterados pedidos 
de revisão (reiteradas renúncias), para o fim de in-
cluir os novos salários de contribuição de período 
antes inexistente porque ainda não trabalhado, 
autorizando-se espécie infindável de recálculo da 
renda do benefício. Para evitar tais distorções a 
legislação subtraiu do tempo de serviço laborado 
pós-aposentadoria efeitos securitários como os vi-
sados através da aplicação da desaposentação.

A Previdência Social tem caráter contributivo 
e está assentada no pilar da solidariedade que in-
forma toda a Seguridade Social, de maneira que 
não se poderia transmudar a natureza de seguro 
social que a caracteriza, para o fim de solver even-
tual insuficiência do prêmio ou dos proventos da 
aposentadoria, defasados por atualização e rea-
justes inábeis a preservar sua capacidade de com-
pra e manutenção do beneficiário, eis que não se 
trata de assistência social, tampouco de seguro 
propriamente privado. Desta feita, a legitimidade 
da aplicação de qualquer instituto jurídico neces-
sita ser aferida a partir da congruência deste com 
os princípios e as finalidades precípuas do sistema 
jurídico em que teria aplicação.

Conclusão6 

Em tais linhas de argumentação, verifica-se a 
incompatibilidade vertical da construção jurídica 
sob análise, uma vez colidente com o substrato 
principiológico constitucional que orienta e in-
forma o sistema de seguridade social brasileiro, 
atritando-se com o caráter público e social que o 
assinala, bem como caracteriza as relações jurídicas 
aperfeiçoadas neste âmbito, repercutindo negati-
vamente, por meio de visão puramente individua-
lista e inadequada, no equilíbrio financeiro e atua-
rial por meio da sobrecarga precoce do sistema, por 
vezes estimulando-a, em evidente contrariedade 
às finalidades sociais (previdenciárias, assistenciais 
e sanitárias) para a qual fora idealizado.
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Sistema de financiamento da Previdência Social e a  
inscrição post mortem de contribuinte individual 

Juiz Federal Substituto Neian Milhomem Cruz

Pretendemos deslindar ou mais precisa-
mente suscitar o debate, sem a pretensão de 
exauri-lo, acerca de tema recorrente na jurispru-
dência de nossos tribunais e turmas recursais, 
mas ainda não pacificado e que afeta a situação 
de milhares de brasileiros.

Com efeito, na atual conjuntura econômica, 
marcada pelo trabalho informal, tem crescido 
vertiginosamente a quantidade de trabalhadores 
sem vínculo empregatício cujo enquadramento 
na Previdência Social é ou pode ser feito, em tese, 
na condição de contribuinte individual.

A categoria dos contribuintes individuais tem 
como principal característica ser de sua própria 
responsabilidade o recolhimento das respectivas 
contribuições previdenciárias, consoante preconi-
za o art. 30, inc. II da Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio 
da Previdência Social).

Ocorre que não raro tais trabalhadores não 
vertem quaisquer contribuições para os cofres do 
Regime Geral de Previdência Social.

Malgrado a ausência de contribuições, pulu-
lam ações judiciais nas quais se pleiteia a conces-
são de pensão por morte de supostos contribuin-
tes individuais, mediante sua inscrição póstuma 
e recolhimento ou indenização das contribuições 
em atraso de forma retroativa, inclusive median-
te a realização de desconto no benefício previ-
denciário almejado.

A natureza contributiva da Previdência Social1 

Não se pode olvidar que a Seguridade Social 
compreende a Assistência Social, a Saúde e a Pre-
vidência Social, sendo a primeira prestada aos ne-
cessitados, enquanto a Saúde é assegurada à uni-
versalidade das pessoas e, por fim, a Previdência 
Social reclama o recolhimento de contribuições.

Nesse sentido, dispõe o caput do art. 201 da 
Carta Republicana de 1988, com a redação dada 
pela EC nº 20/98, in litteris:

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter contribu-
tivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a:  (grifo nosso).

Frise-se que é precisamente o caráter contri-
butivo da Previdência Social que a distingue com 
nitidez da Assistência Social, já que em ambos os 
setores da Seguridade Social são previstas presta-
ções pecuniárias de trato sucessivo.

Nesse diapasão, cabe ressaltar que as contri-
buições previdenciárias possuem a natureza de tri-
butos preordenados e vinculados a determinada 
finalidade, qual seja, o custeio de benefícios e ser-
viços aos beneficiários do regime de Previdência.

Ademais, exige-se que a relação entre as con-
tribuições e as prestações obedeça ao princípio 
do equilíbrio financeiro e atuarial.

Sobre o tema, pontifica Daniel Machado da 
Rocha (2004, p. 157), in verbis:

[...] o princípio em exame compõe-se de 
duas facetas complementares: o equilíbrio do 
sistema como um todo e o equilíbrio da presta-
ção em face dos aportes vertidos. Em que pese 
a referência generalizada ao equilíbrio fiscal 
e atuarial como se fossem termos idênticos, 
torna-se necessário diferenciá-los para uma 
compreensão mais adequada. O equilíbrio fis-
cal, num sistema de repartição simples, ocorre 
quando o total dos benefícios que estiverem 
sendo pagos não ultrapasse as receitas das 
contribuições vertidas em um determinado 
período; o equilíbrio atuarial está relacionado 
com a suficiência das contribuições de um in-
divíduo para viabilizar o pagamento dos seus 
próprios benefícios.

Para melhor compreensão do equilíbrio fi-
nanceiro e atuarial impende consignar sucinta ex-



planação acerca dos diferentes tipos de regimes 
de financiamento da Previdência Social, os quais 
essencialmente, a despeito de sua possíveis com-
binações, desdobram-se em dois tipos: regime de 
repartição e regime de capitalização.

O regime de repartição está intrinsecamente 
vinculado ao princípio da solidariedade, pois nele 
os trabalhadores da ativa vertem contribuições 
que servem para o custeio dos benefícios em ma-
nutenção, ou seja, inexiste a idéia de poupança, 
pois as receitas correntes servem para cobrir as 
despesas do ano corrente.

Assim, quem está na ativa é responsável pelo 
aporte de recursos que garantem o pagamento dos 
inativos, rendendo ensejo ao denominado pacto 
intergeracional ou solidariedade entre gerações.

O regime de repartição é adotado, via de re-
gra, pelos sistemas de previdência mantidos pelo 
Estado, pois permite a cobertura tanto de eventos 
programáveis, nomeadamente a idade avançada, 
como igualmente dos demais riscos sociais (não 
programáveis), tais como morte e invalidez.

Por sua vez, o regime de capitalização asse-
melha-se a uma forma de poupança, pois o segu-
rado verte contribuições em um fundo individua-
lizado, sendo tal sistema comumente adotado nos 
planos de previdência privada.

Sobre o tema, pontifica Simone Barbisan For-
tes e Leandro Pausen (2005, p. 38), in expressis:

Os denominados Regimes Previdenciá-
rios consubstanciam, em suma, no substrato 
de financiamento e de organização das pres-
tações garantidas pela Previdência Social, e de 
toda sua estrutura correlata. É, portanto, com 
base no tipo de Regime Previdenciário adota-
do em um país que se estruturará, de forma 
bastante característica, a sistemática de custeio 
(tipos e formas de garantir aportes financeiros 
ao sistema) e também de benefícios (tipos de 
benefícios e forma de cálculo de suas rendas).

Destarte, o reconhecimento do tipo de regime 
previdenciário (contributivo e de repartição sim-
ples) aliado ao princípio do equilíbrio financeiro e 
atuarial são imprescindíveis para uma ampla visua-
lização das implicações da inscrição e recolhimen-
to póstumos de contribuições de supostos segura-
dos na qualidade de contribuintes individuais.

Com efeito, quando se constata que o sistema 
de Previdência Social pressupõe para sua própria 
existência, a adoção de critérios que permitam 
sua higidez financeira e atuarial, bem como que 
no âmbito da Previdência a concessão de bene-
fícios deve ser compreendida como a mera con-
traprestação (paga pelo INSS) em face das contri-
buições vertidas mensalmente pelos segurados, 
afigura-se, com a vênia devida àqueles que defen-
dem posicionamento diverso, insustentável a pos-
sibilidade de carrear contribuições somente após 
o óbito do suposto segurado, com malferimento 
à idéia central do pacto intergeracional e da pró-
pria concepção de seguro social que pressupõe o 
recolhimento paulatino de valores aos cofres da 
Previdência para custear os riscos sociais.

Ora, admitir o ingresso na Previdência Social de 
dependentes de quem jamais verteu contribuições 
para o sistema do RGPS significa a inversão da rela-
ção entre custeio e benefício, posto que, em regra, 
na hipótese guerreada primeiro almeja-se a con-
cessão do benefício para com base nele (mediante 
meros descontos) custear-se o próprio benefício 
em fruição. Ainda que os recolhimentos póstumos 
precedam ao requerimento de benefício (normal-
mente vertidos dias antes do protocolo do reque-
rimento), não fica afastada a vulneração do equilí-
brio financeiro e atuarial do sistema, a evidenciar a 
inadequação ao sistema previdenciário, tal como 
concebido pela Constituição Federal, de realização 
de aportes post mortem preordenados apenas a as-
segurar o pagamento de pensão por morte. 

O princípio da obrigatoriedade2 

Os beneficiários do Regime Geral de Previdên-
cia Social – RGPS são divididos entre segurados e 
dependentes, sendo que aqueles podem ser obri-
gatórios ou facultativos (Lei nº 8.213/91, art. 10).

A relação jurídica estabelecida entre os segu-
rados e o RGPS é denominada de filiação, confor-
me dispõe o art. 20 do Decreto nº 3.048/99 (Regu-
lamento da Previdência Social):

Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabe-
lece entre pessoas que contribuem para a 
previdência social e esta, do qual decorrem 
direitos e obrigações.
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§1º A filiação à previdência social decorre 
automaticamente do exercício de atividade re-
munerada para os segurados obrigatórios, ob-
servado o disposto no § 2º, e da inscrição formali-
zada com o pagamento da primeira contribuição 
para o segurado facultativo. (grifo nosso).

O princípio da obrigatoriedade de extração 
constitucional (CF/88, art. 201, caput) é explicita-
do na norma retrocitada precisamente ao preco-
nizar que no tocante aos segurados obrigatórios 
a filiação é automática, sendo oportuno transcre-
ver a percuciente lição de Fábio Zambitte Ibrahim 
(2006, p. 139), in expressis:

O sistema previdenciário brasileiro é de 
natureza compulsória (art. 201, caput, CRFB/88), 
de modo que os trabalhadores são ele vincu-
lados, independentemente de suas vontades. 
Como visto, tal conduta baseia-se em premis-
sas como a miopia individual, na qual o traba-
lhador somente vem a preocupar-se com sua 
proteção à época do sinistro.

A natureza compulsória e automática da filia-
ção é justamente o fundamento adotado quando 
se sustenta o cabimento da inscrição post mortem 
e do recolhimento retroativo de contribuições 
como forma de assegurar o pagamento de pensão 
por morte de supostos contribuintes individuais.

Ousamos, porém, dissentir de tal entendimen-
to, por reputarmos que a filiação não prescinde da 
natureza contributiva do sistema fulcrado no pacto 
intergeracional, como aliás, promana seja dos ter-
mos do art. 201, caput, da Carta Magna de 1988, seja 
do art. 20 do Regulamento da Previdência Social.

Em outras palavras, a filiação compulsória é 
indissociável do caráter contributivo, assim como 
dos demais princípios regentes da Previdência So-
cial, notadamente o equilíbrio financeiro e atua-
rial, insculpidos na Lei Fundamental de 1988.

Nesse sentido, preleciona Simone Barbisan e 
Leandro Paulsen (2005, p. 85), in verbis:

É importante lembrar, todavia, que, para 
os contribuintes individuais, tão-somente a 
filiação operada pelo exercício da respectiva 
atividade profissional não é suficiente para 
que possam fazer jus aos benefícios previden-
ciários, sendo também necessário que recolha 
as respectivas contribuições. O exercício da 

atividade laborativa faz nascer, diretamente, 
o vínculo obrigacional contributivo, porém 
o vínculo previdenciário propriamente dito, 
protetivo, com direito de acesso às prestações 
dos sistema (benefícios e serviços) somente se 
perfectibiliza na medida em que o segurado 
vier a pagar as contribuições. Tal decorre do 
fato de que, para tal classe, a incumbência de 
recolhimento de contribuições previdenciárias 
é própria, e não de terceiros.

Com isto, no caso dos contribuintes individu-
ais, cuja categoria, repise-se, destaca-se por serem 
responsáveis pelo recolhimento de suas respecti-
vas contribuições, não basta o mero exercício de 
atividade remunerada, sendo imprescindível os 
aportes mensais e sucessivos de contribuições 
para o RGPS, cabendo enfatizar que a mera inde-
nização (recolhimento póstumo) das contribui-
ções configura uma burla ao equilíbrio financeiro 
e atuarial que não pode ficar ao mero talante dos 
beneficiários que somente acorrem ao Seguro So-
cial após a ocorrência do sinistro. 

Esta ilação é reforçada quando se tem em vista, 
consoante tese ventilada em julgado da  Primeira 
Turma Recursal-GO, relatado pela Juíza Federal 
Maria Divina Vitória (Proc nº 2008.35.00.700523-5, 
DJ-GO 15/07/08) que no caso de segurados empre-
gados (que também possuem filiação compulsória, 
sendo o recolhimento das contribuições de res-
ponsabilidade do empregador), em sendo vítimas 
de desemprego involuntário, terão mantida a qua-
lidade de segurado apenas durante o período de 
graça previsto no art. 15 da Lei nº 8.213/91.

Por sua vez, os trabalhadores que exercem 
atividade remunerada correspondente à cate-
goria dos contribuintes individuais, caso admiti-
da a inscrição póstuma, embora voluntariamente 
nunca tenham contribuído, sempre terão garan-
tida a qualidade de segurado e a conseqüente 
concessão de benefícios previdenciários para 
seus dependentes. Ou seja, quem nada contri-
bui sempre terá a cobertura protetiva do sistema, 
dependendo apenas do mero alvedrio dos bene-
ficiários que diante do infortúnio já consumado 
(morte) procedem à regularização extemporânea 
do segurado perante a Previdência Social.
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Indubitavelmente, a hipótese supra-aludida 
ofende o princípio constitucional da isonomia, 
implicando em privilégio conferido injustamente 
a quem por vontade própria nunca participou do 
financiamento do Seguro Social.

Assim sendo, o princípio da obrigatoriedade 
deve ser obtemperado pelo caráter contributivo 
do sistema previdenciário, assim como pelo prin-
cípio constitucional da igualdade, sem se olvidar, 
ainda, o princípio do equilíbrio financeiro e atu-
arial e o respeito ao pacto intergeracional subja-
cente ao regime de repartição.

À guisa de conclusão3 

Com tais considerações, respeitadas as aba-
lizadas opiniões em contrário, dado o dissen-
so jurisprudencial acerca do tema em epígrafe, 
depreende-se que a inscrição post mortem de 
contribuinte individual com o recolhimento ex-
temporâneo de contribuições, vulnera o sistema 
de financiamento da Previdência Social, eis que 
subverte a natural relação entre custeio e bene-
fício imanente ao regime de repartição adotado 
pelo RGPS, dada a ruptura do pacto intergeracio-
nal, implicando ainda a concessão de tratamento 
privilegiado, com malferimento ao princípio da 
isonomia, àqueles que voluntariamente deixaram 
de verter aportes para o financiamento do Seguro 
Social e a ele acorrem somente após despontar o 
infortúnio, em detrimento de todos os segurados 
que recolhem mensal e regularmente suas contri-
buições, cuja regularidade é imprescindível para a 
higidez financeira do Seguro Social.
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A importância do início de prova material na concessão do benefício 
de aposentadoria por idade a trabalhador rural empregado

Juíza Federal Regina Maria de Souza Torres

Com a promulgação da Carta Constitucional 
de 1988, dentre as diversas inovações no campo 
democrático e social trazidas pela mesma, ressal-
ta-se o tratamento dado à saúde, à previdência e 
à assistência social do cidadão, eis que sob o título 
de seguridade social, inovou-se sobremaneira na 
proteção social do individuo, conforme previsões 
insertas no art.193 e seguintes daquela Carta.

Apesar das imensas dificuldades enfrenta-
das pelo Estado para a efetivação dos preceitos 
constitucionais a respeito da Seguridade Social, e 
da inegável insatisfatoriedade dos serviços atual-
mente postos à disposição da sociedade, como sói 
reclamado pela população, o fato é que a imple-
mentação de amplo acesso à saúde, a promoção 
de assistência social e a uniformização do sistema 
previdenciário (urbano e rural), representou enor-
me avanço no combate às inquestionáveis e ab-
surdas diferenças sociais em nosso país.

Especificamente no que tange à Previdência 
Social, a Constituição da República em seu art. 
201, caput, estabelece a existência de Regime 
Geral, sendo que, de modo geral, as Leis 8212/91 
e 8213/91, disciplinam o custeio da Seguridade 
Social e os benefícios referentes ao Regime Ge-
ral de Previdência Social.

No que se refere à aposentadoria dos trabalha-
dores rurais, ante a mencionada uniformização de 
sistemas previdenciários urbano e rural, dispôs o 
legislador quanto à possibilidade de requerimento 
da mesma mediante a comprovação do exercício 
de atividade rural, ainda que descontínua, no pe-
ríodo imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, em número de meses idêntico à carên-
cia do benefício, conforme disposição do art. 143 
da Lei 8213/91, disposição esta de índole provisó-
ria, com termo final de eficácia para 31.12.2010, 
conforme determinação da Lei 11718/08.

Quanto à comprovação do referido “exercício 
de atividade rural”, estabelece a Lei 8213/91, art. 

106, com a redação conferida pela Lei 11.718/08, 
que a mesma será feita mediante a apresentação, 
alternativamente, dos seguintes documentos:

I - Contrato individual de trabalho ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social;

II - Contrato de arrendamento, parceria ou co-
modato rural;

III - Declaração fundamentada de sindicato 
que represente o trabalhador rural ou, quando 
for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, 
desde que homologada pelo Instituo nacional do 
Seguro Social - INSS;

IV - Comprovante de cadastro do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no 
caso de produtores em regime de economia familiar;

V - Bloco de notas do produtor rural;

VI - Notas fiscais de entrada de mercadorias, de 
que trata o parágrafo 7º do art. 30 da lei 8212/91, 
de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa ad-
quirente da produção, com indicação do nome do 
segurado como vendedor;

VII - Documentos fiscais relativos a entrega de 
produção rural á cooperativa agrícola, entreposto 
de pescado ou outros, com indicação do segurado 
como vendedor ou consignante;

VIII - Comprovantes de recolhimento de con-
tribuição à Previdência Social decorrentes da co-
mercialização da produção;

IX - Cópia da declaração de imposto de renda, 
com indicação de renda proveniente da comercia-
lização de produção rural; ou,

X - Licença de ocupação ou permissão outor-
gada pelo Incra.

E é justamente no ponto referente à obtenção 
alternativa de quaisquer dos documentos citados 
pelo art. 106 que surgem as dificuldades para a 
demonstração do direito dos trabalhadores rurais 



empregados e conseqüente fruição do beneficio 
de aposentadoria por parte dos mesmos.

Com efeito, faz-se necessário neste momen-
to efetuar-se a distinção entre segurado especial 
que exerce atividade rural (pequeno produtor ru-
ral, arrendatário ou meeiro) e que nesta condição 
pode se aposentar conforme o art. 39 ou o art. 143 
da Lei 8213/91 e o individuo que exerce ativida-
de rural como trabalhador rural empregado e que 
nesta condição pode se aposentar somente em 
decorrência do art. 143 da mesma Lei.

De fato, apesar de ter dois dispositivos legais 
prevendo sua aposentadoria por idade, o que 
pressupõe um maior interesse do legislador em 
protegê-lo, a experiência em Juizado Especial tem 
demonstrado que na maioria das vezes o segu-
rado especial pequeno produtor rural tem con-
seguido apresentar a documentação necessária 
para a obtenção de seu benefício, eis que em sua 
grande maioria, possuem título de propriedade 
da terra, normalmente fruto de herança, e pela 
própria orientação cartorária para lavratura de es-
critura ou registro do imóvel, são levados a efetuar 
o registro no Incra. Também é observável que tais 
segurados costumam se utilizar da venda de seus 
produtos (mais comumente venda de leite em co-
operativas) ou aquisição de insumos agrícolas, si-
tuações que via de regra geram indícios materiais 
da atividade, e como dito conseguem promover a 
demonstração do direito  à aposentadoria.

Já a situação dos trabalhadores rurais empre-
gados se mostra diferenciada, eis que via de regra 
laboram na condição de “bóia-fria” em diversas 
propriedades rurais ao longo da vida, em grande 
número se compõem de indivíduos analfabetos 
ou semi-analfabetos, portanto desconhecedores 
de seus mais básicos direitos, e quando não con-
templados com o registro da atividade em CTPS, o 
que ocorria com a grande maioria até então, não 
lhes resta qualquer documento comprobatório da 
atividade exercida nos termos previstos no rol do 
art. 106 da Lei 8213/91, situação que quando não 
dificulta, chega mesmo a impossibilitar o reconhe-
cimento do exercício da atividade e conseqüente 
direito à aposentadoria como trabalhador rural, 
caso não se considere outros indícios materiais do 
exercício da atividade (certidões, documentos es-

colares de escolas rurais de filhos, comprovantes 
residenciais de comunidades rurais etc.)

Dentro deste espectro, surge então a dificulda-
de do aplicador do direito na efetiva distribuição da 
Justiça, o que requer atento estudo da interpreta-
ção e integração das normas de Direito Previdenci-
ário a fim de se estabelecer o alcance da norma.

Neste contexto, releva admitir-se que deve 
ficar de todo afastada uma interpretação mera-
mente gramatical do art.106 da Lei 8213/91, eis 
que poderia erroneamente levar o aplicador do 
direito, dentre outras conclusões, a entender se 
tratarem de numerus clausus os documentos elen-
cados pelo citado artigo, conduzindo assim a uma 
interpretação restritiva da norma.

Neste passo, eventual interpretação restritiva 
quanto a tal comando normativo importaria em 
verdadeira violação à diretriz do art. 5º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, que orienta para a in-
terpretação teleológica da Lei, assim como confi-
guraria menoscabo ao, na lição de Carlos Alberto 
Pereira de Castro e João Batista Lazzari1, Princípio 
da Proteção ao Hipossuficiente, na medida em que 
restringiria a possibilidade de acesso ao beneficio 
justamente aos trabalhadores rurais em maior di-
ficuldade social, ou seja, aqueles que sequer pos-
suíram ao longo de sua vida útil de trabalho, uma 
pequena gleba para dali retirarem seu sustento.

Registre-se, neste momento, por oportuno, 
que o estudo da exegese da norma ora em co-
mento, é realizado partindo do pressuposto da 
existência e previsão em nosso direito positivo da 
aposentadoria ao trabalhador rural na qualidade 
de beneficio previdenciário, a despeito de diversos 
entendimentos no sentido de que tal pagamento 
possui caráter assistencial e não previdenciário, as-
pecto este de relevantíssima importância, mas que 
no entanto não é objeto de análise neste artigo.

Ainda a respeito da interpretação a ser confe-
rida ao rol do art. 106, é facilmente verificável que 
eventual interpretação restritiva reduziria o alcan-
ce da norma do art. 143, sendo observável que a 

1 Castro, Carlos Alberto Pereira de e Lazzari, João 
Batista. Manual de Direito Previdenciário – 11ª ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2009.
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própria administração pública, que muitas vezes 
indevidamente procura restringir o alcance da Lei, 
acenou de forma contrária quanto à comprova-
ção documental por parte dos segurados, eis que 
o Decreto 3048/99 ao regulamentar a Lei 8213/91, 
em seu art. 62, parágrafo 4º, dispôs que “se o do-
cumento apresentado pelo segurado não atender 
ao estabelecido neste artigo, a prova exigida pode 
ser complementada por outros documentos que 
levem à convicção do fato a comprovar; inclusive 
mediante justificação administrativa, na forma do 
Capítulo VI deste título”.

De se concluir, portanto, à luz dos princípios 
orientadores do Direito Previdenciário e da inter-
pretação e integração das normas em nosso or-
denamento jurídico, a possibilidade de apresen-
tação por parte do requerente à aposentadoria 
como trabalhador rural empregado, de quaisquer 
documentos aptos a inferir o início de prova ma-
terial para a concessão do benefício, não estando 
o aplicador do direito restrito às hipóteses men-
cionadas na Lei, devendo, ao contrário, avaliar 
as circunstâncias e particularidades de cada caso 
concreto, para que possa eficazmente atender ao 
desejo social positivado na Lei.
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Vedações à chamada desaposentação
Juiz Federal Substituto Regivano Fiorindo

Resumo: Este breve estudo irá analisar as vedações exis-
tentes no sistema jurídico brasileiro à chamada desaposen-
tação ou renúncia à aposentadoria. Será demonstrado que 
a Constituição Federal e a legislação vigente não permitem 
ao segurado extinguir o benefício de aposentadoria aufe-
rido para receber uma nova aposentação, aproveitando as 
contribuições vertidas à Previdência Social após a conces-
são do primeiro benefício.

Introdução

O segurado tem demandado em Juízo o que 
se tem chamado de desaposentação ou renúncia 
à aposentadoria.

Consiste a pretensão no desfazimento da 
aposentadoria pelo ato de vontade do titular, com 
o objetivo de aproveitar o tempo de filiação pos-
terior à concessão do benefício na contagem para 
nova aposentadoria, no mesmo regime ou em ou-
tro regime previdenciário.

De acordo com a tese, teria o segurado direito 
a uma nova concessão do benefício, porque, como 
verteu contribuições à Previdência Social após ter 
se aposentado, o correto seria lhe ser deferido novo 
benefício, considerando as novas contribuições 
para o novo Período Base de Cálculo – PBC, dado 
o caráter contributivo do Sistema Previdenciário e 
que deve ser considerado no ato de aposentação.

Entretanto, a ordem jurídica vigente não au-
toriza a aludida pretensão, como se verá adiante.

Princípio da Universalidade – art. 195 da 1 
Constituição Federal

O art. 195 da CF estabelece o seguinte:

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indire-
ta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das se-
guintes contribuições sociais:

(…)

II - do trabalhador e dos demais segura-
dos da previdência social, não incidindo contri-
buição sobre aposentadoria e pensão concedi-
das pelo regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998).

Assim, a rigor, todo aquele que esteja de al-
guma forma filiado à Previdência Social deverá 
verter contribuições sociais, exceto sobre apo-
sentadoria ou pensão concedidas pelo Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS – de que trata 
o art. 201 da Carta Magna.

Exemplo típico dessa situação é o do em-
pregado que se aposenta pelo RGPS e continua 
a manter o vínculo empregatício. Sobre essa ati-
vidade, a Constituição autoriza à lei, conforme o 
princípio da universalidade inserto no dispositivo 
transcrito, a cobrança de contribuição social.

Autorizado pela Carta Magna, o art. 12, § 4º, da 
Lei nº 8.213/1991, estipulou que o segurado apo-
sentado que volta ou continua a exercer atividade 
remunerada reassume ou mantém a qualidade de 
contribuinte obrigatório da Previdência Social:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§4º. O aposentado pelo Regime Geral da 
Previdência Social – RGPS que estiver exercen-
do ou que voltar a exercer atividade abrangi-
da por este Regime é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, ficando sujeito às 
contribuições de que trata esta Lei, para fins de 
custeio da Seguridade Social.

O teor deste dispositivo é repetido no art. 11, 
§ 3º, da Lei nº 8.213/1991.

Destarte, o simples fato de ser cobrado do apo-
sentado que estiver exercendo ou que voltar a exer-
cer atividade abrangida pelo regime previdenciário 



não autoriza, por si só, a utilização das novas contri-

buições para a concessão de nova aposentadoria. 

A Constituição Federal não garante nova apo-

sentadoria no Regime Geral de Previdência Social 

àquele que continuar a verter contribuições para 

o mesmo sistema. Essas contribuições são decor-

rentes do princípio da solidariedade, vigente para 

o custeio da Seguridade Social.

A vedação imposta pelo art. 18, § 2º, da 2 
Lei nº 8.213/1991 e o ato jurídico perfeito

Autorizada, pela Constituição da República, a 

cobrança de contribuições pelo aposentado que 

continua a trabalhar, o ordenamento jurídico em 

vigor veda expressamente a chamada desaposen-

tação, pois, consoante o disposto no 2º, do art. 18, 

da Lei nº 8.213/1991, o aposentado pelo RGPS que 

permanece no exercício de atividade laborativa 

sujeita ao mesmo regime ou a ele retorne não faz 

jus à nova aposentadoria.

Confira-se a redação do dispositivo:

Art. 18 

(...)

§ 2º. O aposentado pelo Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS que permanecer em 

atividade sujeita a este Regime, ou a ele retor-

nar, não fará jus a prestação alguma da Previ-

dência Social em decorrência dessa atividade, 

exceto ao salário-família e à reabilitação profis-

sional, quando empregado.

Outrossim, ausente permissão legal a novo 

benefício de aposentadoria dentro do mesmo 

regime, configurado está o ato jurídico perfeito, 

consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Fe-

deral, dado que, no momento da concessão do 

benefício, ciente está o segurado das regras e im-

plicações jurídicas insertas na aposentadoria fixa-

da, sendo que a elas deve se submeter.

Insegurança jurídica e violações aos 3 
princípios da isonomia e da confiança

Soma-se aos fundamentos acima o fato de 
causar grande insegurança jurídica a perene pos-
sibilidade de se estabelecer novos benefícios toda 
vez que forem vertidas novas contribuições para o 
custeio da Seguridade Social. Nesse caso, o benefí-
cio poderia ter um incessante ciclo de desfazimen-
to e novas concessões, mormente em função da 
vigência da regra do fator previdenciário, estabele-
cida na Lei nº 9.876/99, em razão da constante mu-
dança do Período Base de Cálculo – PBC – sendo 
que, como ressaltado, a razão jurídica para a conti-
nuidade da contribuição obrigatória ao RGPS está 
na solidariedade estabelecida na Constituição.

A pretensão da chamada desaposentação, igual-
mente, viola os princípios da isonomia e da confian-
ça, além de promover o enriquecimento sem causa.

Com efeito, aquele que conscientemente de-
cidiu aposentar-se mais tarde para garantir um 
melhor benefício, seja para não auferir rendimen-
tos proporcionais, quando tal era permitido, seja 
para não sofrer depreciação no valor a receber, em 
virtude do fator previdenciário, será prejudicado.

Isso porque a desaposentação almeja o defe-
rimento de nova aposentadoria, com a inserção 
das contribuições vertidas após a concessão do 
primeiro benefício no Período Base de Cálculo 
– PBC – para a nova aposentação, sem que haja 
devolução do quanto auferido entre a primeira 
aposentadoria e a segunda requerida.

Ora, tal situação evidentemente coloca em 
desvantagem aquele que, como dito, programou-
se diligentemente para trabalhar mais e aposen-
tar-se mais tarde, com a confiança de, assim agin-
do, receber um benefício melhor. Por outro lado, o 
segurado que requer a chamada desaposentação 
trabalhou menos do que o outro que se aposen-
tou mais tarde, recebeu benefício previdenciário 
e almeja, além de uma aposentadoria maior, não 
devolver o montante referente aos benefícios au-
feridos durante o período entre a primeira apo-
sentadoria e a eventualmente concedida num 
momento posterior.
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Essa situação afasta, inclusive, a ideia de que 
a desaposentação importaria legítima renúncia 
da aposentadoria anterior em prol de uma pos-
terior, mais vantajosa.

Com efeito, a renúncia implica a extinção de 
uma relação jurídica. O titular abre mão do direito 
que está usufruindo. Se o segurado visa permane-
cer aposentado, não há extinção de relação jurídi-
ca. Pelo contrário, requer-se a manutenção da re-
lação jurídica e o usufruto do direito de uma forma 
mais vantajosa, sem nenhum ônus. Se, de fato, tra-
tasse o caso de renúncia, seu titular simplesmente 
abriria mão do direito (aposentadoria) e dele não 
mais usufruiria, pois a renúncia constitui ato unila-
teral. Como o segurado invariavelmente pretende 
manter a relação jurídica, não há renúncia.

Notas finais4 

O ato do que se habitualmente nomeou de 
desaposentação ou renúncia à aposentadoria não 
é legitimado pelo fato de o segurado continuar a 
verter contribuições para o custeio da Seguridade 
Social, que, como assinalado, deverá ser custeada 
por toda sociedade, em função da universalida-
de preconizada na Constituição, inclusive com as 
contribuições daqueles que estejam aposentados 
e continuam a trabalhar.

Mesmo que assim não fosse, a lei expressa-
mente veda o aproveitamento pelo segurado 
aposentado das contribuições vertidas após a apo-
sentadoria para a concessão de quaisquer outros 
benefícios, exceto o salário-família e a reabilitação 
profissional, quando o segurado for empregado.

Constitui, assim, o ato administrativo previ-
denciário de aposentação um ato jurídico perfei-
to e acabado, protegido pela Constituição e pela 
lei, que não pode ser unilateralmente alterado 
pelo segurado, exceto se da aposentadoria efe-
tivamente ele abrir mão de forma irrestrita, sem 
mais o usufruto do direito.

Causaria, se autorizada a desaposentação, in-
segurança jurídica no seio da Previdência Social, 
porquanto, a todo tempo, o segurado, na medi-
da em que vertesse contribuições a ela, poderia 
rever a aposentadoria. Porém, tanto o legislador 

constituinte derivado quanto o infraconstitucio-
nal quiseram contar com as contribuições vertidas 
depois da aposentação, em regra, para o custeio 
de toda Seguridade Social, e não do benefício do 
segurado que continua a contribuir.

Fere, por fim, a isonomia que deve haver entre 
os segurados da Previdência Social que se encon-
tram na mesma situação jurídica e a confiança da-
queles que se programam de boa-fé para trabalha-
rem mais e, consequentemente, receberem uma  
contraprestação melhor da Previdência Social.
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Desaposentação
Juiz Federal Substituto Rodrigo de Godoy Mendes

Em demandas judiciais freqüentes, aposenta-
dos por tempo de serviço ou contribuição vêm re-
querendo a denominada desaposentação. Na de-
finição de Carlos Alberto Pereira de Castro e João 
Batista Lazzari1, “desaposentação é o direito do se-
gurado ao retorno à atividade remunerada. É o ato 
de desfazimento da aposentadoria por vontade do 
titular, para fins de aproveitamento do tempo de 
filiação em contagem para nova aposentadoria, no 
mesmo ou em outro regime previdenciário”.

Neste artigo, é importante pontuar, será abor-
dada, exclusivamente, a desaposentação no Regi-
me Geral de Previdência Social, ou seja, de pessoas 
aposentadas no RGPS que pretendem obter uma 
nova aposentadoria no mesmo regime.

A pretensão se dá na seguinte forma. Após con-
cedida a aposentadoria, os beneficiários continuam a 
trabalhar e contribuir para a Previdência Social. Depois 
de algum tempo, renunciam ao benefício de aposen-
tadoria já concedido, pleiteando uma nova aposenta-
doria, desta feita em um patamar maior, eis que, no 
cálculo, são consideradas as novas contribuições. 

Segundo Wladimir Novaes Martinez, a “desapo-
sentação compreende dois atos jurídicos adminis-
trativos, um desconstitutivo e outro constitutivo: a) 
renúncia à aposentação – não à aposentadoria ou ao 
seu tempo de serviço; e b) nova aposentação, ou não, 
preferindo alguns apenas certo ocium cum dignitat, 
em que subsiste renúncia com o restabelecimento 
do status anterior sem qualquer outra pretensão2”. 

Há respeitável corrente jurisprudencial no sen-
tido da procedência de pedidos de desaposenta-
ção. O principal argumento é no sentido de que a 
aposentadoria seria um direito patrimonial dispo-

1 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. 
Manual de Direito Previdenciário. 11ª Ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2009, p. 570.

2 MARTINEZ, Wladimir Novaes. “Conseqüências Práticas e Jurídicas 
da Desaposentação”. Repertório de Jurisprudência IOB – 2ª 
quinzena de junho de 2008 – Nº 12/2008 – Vol. II

nível e, portanto, passível de renúncia. Se o aposen-
tado continuou a trabalhar, poderia considerar as 
novas contribuições e somá-las ao tempo utilizado 
na aposentadoria anteriormente concedida. Tal 
argumento traz, subjacente, uma premissa de que 
não haveria lei impedindo a desaposentação. Nada 
mais equivocado, como se verá adiante.

O ponto central nas ações de desaposentação 
consiste, em última análise, na verificação sobre a 
possibilidade de renúncia a um benefício e à con-
cessão, em sequência, de uma nova aposentadoria.

É incontroverso que o aposentado que volta a 
exercer atividade laborativa, ou nela simplesmente 
continua, após a concessão do benefício, reassume 
sua qualidade de segurado (contribuinte obrigató-
rio) e, em virtude dessa nova condição, deve pagar 
a respectiva contribuição previdenciária. É o que 
está prescrito nas Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91, nos 
artigos abaixo transcritos:

Lei 8.212/91:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdên-
cia Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

§4º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS que estiver exercendo 
ou que voltar a exercer atividade abrangida por 
este Regime é segurado obrigatório em relação 
a essa atividade, ficando sujeito às contribui-
ções de que trata esta Lei, para fins de custeio 
da Seguridade Social.

Lei 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

§3º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS que estiver exercendo 
ou que voltar a exercer atividade abrangida por 
este Regime é segurado obrigatório em relação 
a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para fins de custeio da Seguridade Social.



No entanto, malgrado o retorno à condi-
ção de segurado, o aposentado que continua 
no trabalho não faz jus a todas as prestações 
ofertadas pela Previdência Social, mas apenas a 
algumas delas. É o que dispõe o 18, §2º, da Lei 
nº 8.213/91, abaixo transcrito:

[...]

Art.18. [...]

§2º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS que permanecer em 
atividade sujeita a este Regime, ou ele retornar, 
não fará jus a prestação alguma da Previdência 
Social em decorrência do exercício dessa ativi-
dade, exceto ao salário-família e à reabilitação 
profissional, quando empregado.“(grifei)

O dispositivo legal acima é de clareza solar. As 
contribuições vertidas para a Previdência Social, 
feitas após a concessão do benefício de aposen-
tadoria, não asseguram ao segurado, de forma 
alguma, o direito a uma nova aposentadoria. Tais 
contribuições conferem direito, tão-somente, às 
prestações previstas no acima transcrito art. 18, 
§2º, da Lei nº 8.213/91, quais sejam, salário-família 
e reabilitação profissional, quando empregado.

Abordando a vedação do mencionado art. 
18, §2º, da Lei nº 8.213/91, Luciano Martinez 
Cordeiro3 pontuou:

Pode-se, então, indagar: por que os 
trabalhadores aposentados não têm direito 
às mesmas prestações previdenciárias ofere-
cidas aos trabalhadores não aposentados? A 
resposta imediata, embora calcada num juízo 
absolutamente teórico, estaria baseada no 
oferecimento da proteção social ao aposenta-
do que apenas permaneceu em atividade ou 
voltou ao trabalho em decorrência de interes-
ses de natureza pessoal. Segundo a insensível 
perspectiva previdenciária, o trabalhador que 
alcançou a aposentadoria já estaria protegido, 
cabendo ao seguro social cuidar da garantia 
mínima de sustento de outros trabalhadores 
ainda não arrimados por um benefício previ-
denciário específico. Por isso é que, nesta li-
nha de raciocínio, o art. 124 da Lei nº 8.213/91 
dispõe no sentido de que, ressalvados os ca-

3 CORDEIRO, Luciano Dorea Martinez. “A aposentadoria e a volta 
ao trabalho – extensão e limites dos direitos previdenciários do 
trabalhador aposentado”. Revista de Previdência Social, nº 335, 
outubro/2008, p. 765.

sos de direito adquirido, não é permitido o 
recebimento cumulado de aposentadoria e 
auxílio-doença (inciso I), de mais de uma apo-
sentadoria (inciso II) ou de seguro-desempre-
go e aposentadoria (parágrafo único).

Para que o Poder Judiciário afaste um dispo-
sitivo legal do ordenamento jurídico deve decla-
rar a sua inconstitucionalidade. No entanto, o art. 
18, §2º, da Lei nº 8.213/91, acima transcrito, em 
nada contraria a Constituição Federal. Inexistindo 
inconstitucionalidade, deve ser observado por to-
dos, independentemente de juízos de valor indivi-
duais sobre sua aplicação em casos concretos.

Vejo que os julgados, ou mesmo artigos dou-
trinários, que entendem que a desaposentação é 
pertinente, não costumam analisar com o devido 
zelo o art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91, deixando de 
aplicá-lo, sem, no entanto, declará-lo incompatí-
vel com a Constituição Federal. 

O simples fato de o segurado, após já apo-
sentado, continuar a exercer atividade abrangi-
da pela Previdência Social não tem o condão de 
assegurar-lhe o cômputo desse novo período de 
contribuição para a complementação do tempo 
de trabalho anterior, o qual já foi computado no 
cálculo do benefício que recebe. Não há direito, 
assim, à transformação de uma aposentadoria 
proporcional em integral.

Há, ainda, obstáculo de natureza constitucio-
nal. Segundo o art. 201, caput, da Constituição 
Federal, na redação conferida pela Emenda Cons-
titucional nº 20/98, a “previdência social será or-
ganizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atu-
arial”. Um exemplo é útil para demonstrar que, 
caso prevaleça a tese que entende pela pertinên-
cia da desaposentação, estará seriamente abala-
do o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência 
social, com afronta ao art. 201 da Constituição.

Imaginemos a seguinte situação hipotética: 
um cidadão, tão logo atingidos os requisitos para 
aposentadoria proporcional por tempo de servi-
ço, requer e tem concedido tal benefício. Passa a 
receber mensalmente os proventos de aposen-
tadoria proporcional. Utilizando-se do valor que 
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recebe, passa a contribuir como segurado facul-
tativo, eis que a lei admite tal contribuição. Pas-
sado o tempo que faltava para a aposentadoria 
integral, vamos supor, três anos, o cidadão requer 
a desaposentação com a conseqüente concessão 
de aposentadoria integral. 

O exemplo acima ilustra a possibilidade de 
afronta ao dispositivo constitucional que determi-
na o equilíbrio financeiro e atuarial da previdên-
cia social. Na hipótese descrita, o próprio RGPS é 
que financia o aposentado, concedendo-lhe os 
recursos financeiros necessários para o aumento 
do próprio benefício. 

Ressalte-se que, no período em que o cida-
dão contribuiu como facultativo, a previdência 
despendeu, para o aposentado, valor significati-
vamente maior do que o que recebeu a título de 
contribuição. E, ao final de tal período, passou a 
pagar-lhe um benefício em patamar superior. 

É evidente que, caso a tese da desaposentação 
fique consagrada em nossos tribunais, não haverá 
aposentado de forma proporcional que deixará de 
contribuir como facultativo, somente para, depois 
de alcançado o tempo que faltava para a aposen-
tadoria integral, requerer este benefício.

Apesar de ter força o entendimento, emanado 
de instâncias superiores do Poder Judiciário, pela 
pertinência da desaposentação, há interpretações 
convergentes com a defendida no presente arti-
go, como, por exemplo, os seguintes julgados, 
também recentes:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO E COMPLEMENTA-
ÇÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÃO PROVIDA. 

I - Jamais o aposentado pela Previdência Social 
que voltou a trabalhar pôde substituir a aposenta-
doria por tempo de serviço que antes lhe houvera 
sido concedida por uma outra, e menos ainda, 
somando ao tempo de serviço e às contribuições 
recolhidas na nova atividade, o tempo de serviço e 
as contribuições pagas anteriormente à concessão 
da primeira aposentadoria por tempo de serviço.

 II - A aceitação de semelhante figura jurídica, 
absolutamente desconhecida em nosso orde-
namento jurídico previdenciário comum, im-
plicaria em criar, por hermenêutica, situação 
estatutária, o que é absurdo. 

III - O sistema da previdência social é de natu-
reza estatutária, e assim, público e impositivo; 
a liberdade de adesão a ele é restrita ao segu-
rado facultativo; e não há que se confundir a 
liberdade de exercício dos direitos aos bene-
fícios previstos na legislação previdenciária, e 
apenas e exclusivamente por ela, com a liber-
dade de combinar, aqui e ali, normas jurídicas, 
inclusive de natureza privatística, de modo a se 
obter um direito não previsto nem no direito 
público, e nem no direito privado, uma esd-
rúxula “terceira via”.

 IV - Inexistindo previsão legal e regulamentar 
que autorize a “renúncia”, ou “desaposenta-
ção”, conclui-se que essa figura é proibida, não 
havendo espaço para aplicação do princípio 
da razoabilidade, o qual pressupõe, necessa-
riamente, a licitude da norma em tese, poden-
do as circunstâncias fáticas determinarem seu 
afastamento em determinado caso concreto, 
ou a modificação de seu conteúdo, com o fim 
de afastar-se resultado extremo não desejado 
pelo ordenamento jurídico. 

V - Recurso provido.

(TRF da 2ª Região, AMS 200651015373370, Rel. 
Juiz Federal Convocado ALBERTO NOGUEI-
RA JUNIOR, Segunda Turma Especializada, 
27/05/2009, DJ 06/07/2009, p. 111)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. MES-
CLAGEM DE BENEFÍCIOS DISTINTOS E INACU-
MULÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Deferida a aposentadoria, resta configurado 
ato jurídico perfeito, de modo que não se pode 
pretender o desfazimento unilateral para nova 
fruição no mesmo regime.

2. É vedado mesclar aposentadorias inacumulá-
veis, retirando de cada uma apenas as vantagens 
(atrasados do benefício concedido na via judicial 
e manutenção da renda mensal superior da apo-
sentadoria concedida na via administrativa), 
pois tal procedimento importaria em desaposen-
tação e reaposentação, o que é vedado.

3. Correto o Juízo de origem ao extinguir a exe-
cução, em face da opção da parte exeqüente 
pelo benefício concedido administrativamen-
te, que lhe é mais vantajoso.

(TRF da 4ª Região, AC 200871150005845/RS, 
Rel. Juiz Federal GUILHERME PINHO MACHA-
DO, Turma Suplementar, DE 25/02/2009)
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PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE BENEFÍCIO. APO-
SENTADORIA TEMPO DE SERVIÇO. POSTERIOR 
COMPLEMENTAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CON-
VERSÃO APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSI-
BILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE.

1. Ao ser assegurado ao trabalhador a aposen-
tadoria por tempo de serviço a partir dos 30 
(trinta) anos de contribuição, com proventos 
proporcionais, a lei considerou apenas o tem-
po de serviço já exercido até a data do requeri-
mento da aposentadoria.

2. O fato de o trabalhador já aposentado voltar a 
exercer atividade abrangida pela Previdência So-
cial não tem o condão de assegurar a ele o cômpu-
to desse novo período para a complementação do 
período de trabalho anterior que foi computado 
no cálculo do benefício, com a transformação de 
sua aposentadoria proporcional em integral. (AC 
2002.38.00.037123-9/MG).

(TRF da 1ª Região, AC 200601990073066/RO, Rel. 
Desembargador Federal ALOÍSIO PALMEIRA LIMA, 
Segunda Turma, DJ p. 25 de 26/04/2007, p.25) 

Cumpre observar que não há nenhum disposi-
tivo, explícito ou implícito, na Constituição Federal, 
que garanta o direito a uma nova aposentadoria, 
no próprio Regime Geral de Previdência Social. Se 
houve a concessão de aposentadoria ao segurado, 
configurou-se, evidentemente, um ato jurídico per-
feito. É incompatível com o sistema previdenciário 
brasileiro o desfazimento unilateral de uma apo-
sentadoria para nova fruição no mesmo regime. 

Acrescente-se, ainda, que é em decorrência do 
princípio da solidariedade, insculpido no art. 195 
da Constituição Federal e prevalente no sistema 
previdenciário nacional, que há determinação para 
que o aposentado contribua, compulsoriamente, 
quando volta a exercer atividade de trabalho. 

O Regime Geral de Previdência Social brasilei-
ro, como já é pacífico na jurisprudência, não adotou 
o sistema da capitalização.  O sistema adotado foi 
o da repartição, em que o financiamento deve ser 
feito por toda a sociedade. Cumpre transcrever, por 
seu didatismo, trecho do voto proferido pelo De-
sembargador Federal Rômulo Pizzolatti, da Quinta 
Turma do TRF da 4ª Região, vencido em parte no 
julgamento da AC 2000.71.00.015115-8/RS:

(a) os atuais contribuintes (trabalhadores, em-
presas, Estado) sustentam os segurados inati-
vos e os pensionistas, cujos benefícios são isen-

tos de contribuição previdenciária (CF, art. 195, 
II, 2ª parte); (b) não há exata correspondência 
entre o montante das contribuições individuais 
e o montante do benefício a ser recebido, pois 
quem se aposenta precocemente (v.g., median-
te aposentadoria especial, aposentadoria por 
tempo de serviço ou tempo de contribuição) 
receberá em geral muito mais do que investiu, 
quem se aposenta por idade receberá mais ou 
menos o que investiu, e quem morre antes de 
se aposentar, sem deixar dependentes, terá 
investido sem nada receber; e (c) assim como 
pode haver benefício sem contribuição (caso 
dos benefícios concedidos independentemen-
te de carência), pode haver contribuição sem 
benefício (caso dos aposentados que perma-
necem em atividade ou retornam à atividade). 
Daí decorre que, ao permanecer trabalhando, o 
autor passou a contribuir para ajudar no esforço 
coletivo de toda a sociedade brasileira de manter 
os benefícios dos segurados inativos e pensionis-
tas, o que está conforme a lei (Lei nº 8.212, art. 
11, §3º) e o sistema da repartição, adotado pela 
Constituição (art. 195), e é, enfim, justo, porque, 
em contrapartida, toda a sociedade brasileira 
mantém o pagamento da aposentadoria que o 
autor há anos vem recebendo. [...]. (grifei)

Por fim, cabe ressalvar que há julgados que 
sustentam que não haveria óbice à desaposen-
tação, desde que o segurado devolvesse tudo o 
que recebeu durante o período em que esteve 
aposentado. Como já abordado supra, entendo 
que, além da necessidade constitucional de ob-
servância do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 
201, CF/88), há dispositivos legais, consentâneos 
com a Constituição Federal, que impedem a desa-
posentação. No entanto, a tese defendida em tais 
decisões seria, digamos, mais palatável e, ao me-
nos, impediria que ocorresse a situação hipotética 
abordada no exemplo acima mencionado, eis que 
evitaria a possibilidade de a própria previdência 
social financiar um aumento de benefício.

Concluindo, entendo que o denominado di-
reito à desaposentação, no que se refere a aposen-
tadorias relativas ao Regime Geral de Previdência 
Social, abordadas no presente artigo, encontra 
óbice no art. 201, caput, da Constituição Federal, 
por afrontar a imposição de observância de equi-
líbrio financeiro e atuarial da previdência social, 
bem como no art. 18, §2º, da Lei nº 8.213/91, que 
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expressamente impede que o aposentado que 
continue contribuindo no regime receba outra 
prestação que não seja salário-família ou reabili-
tação profissional.
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O conceito de segurado especial na Lei n. 11.718/08
Juiz Federal Substituto Rodrigo Esperança Borba

Para se apreender quais os contornos pas-
síveis de serem atribuídos a qualquer conceito 
jurídico positivo deve-se partir, sempre, do texto 
constitucional, em razão do seu sabido condicio-
namento hierárquico de toda produção legislativa 
a ser levada a cabo no ordenamento jurídico.

Assim é que, para que se possa discorrer sobre 
a figura do segurado especial, é necessário que não 
se olvide do disposto no art. 195, §8º, da Constitui-
ção da República – CR/88 –, o qual assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indire-
ta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, e das se-
guintes contribuições sociais:

[...]

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e 
o arrendatário rurais e o pescador artesanal, 
bem como os respectivos cônjuges, que exer-
çam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, con-
tribuirão para a seguridade social mediante a 
aplicação de uma alíquota sobre o resultado 
da comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei.

O teor do parágrafo 8º. do art. 195 da CR/88, 
acima transcrito, exala o conceito constitucional 
do segurado nominado como especial pela legis-
lação infraconstitucional, o qual foi, principalmen-
te após a Lei n. 11.718/08, detalhado pelas Leis ns. 
8.212/91 e 8.213/91.

Ambas as leis sofreram as mesmas alterações 
pela Lei n. 11.718/08 no que concerne à concei-
tuação de segurado especial (art. 12 da Lei n. 
8.212/91 e art. 11 da Lei n. 8.213/91).

O importante para a caracterização da qualida-
de de segurado especial é o regime de economia 
familiar, cuja falta de “empregados permanentes” é 
mero corolário, já que “economia familiar” é aque-
la naturalmente fundada apenas na imprescindível 

união da força de trabalho de familiares para fins 
de suas subsistências, sem haver o estável uso de 
profissionais na produção rural, nem o objetivo de 
obtenção de uma larga escala produtiva.

É por isso que a jurisprudência acabou por ve-
dar o reconhecimento de tal qualificação àqueles 
que fazem uso de mão-de-obra de terceiros ou 
acabam por manter estrutura profissionalizada 
de produção, pois tais circunstâncias foram tidas 
como demonstradoras de que não se trata de ati-
vidade familiar de mera subsistência.

O fato de um membro da família exercer ati-
vidade considerada urbana ou, por exemplo, o 
grande tamanho da terra trabalha são outras cir-
cunstâncias que comumente descaracterizam a 
qualidade de segurado especial.

Em razão da conhecida precariedade de do-
cumentação dos fatos da vida rural, a jurisprudên-
cia, em que pese elenco mínimo pretensamente 
taxativo de normas administrativas, sempre consi-
derou necessário, para a comprovação de tal qua-
lidade, apenas um início de prova documental, a 
ser assim considerado conforme o livre conven-
cimento motivado do magistrado. Não obstante, 
exige-se, sempre, que tal início de prova seja cor-
roborado por testemunhas. 

Assim, não bastam apenas documentos, 
nem somente testemunhas. Há a necessidade da 
junção dessas duas provas para fins de compro-
vação da situação de segurado especial, sem se 
excluir, no entanto, casos excepcionais a serem 
assim considerados pelo magistrado no caso 
concreto, se for o caso.

Também ante a dificuldade da prova docu-
mental rural e objetivando facilitar a comprovação 
da situação de segurado especial, a jurisprudên-
cia acabou por permitir a extensão da qualidade 
já comprovada de um cônjuge ao outro. Isso só é 
possível, entretanto, se não houver nos autos ele-



mentos de convicção contrários a essa situação em 
relação ao cônjuge que pretende essa extensão.

A Lei n. 11.718/08 veio a detalhar situações que 
excluem, ou não, a qualidade de segurado especial, 
sendo bastante benevolente com quem pretenda 
se ver reconhecido como segurado especial.

Passa-se a apontar breves observações sobre 
o texto pertinente do art. 12 da Lei n. 8.212/91, já 
com as atualizações da Lei n. 11.718/08 (mesmas al-
terações foram feitas no art. 11 da Lei n. 8.213/91):

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em aglome-
rado urbano ou rural próximo a ele que, indivi-
dualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxílio eventual de terceiros a 
título de mútua colaboração, na condição de:  

No inciso VII o legislador deixou claro que o 
simples fato de a pessoa residir em um “aglome-
rado urbano” próximo ao meio rural não lhe retira, 
por si só, a qualidade de segurado especial. 

De fato, nada impede alguém de residir no 
meio urbano (sabe lá em que condições) e ter sua 
subsistência dependente exclusivamente de uma 
produção rural obtida com o seu esforço laboral, 
sozinho ou com auxílio de familiares. 

Tal esclarecimento é importante tendo em 
vista que não raro o Instituto Nacional do Se-
guro Social – INSS – usa a residência em meio 
urbano como alegação contra a pretensão do 
segurado especial. Agora, tal alegação encontra 
resistência explícita na lei.

Ademais, o dispositivo acima, na linha da ve-
dação constitucional referente a “empregados per-
manentes”, explicita que o segurado especial pode 
até ter “o auxílio eventual de terceiros a título de 
mútua colaboração”. Trata-se da famosa “troca de 
dias” tão citada por rurículas em seus depoimentos 
no Judiciário. Quanto a isso nem o INSS costuma 
considerar como empecilho às pretensões contra 
si deduzidas por supostos segurados especiais.

Prosseguindo-se no art. 12 da lei n. 8.212/91:

a) produtor, seja proprietário, usufrutu-
ário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário ru-
rais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; ou

2. de seringueiro ou extrativista vegetal 
que exerça suas atividades nos termos do in-
ciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 
18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o 
principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este asseme-
lhado, que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 
este equiparado, do segurado de que tratam as 
alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamen-
te, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

§ 1o Entende-se como regime de economia 
familiar a atividade em que o trabalho dos mem-
bros da família é indispensável à própria subsis-
tência e ao desenvolvimento socioeconômico do 
núcleo familiar e é exercido em condições de mú-
tua dependência e colaboração, sem a utilização 
de empregados permanentes.

[...]

§ 7o Para serem considerados segurados 
especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos 
maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 
equiparados deverão ter participação ativa nas 
atividades rurais do grupo familiar.

Em processos de pessoas que buscam ser 
reconhecidos como segurados especiais, e, por 
conseguinte, obter determinado benefício pre-
videnciário, são comuns as alegações no sentido 
de que havia contratos – escritos ou orais – de 
parceira agrícola entre essas e proprietários de 
imóveis rurais. São os chamados “meeiros”, como 
referido na alínea “a”, acima. 

O estabelecimento de um tamanho máximo 
para a atividade agropecuária tem o escopo de 
conferir um critério objetivo quando da análise do 
tamanho da terra em que o suposto segurado es-
pecial teria trabalhado.

É que quanto maior for a terra, maior é o indí-
cio de que não se tratava de um regime de econo-
mia meramente familiar.
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A norma oferece um norte quanto ao que 
seria uma área de tamanho incompatível com 
o regime de economia familiar, mas não pode 
ser tido como critério absoluto, sob pena de in-
constitucionalidade.

É que em alguns casos concretos tal critério 
pode não ser suficiente para descaracterizar a 
qualidade de segurado especial. Aliás, registre-
se que o módulo fiscal é uma medida estabe-
lecida pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA – com fundamento na 
exploração econômica e renda média decorrente 
em cada município, o que a torna, portanto, bas-
tante variável no país. 

Imagine-se, por exemplo, uma terra imen-
sa, mas com menos de quatro módulos fiscais 
de área produtiva. Tal situação, reconhece-se, 
pode ser resolvida com simples interpretação 
teleológica no sentido de que a área referida 
pelo item 1 da alínea “a” se refere apenas àquela 
efetivamente explorada. 

De fato, a única interpretação que nos afigura 
razoável é esta: os quatro módulos fiscais deve ser 
de área aproveitada (que pode, ou não, coincidir 
com o total do imóvel).

Mas e se a exploração se der efetivamente em 
área maior que o limite legal apontado, porém por 
uma família numerosa (composta de pais, filhos, 
avós, tios, etc)?

Outrossim, uma criação de gado, mesmo não 
vultosa, pode exigir uma vasta área de pasto que 
pode ser cuidada apenas por integrantes da fa-
mília com a obtenção de renda suficiente apenas 
para suas subsistências.

Tal critério não pode, portanto, ser tido por 
absoluto para a resolução de tais questões.

Nos dispositivos acima se vê a repetição de 
referência ao “principal meio de vida”, o que, 
se de um lado reforça que o sustento deve ser 
retirado da atividade rural, de outro reconhece 
que pode haver meios de vida “secundários”, 
ou seja, que auxiliem no sustento, embora não 
suficientes por si mesmos.

Na alínea “c” e parágrafo 7º. há a referência 
à extensão da qualidade ao cônjuge, como já 

admitido pela jurisprudência, mas se explicita 
que este deve participar ativamente da ativida-
de. Não basta, assim, que haja o casamento en-
tre uma exclusiva dona-de-casa e um segurado 
especial para que aquela seja assim também 
considerada. É preciso que aquela efetivamente 
auxilie o segundo na atividade. Não se pode es-
quecer, ainda, que tal situação abrange a união 
estável (art. 226, §3º, 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 o trabalho como aprendiz àqueles maiores de 
quatorze anos. Assim, e tendo em conta as normais 
circunstâncias do meio rural, onde o labor começa 
ainda na infância, tal norma se afigura inconstitu-
cional ao pretender fazer tal restrição. 

Havendo a devida prova, não deve haver dú-
vidas de que o tempo de serviço rural prestado an-
tes dos dezesseis anos deve ser aproveitado para 
fins previdenciários. Uma norma que existe para 
proteger dado grupo de pessoas não pode ser 
utilizada para prejudicá-lo, pelo que nem mesmo 
a limitação constitucional do mínimo de quatorze 
anos de idade para trabalho como aprendiz pode 
ser tido como obstáculo a tal reconhecimento. 

Continuemos com o pagrágrafo 8º. do art. 12 
da Lei n. 8.212/91 incluídos pela Lei n. 11.718/08:

§ 8o O grupo familiar poderá utilizar-se 
de empregados contratados por prazo deter-
minado ou trabalhador de que trata a alínea g 
do inciso V do caput deste artigo, em épocas 
de safra, à razão de no máximo 120 (cento e 
vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo 

equivalente em horas de trabalho.

Neste parágrafo 8º. o legislador realmente 
inovou ao admitir a contratação de empregados, 
desde que não ultrapasse a proporção de “120 
pessoas/dia no ano civil”. Tal proporção se refe-
re à possibilidade de contratar uma pessoa por 
no máximo 120 dias no ano, ou 2 pessoas por 60 
dias cada um, ou 3 pessoas por 40 dias cada um, 
e assim por diante.
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Pretendeu-se, pois, considerar empregados 
contratados dentro desses limites como não per-
manentes. Trata-se de opção de duvidosa qua-
lidade do legislador infraconstitucional, pois a 
contratação de empregados em período de safra 
pode descaracterizar um regime de economia me-
ramente familiar, como exigido pela Constituição. 
Afinal, o grande dispêndio de força de trabalho 
em uma grande produção é necessário, no meio 
rural, apenas sazonalmente.

Tal situação – contratação de empregados 
mesmo dentro do limite ora legalmente estabe-
lecido – só pode ser tido pelo magistrado como 
irrelevante para a descaracterização da qualida-
de de segurado especial se, no contexto do caso 
concreto, não houver qualquer outro elemento 
de convicção, mesmo que indiciário, em sentido 
contrário, sob pena de afronta à CR/88.

Passa-se aos próximos dispositivos.

§ 9o Não descaracteriza a condição de se-
gurado especial:  

I – a outorga, por meio de contrato escrito 
de parceria, meação ou comodato, de até 50% 
(cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área to-
tal não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, 
desde que outorgante e outorgado continuem a 
exercer a respectiva atividade, individualmente 
ou em regime de economia familiar;

II – a exploração da atividade turística da 
propriedade rural, inclusive com hospedagem, 
por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;  

III – a participação em plano de previ-
dência complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado, em razão da con-
dição de trabalhador rural ou de produtor rural 
em regime de economia familiar;  

IV – ser beneficiário ou fazer parte de 
grupo familiar que tem algum componente 
que seja beneficiário de programa assisten-
cial oficial de governo;  

V – a utilização pelo próprio grupo fami-
liar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal, 
na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e  

VI – a associação em cooperativa agropecuária.  

Aqui a lei tratou de elencar situações que 
não descaracterizariam a qualidade de segura-
do especial, sendo que todas devem ser lidas 

de forma relativa, pois o importante é saber se, 
como determina a CR/88, vive-se dependente 
de um regime de economia familiar rural ou re-
ferente à pesca (art. 195, §8).

Assim, a constatação da existência de uma 
das situações acima reproduzidas pode ser sim 
obstáculo à caracterização da qualidade de se-
gurado especial. Isso ocorrerá quando a situa-
ção desaguar no fato de a subsistência da famí-
lia não se dar apenas em razão de um regime de 
economia familiar rural.

Desta feita, se, por exemplo, algum proprie-
tário rural construir um hotel em sua terra e ex-
plorá-la turisticamente com hospedagens até por 
menos de 120 dias, mas de tal forma que consiga 
auferir rendimentos que lhe sustentará por todo o 
ano é evidente que essa pessoa não vive de pro-
dução rural que absorva todo o trabalho seu, e da 
família. Não será, pois, segurado especial.

De igual forma se conclui se a família, apesar 
de morar no meio rural, sobreviver apenas às cus-
tas de programa assistencial governamental.

Passa-se aos próximos dispositivos.

§ 10o Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte de 
rendimento, exceto se decorrente de:  

I – benefício de pensão por morte, auxí-
lio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 
supere o do menor benefício de prestação con-
tinuada da Previdência Social;  

II – benefício previdenciário pela participa-
ção em plano de previdência complementar insti-
tuído nos termos do inciso IV do § 9o deste artigo; 

III – exercício de atividade remunerada 
em período de entressafra ou do defeso, não 
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o dispos-
to no § 13 deste artigo;  

IV – exercício de mandato eletivo de diri-
gente sindical de organização da categoria de 
trabalhadores rurais;  

V – exercício de mandato de vereador do 
município onde desenvolve a atividade rural, 
ou de dirigente de cooperativa rural constitu-
ída exclusivamente por segurados especiais, 
observado o disposto no § 13 deste artigo; 

303

I Jornada de Direito Previdenciário



VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso I do 
§ 9o deste artigo;  

VII – atividade artesanal desenvolvida 
com matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-
prima de outra origem, desde que a renda 
mensal obtida na atividade não exceda ao me-
nor benefício de prestação continuada da Pre-
vidência Social; e  

VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social.  

No parágrafo 10º. há a explicitação de que 
aquele que possui outra fonte de rendimento não 
abarcada pelo labor rural não é segurado especial. 
Logo a seguir elenca exceções a essa regra.

É importante se perceber, porém, que, às vezes, 
uma outra fonte de rendimento de um membro da 
família exclui todos os demais da qualidade de se-
gurados especiais. Isso ocorre quando esse mem-
bro da família sustenta os demais com essa outra 
fonte de renda. E para tanto, basta que o sustento 
primordial da família seja essa outra fonte de renda, 
não sendo necessária a exclusividade. É que, nes-
se caso, o “principal meio de vida” da família (ex-
pressão ressaltada por diversas vezes na legislação, 
como visto acima) não é o labor rural. E quando o 
trabalho rural é apenas auxiliar no sustento familiar, 
não deve ser reconhecida a qualidade de segurado 
especial de nenhum de seus membros.

A constante referência a rendimento de valor 
que não supere o mínimo de benefícios de presta-
ção continuada da previdência social se deve ao 
fato de que tal rendimento não pode ser a fonte 
principal de sustento da família, pelas razões já 
acima expostas. E, não custa repisar, se tal rendi-
mento, ainda que modesto, for a fonte de onde se 
tira o sustento, não haverá de ser reconhecida a 
qualidade de segurado especial.

As exceções referentes a mandatos sindicais 
ou de vereança buscam garantir o pleno exercício 
dos direitos trabalhistas e políticos dos segurados 
especiais, os quais realmente não podem se ver 
punidos pela tentativa de defesa dos direitos de 
sua gente nas instituições apropriadas. O que não 
se pode é viver disso.

Deve-se atentar, ainda, que, não obstante 
os termos do parágrafo 10º, a existência de ou-
tra fonte de renda não exclui, por si só, a quali-
dade de segurado especial. Isso só se dará se tal 
renda for a principal no sustento familiar. Se for 
algo apenas auxiliar à renda obtida com o labor 
rural não há a descaracterização da qualidade 
de segurado especial.

Em conclusão, não se pode interpretar isola-
damente os dispositivos ora referidos, sob pena 
de inconstitucional alargamento ou restrição do 
conceito de segurado especial. 

Deve o magistrado, como em todas as deman-
das perante si deduzidas, extrair do texto legal a 
norma adequada à luz das circunstâncias da vida no 
caso concreto, pois, do contrário, seu mister pode-
ria ser simplesmente substituído por um programa 
de computador no qual bastaria o preenchimento 
de algumas variáveis estáticas para se ter o “resulta-
do jurídico matematicamente correto”.
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Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (serviço): 
apontamentos sobre a viabilidade de renúncia para  

obtenção de nova aposentadoria mais vantajosa
Juiz Federal Substituto Rodrigo Rigamonte Fonseca
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o ato jurídico perfeito em matéria previdenciária. 3. O be-
nefício previdenciário de aposentadoria por tempo de ser-
viço/contribuição (proporcional e integral) – Regime Geral 
de Previdência Social: requisitos para a configuração do 
ato jurídico perfeito. 4. O instituto da renúncia à aposen-
tadoria proporcional por tempo de serviço/contribuição 
para obtenção de benefício mais vantajoso. 5. Conclusões. 
6. Referências bibliográficas.

Introdução1 

No mês de outubro de 2009, entre os dias 27 
e 29, realizou-se na cidade de Belo Horizonte/MG 
a I Jornada de Direito Previdenciário da Escola de 
Magistratura Federal da 1ª Região - ESMAF. 

Dentre as diversas questões relacionadas ao Di-
reito Previdenciário, então abordadas na referida Jor-
nada de Direito Previdenciário, estavam as atinentes 
ao ainda incipiente instituto da desaposentação. 

A sua caracterização e delimitação no moder-
no Direito Previdenciário, viabilidade ou não de 
seu acolhimento no país e implicações provoca-
das por cada um dos ângulos são aspectos que 
merecem estudo detido, o que ora se procurará 
fazer, observando-se, entretanto, as limitações co-
muns a tal sede de trabalho.

Inicialmente, o objetivo deste artigo será re-
alizar a análise, após breve passeio pela teoria do 
ato jurídico perfeito no direito brasileiro, dos re-
quisitos para a concessão do benefício previden-
ciário de aposentadoria por tempo de serviço e/
ou contribuição, proporcional e integral, não só 
à luz da legislação própria, mas principalmente 
sob o ângulo da CR/88.

Em seguida o estudo passará à análise do ins-
tituto da desaposentação, das teses defensoras da 
possibilidade de renúncia ao benefício de aposen-
tadoria proporcional por tempo de serviço e/ou 
contribuição para a obtenção de outro mais van-
tajoso (integral ou especial), bem assim daquelas 

teses contrárias a sua admissibilidade no Direito 
Previdenciário brasileiro.

O estudo fará vistas ao necessário e indis-
pensável atendimento aos princípios básicos do 
Direito Previdenciário, entre eles os da filiação 
obrigatória, do caráter contributivo da Previdên-
cia Social, equilíbrio financeiro e atuarial e indis-
ponibilidade dos direitos dos beneficiários.

O cabimento ou não da desaposentação sem 
alteração do regime de Previdência Social deve ser 
analisado, senão, com observância de tais princípios.

Somente assim será possível verificar-se ser, 
o instituto da desaposentação, nessas condições, 
um direito do segurado da Previdência Social, ao 
qual, então, o instituto próprio não poderia opor-
se sem atentar contra a CR/88.

Passemos, pois, à suscitação das dúvidas. 

Considerações genéricas sobre o ato ju-2 
rídico perfeito em matéria previdenciária 

A respeito do princípio da segurança jurídi-
ca no direito pátrio ensina com clareza Sayonara 
de Medeiros Cavalcante (A segurança jurídica em 
matéria tributária e sua interface com o princípio 
da proteção à confiança. Revista CEJ, América do 
Norte, 1326 06 2009), notadamente sobre sua im-
portância enquanto elo de ligação com o princí-
pio da proteção à confiança: 

Instituindo-se no ordenamento ju rídico 
nacional, assume a segurança ju rídica a con-
dição de sustentáculo para toda asserção rela-
cionada à extinção ou inibição do exercício de 
direito, exigindo-se, entretanto, que os motivos 
para sua concretização estejam associados à 
prova de que se situam numa articulação com 
os objetivos e os fundamentos da própria or-
dem jurídica como um todo.

Tal estrutura permite que esse princípio 
possa assumir a categoria de fiadora formal 
dos interesses inerentes à sociedade, como fa-



tor imprescindível à existência efetiva do Esta-
do democrático de Direito.

(...) Nesse arcabou ço teórico, compre-
ende-se, então, que a segurança jurídica se 
sustenta na garan tia de certeza e estabilidade, 
mediante as quais as pessoas possam estar 
sempre cientes de seus direitos, não havendo 
dú vida quanto à impossibilidade de eventos 
inesperados, no campo jurídico, sem o seu pré-
vio conhecimento.

É dessa forma que deve ser visto e interpre-
tado o inciso XXXVI, do art. 5º, da CR/88, segundo 
o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

E, no que de perto interessa ao presente es-
tudo, deve-se vislumbrar o ato jurídico perfeito 
protegido constitucionalmente como o conceitua 
Celso Bastos (Dicionário de direito constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 1994, p. 43):

É aquele que se aperfeiçoou, que reuniu 
todos os elementos necessários a sua formação, 
debaixo da velha. Isto não quer dizer, por si só, 
que ele encerre em seu bojo um direito adquiri-
do. Do que está o seu beneficiário imunizado é 
de oscilações de forma aportadas pela lei nova. 

A própria Lei de Introdução ao Código Civil, 
no texto de seu art. 6º, §1º, prevê como sendo “ato 
jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vi-
gente ao tempo em que se efetuou. 

Não poderia ser diferente na órbita do Estado 
Democrático de Direito, já que o ato jurídico re-
presenta nada mais que uma prerrogativa conferi-
da pelo ordenamento jurídico ao indivíduo capaz 
de, por sua vontade, criar relações lícitas, ou seja, 
de dar concretude ao princípio da autonomia da 
vontade. E mais, de emprestar força coercitiva e 
obrigatoriedade a tais relações.

Assim é que, transportando tais conceitos e 
definições com assento constitucional para o Di-
reito Previdenciário, deve-se ressaltar inicialmente 
a indisponibilidade dos direitos dos beneficiários 
(segurados ou dependentes), e, consequentemen-
te, a impossibilidade de renúncia aos benefícios e 
serviços, em vista de “propiciar os meios de subsis-
tência da pessoa humana conforme estipulado na 
norma jurídica” (Wladimir Novaes Martinez. Curso 

de direito previdenciário. Tomo I – Noções de direi-
to previdenciário. São Paulo: LTr, 1997, p. 208). 

É, pois, obrigação do ente previdenciário a 
concessão de prestação prevista em lei quando 
ocorrida a hipótese legal. Por sua vez, ao benefici-
ário não se admite renúncia a tal, salvo, como en-
tende parte da doutrina e da jurisprudência, como 
se verá, se o objetivo for a obtenção de futuro be-
nefício mais vantajoso.

O fato é que, atendidos os requisitos para a 
concessão de benefício previdenciário – que o in-
divíduo se encontre na qualidade de beneficiário 
do regime, à época do evento; a existência de um 
dos eventos cobertos pelo regime, conforme a le-
gislação vigente na época da ocorrência do fato; 
o cumprimento de exigências legais; e, a iniciativa 
do beneficiário (Carlos Alberto Pereira de Castro e 
João Batista Lazzari. Manual de direito previdenci-
ário. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 422) -, está-se 
diante de um ato jurídico perfeito, detentor de 
proteção constitucional.

O benefício previdenciário de aposen-3 
tadoria por tempo de serviço/contribuição 
(proporcional e integral) – Regime Geral de 
Previdência Social: requisitos para a configu-
ração do ato jurídico perfeito

A antiga aposentadoria por tempo de serviço 
tornou-se com a EC nº 20/98, aposentadoria por 
tempo de contribuição. Atualmente, entretanto, e 
até que lei venha disciplinar a nova feição do be-
nefício, o tempo de serviço é considerado como 
tempo de contribuição (EC nº 20, art. 4º).

Os requisitos necessários à concessão são:

a) tempo de contribuição: 30 (trinta) anos para 
a mulher e 35 (trinta e cinco) anos para o homem 
(art. 201, §7º, I, da CR/88), o que é reduzido em 5 
(cinco) anos para os professores que tenham tra-
balhado exclusivamente no magistério (educação 
infantil, ensino fundamental e médio) (art. 201, 
§8º, da CR/88);

b) e, carência: 180 (cento e oitenta) contribui-
ções mensais, equivalentes a 15 (quinze) anos, ob-
servada a regra de transição do art. 142, da Lei de 
Benefícios, para o segurado inscrito na Previdên-
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cia Social Urbana até 24.07.1991, bem como para 
o trabalhador e o empregador rural cobertos pela 
Previdência Social Rural. 

O benefício, cujo valor corresponderá a 100% 
(cem por cento) do salário-de-benefício (equi-
valente à média aritmética simples dos maiores 
salários-de-contribuição, correspondentes a 80% 
(oitenta por cento) de todo o período contributivo, 
multiplicada pelo fator previdenciário), terá início:

a) para os segurados empregados e domésti-
cos: na data do desligamento do emprego, se re-
querido em 90 (noventa) dias (o benefício retroa-
ge), caso contrário, não havendo desligamento do 
emprego ou se requerida após tal prazo, desde a 
data do requerimento;

b) e, para os demais segurados: na data do re-
querimento.

Para o segurado já inscrito no Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS antes da entrada 
em vigor da EC nº 20/98, o art. 9º, prevê regras de 
transição quanto aos requisitos da aposentadoria 
por tempo de contribuição, bem como quanto ao 
valor do benefício.

Assim, para aposentadoria integral, o segura-
do deve ter, no mínimo, 48 (quarenta e oito) anos 
de idade, se mulher, e 53 (cinquenta e três) anos, 
se homem, além de, no mínimo, 30 (trinta) anos 
de tempo de contribuição para a última, e 35 (trin-
ta e cinco) anos para o primeiro, acrescido de um 
período chamado de “pedágio” equivalente a 20% 
(vinte por cento) do período que faltava para atin-
gir aquele total na data da publicação da Emenda. 
A regra transitória para a aposentadoria integral, 
pois, é mais restritiva que a regra permanente, o 
que impede sua aplicação na prática.

Já a aposentadoria proporcional, revogada 
pela EC nº 20/98, ao segurado que tiver direito 
adquirido à concessão exige-se, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) anos de idade, se mulher, e 53 
(cinquenta e três) anos, se homem. Deve ter, no 
mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de tempo de 
contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos, se ho-
mem, acrescido de um período chamado de “pe-
dágio” equivalente a 40% (quarenta por cento) 
do período que faltava para o segurado atingir 
o tempo referente à aposentadoria integral na 

data da publicação da Emenda. Nestes termos, 
o valor da aposentadoria será de 70% (setenta 
por cento) do valor da aposentadoria integral, 
acrescido de 5% (cinco por cento) por ano de 
contribuição que supere aquele tempo mínimo 
de contribuição, incluído o “pedágio”, até o limi-
te de 100% (cem por cento).

Atendidos, pois, tais requisitos necessá-
rios ao benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição, seja pelas regras de transição 
ou pelas regras tornadas definitivas pela EC nº 
20/98, sempre dependentes de iniciativa do be-
neficiário, configurado o ato jurídico perfeito 
na esfera previdenciária.

E, como ensina Maria Helena Diniz (Lei de In-
trodução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 
São Paulo: Saraiva, 1994, p. 180), o respeito a esse 
ato jurídico perfeito, em última instância, signifi-
cará proteção ao direito adquirido:

A segurança do ato jurídico perfeito é 
um modo de garantir o direito adquirido pela 
proteção que se concede ao seu elemento ge-
rador, pois se a nova norma considerasse como 
inexistente, ou inadequado, ato já consumado 
sob o amparo da norma precedente, o direito 
adquirido dele decorrente desapareceria por 
falta de fundamento.

Aí, pois, a necessária delimitação do tema 
posto em estudo. 

Esclarecido o momento em que se opera, no 
caso da aposentadoria por tempo de contribui-
ção, o ato jurídico perfeito, possível discutir-se a 
possibilidade de renúncia, de seu desfazimento 
por ato de vontade do beneficiário.

O instituto da renúncia à aposentadoria 4 
proporcional por tempo de serviço/contribuição 
para obtenção de benefício mais vantajoso

A renúncia é o ato jurídico mediante o qual o 
titular de um direito dele se despoja, sem trans-
feri-lo a outra pessoa, quando inexiste vedação 
legal. Trata-se de uma modalidade de extinção 
de direitos aplicável, basicamente, aos direi-
tos patrimoniais, pois ninguém está obrigado a 
exercer direito que possui. 
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E, sendo a aposentadoria é um benefício de 
prestação continuada destinada a substituir os 
proventos que o trabalhador obtinha na ativi-
dade, assegurando-lhe o mínimo indispensável 
para a sua subsistência, por conseguinte, seria in-
questionável que se trata de direito patrimonial, 
e, portanto, disponível. 

Esse é o principal argumento utilizado pelos 
defensores da viabilidade jurídica da desaposen-
tação no direito nacional, ou seja, da possibilidade 
de renúncia ao benefício e à concessão, na sequ-
ência, de uma nova aposentadoria.

Vejam-se as seguintes ementas no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE DISPO-
SITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO EXCELSO PRETÓRIO. APO-
SENTADORIA. DIREITO PATRIMONIAL DISPO-
NÍVEL. RENÚNCIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A via especial, destinada à uniformização 
do Direito federal, não se presta à análise de 
dispositivos da Constituição da República, 
ainda que para fins de prequestionamento, 
sob pena, inclusive, de usurpação de compe-
tência da Suprema Corte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça tem reiteradamente se firmado no 
sentido de que é plenamente possível a re-
núncia à aposentadoria, por constituir direi-
to patrimonial disponível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1055431/SC, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 09.11.2009)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO RELATOR COM ARRIMO NO 
ART. 557 DO CPC. MATÉRIA NOVA. DISCUSSÃO. 
NÃO-CABIMENTO. PRECLUSÃO. RENÚNCIA À 
APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES 
RECEBIDOS. NÃO-OBRIGATORIEDADE.

1. É permitido ao relator do recurso especial 
valer-se do art. 557 do Código de Processo Ci-
vil, quando o entendimento adotado na deci-
são monocrática encontra-se em consonância 
com a jurisprudência dominante desta Corte 
Superior de Justiça.

2. Fica superada eventual ofensa ao art. 557 do 
Código de Processo Civil pelo julgamento cole-

giado do agravo regimental interposto contra 
a decisão singular do Relator. Precedentes.

3. Em sede de regimental, não é possível ino-
var na argumentação, no sentido de trazer à 
tona questões que sequer foram objeto das 
razões do recurso especial, em face da ocor-
rência da preclusão.

4. A renúncia à aposentadoria, para fins de 
concessão de novo benefício, seja no mesmo 
regime ou em regime diverso, não implica em 
devolução dos valores percebidos, pois, en-
quanto esteve aposentado, o segurado fez jus 
aos seus proventos. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1107638/PR, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 25.05.2009)

Ocorre que o aposentado que volta a exercer 
atividade laborativa, ou nela simplesmente conti-
nua após a concessão do benefício, reassume sua 
qualidade de segurado (contribuinte obrigatório), 
e, em virtude dessa nova condição, é devida a res-
pectiva contribuição previdenciária. No entanto, faz 
jus a apenas algumas das prestações ofertadas pela 
Previdência Social, conforme dispõem os art. 12, 
§4º, da Lei 8.212/91 e 11 e 18, §2º, da Lei 8.213/91:

Lei 8.212/91:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§4º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS que estiver exercendo 
ou que voltar a exercer atividade abrangida por 
este Regime é segurado obrigatório em relação 
a essa atividade, ficando sujeito às contribui-
ções de que trata esta Lei, para fins de custeio 
da Seguridade Social.

Lei 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previ-
dência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§3º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS que estiver exercendo 
ou que voltar a exercer atividade abrangida por 
este Regime é segurado obrigatório em relação a 
essa atividade, ficando sujeito às contribuições de 
que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para fins de custeio da Seguridade Social.

308

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



Art.18. (...)

§2º. O aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS que permanecer em 
atividade sujeita a este Regime, ou ele retornar, 
não fará jus a prestação alguma da Previdência 
Social em decorrência do exercício dessa ativi-
dade, exceto ao salário-família e à reabilitação 
profissional, quando empregado.

Dessa forma, as contribuições vertidas para a 
Previdência Social após a aposentadoria não asse-
guram o direito a nova aposentadoria, mas, tão-
somente, às prestações previstas no já transcrito 
art. 18, §2º, da Lei 8.213/91 (salário família e rea-
bilitação profissional, quando empregado). O fato 
de o aposentado continuar a exercer atividade 
abrangida pela Previdência Social não tem o con-
dão de assegurar o cômputo desse novo período 
para a complementação do período de trabalho 
anterior que foi computado no cálculo do benefí-
cio, com transformação da aposentadoria propor-
cional em integral, muito menos em especial.

A CR/88 não garante o direito a nova aposen-
tadoria no próprio Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS. Deferida a aposentadoria ao segu-
rado, resta configurado ato jurídico perfeito, de 
modo que não se pode pretender o desfazimento 
unilateral para nova fruição no mesmo regime. 

As contribuições que o aposentado verte quan-
do continua a exercer atividade laborativa ou retor-
na ao mercado de trabalho são, sem sombra de dú-
vida, decorrência do natural e lógica do princípio da 
solidariedade que informa o sistema de previdência 
e está consagrado no art. 195, da CR/88. 

Friso por importante que o sistema previden-
ciário brasileiro não adotou o sistema da capitali-
zação, mas sim o sistema da repartição, baseado 
no financiamento da seguridade social por toda a 
sociedade, razão pela qual:

(a) os atuais contribuintes (trabalhadores, em-
presas, Estado) sustentam os segurados ina-
tivos e os pensionistas, cujos benefícios são 
isentos de contribuição previdenciária (CF, art. 
195, II, 2ª parte); (b) não há exata correspon-
dência entre o montante das contribuições 
individuais e o montante do benefício a ser 
recebido, pois quem se aposenta precoce-
mente (v.g., mediante aposentadoria especial, 
aposentadoria por tempo de serviço ou tem-

po de contribuição) receberá em geral muito 
mais do que investiu, quem se aposenta por 
idade receberá mais ou menos o que investiu, 
e quem morre antes de se aposentar, sem dei-
xar dependentes, terá investido sem nada re-
ceber; e (c) assim como pode haver benefício 
sem contribuição (caso dos benefícios conce-
didos independentemente de carência), pode 
haver contribuição sem benefício (caso dos 
aposentados que permanecem em atividade 
ou retornam à atividade). Daí decorre que, ao 
permanecer trabalhando, o autor passou a 
contribuir para ajudar no esforço coletivo de 
toda a sociedade brasileira de manter os be-
nefícios dos segurados inativos e pensionistas, 
o que está conforme a lei (Lei nº 8.212, art. 11, 
§3º) e o sistema da repartição, adotado pela 
Constituição (art. 195), e é, enfim, justo, por-
que, em contrapartida, toda a sociedade brasi-
leira mantém o pagamento da aposentadoria 
que o autor há anos vem recebendo.

(trecho do voto proferido pelo Desembarga-
dor Federal RÔMULO PIZZOLATTI, da Quinta 
Turma do TRF da 4ª Região, vencido em parte 
no julgamento da AC 200071000151158/RS)

A seguir transcrevo outras ementas dos tribu-
nais federais nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE BENEFÍCIO. APO-
SENTADORIA TEMPO DE SERVIÇO. POSTERIOR 
COMPLEMENTAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CON-
VERSÃO APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSI-
BILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE.

1. Ao ser assegurado ao trabalhador a aposen-
tadoria por tempo de serviço a partir dos 30 
(trinta) anos de contribuição, com proventos 
proporcionais, a lei considerou apenas o tem-
po de serviço já exercido até a data do requeri-
mento da aposentadoria.

2. O fato de o trabalhador já aposentado voltar 
a exercer atividade abrangida pela Previdência 
Social não tem o condão de assegurar a ele o 
cômputo desse novo período para a comple-
mentação do período de trabalho anterior que 
foi computado no cálculo do benefício, com a 
transformação de sua aposentadoria proporcio-
nal em integral. (AC 2002.38.00.037123-9/MG).

(TRF da 1ª Região, AC 200601990073066/RO, 
Rel. Desembargador Federal ALOÍSIO PALMEIRA 
LIMA, Segunda Turma, DJ p. 25 de 26.04.2007)
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PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. MES-
CLAGEM DE BENEFÍCIOS DISTINTOS E INACU-
MULÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Deferida a aposentadoria, resta configurado 
ato jurídico perfeito, de modo que não se pode 
pretender o desfazimento unilateral para nova 
fruição no mesmo regime.

2. É vedado mesclar aposentadorias inacu-
muláveis, retirando de cada uma apenas as 
vantagens (atrasados do benefício conce-
dido na via judicial e manutenção da renda 
mensal superior da aposentadoria concedida 
na via administrativa), pois tal procedimento 
importaria em desaposentação e reaposen-
tação, o que é vedado.

3. Correto o Juízo de origem ao extinguir a exe-
cução, em face da opção da parte exeqüente 
pelo benefício concedido administrativamen-
te, que lhe é mais vantajoso.

(TRF da 4ª Região, AC 200871150005845/RS, 
Rel. Juiz Federal GUILHERME PINHO MACHA-
DO, Turma Suplementar, DE 25.02.2009)

Estas, então, as posições diametralmente 
opostas sobre o mesmo tema ainda pendente de 
definição, seja na doutrina ou na jurisprudência.

Conclusões5 

Vê-se, pois, que não há garantias na CR/88 qu-
anto ao direito a nova aposentadoria no próprio 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, haja 
vista que, uma vez deferida, resta configurado 
ato jurídico perfeito. 

Ao contrário, o sistema previdenciário brasilei-
ro, ao adotar o sistema da repartição no lugar do sis-
tema da capitalização, põe fim a qualquer dúvida. 
As contribuições vertidas ao sistema após a aposen-
tadoria, decorrentes da continuação do exercício de 
atividade laborativa ou retorno ao mercado de tra-
balho, nada mais configuram que atendimento ao 
princípio da solidariedade consagrado na CR/88. 

Destarte, diante do quadro posto, sólidos são os 
argumentos no sentido de que se apresenta inviável 
a renúncia à aposentadoria proporcional por tem-
po de serviço/contribuição com vistas ao cômputo 
de novo período de contribuição e aquisição de 
benefício mais vantajoso (integral ou especial).

Referências bibliográficas6 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

BASTOS, Celso. Dicionário de direito constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1994.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 12ª edição. Rio de Janeiro: Editora 
Lúmen Júris, 2005.

CASTRO. Carlos Alberto Pereira de. LAZZARI, João 
Batista. Manual de direito previdenciário. 5ª ed. São 
Paulo: LTr, 2004.

CAVALCANTE, Sayonara de Medeiros. A segurança 
jurídica em matéria tributária e sua interface com o 
princípio da proteção à confiança. Revista CEJ, América 
do Norte, 1326 06 2009.

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro Interpretada. São Paulo: Saraiva, 1994.

JUSTEN FILHO, Marçal. “Conceito de Interesse Público 
e a ‘Personalização’ do Direito Administrativo”. Revista 
Trimestral de Direito Público – 26.

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Curso de direito 
previdenciário. Tomo I – Noções de direito previdenciário. 
São Paulo: LTr, 1997.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 
25ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

310

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



Desaposentação
Juíza Federal Substituta Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira

A problemática em torno do direito á desa-
posentação vem crescendo bastante nos últimos 
tempos. Talvez em razão dos baixos valores pagos 
mensalmente pela previdência, á título de aposen-
tadoria.  Boa parte das pessoas que se aposentam 
voltam ao mercado de trabalho, continuam traba-
lhando e contribuindo para os Regimes de Previ-
dência,  no entanto, vêem-se privadas de usufruir 
dessas contribuições. As constantes mudanças na 
forma de cálculo dos benefícios previdenciários 
têm também contribuído para que esses aposen-
tados, que continuam na ativa,  tentem utilizar-se 
dessas contribuições vertidas quando em gozo do 
benefício para obter novo benefício, com renda 
mensal maior que a atual renda. Como inexiste lei 
dispondo sobre a matéria, ao verem seus pedidos 
rejeitados pelo INSS, os segurados acorrem ao po-
der judiciário, que é chamado a decidir a lide.

Essa questão ainda é fonte de muita contro-
vérsia na jurisprudência.

Atualmente, conforme assinalado acima,  não 
existe legislação específica dispondo sobre o as-
sunto. Existia em tramitação no Congresso Nacio-
nal um  Projeto de Lei de n. 7154/2002, de  autoria 
do Deputado  Inaldo Leitão , que  tinha por objeti-
vo acrescentar um parágrafo único no artigo 54 da 
Lei 8213/91, dispondo sobre a desaposentação. 
Entretanto tal  projeto de lei foi vetado pelo Pre-
sidente da República  (DOU – 14-01-2008, pág 03. 
col.2) e o veto foi mantido  em sessão conjunta do 
Congresso,  realizada no dia 06/05/2009.

A Constituição da República garante á todo 
trabalhador o direito á aposentadoria, em seu ar-
tigo 7º, 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 é a prestação por excelência da previdência social, 
juntamente com a pensão por morte. Ambas subs-
tituem, em caráter permanente (ou pelo menos du-

radouro), os rendimentos do segurado e asseguram 
sua subsistência ou a daqueles que dele dependiam.

Já a desaposentação é definida por Carlos 
Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, 
como  o direito do segurado  ao retorno á ativida-
de remunerada. Ato de desfazimento da aposen-
tadoria por vontade do titular, para fins de apro-
veitamento do tempo de filiação em contagem 
para nova aposentadoria, no mesmo ou em outro 
regime previdenciário.

Por ser o direito á aposentadoria um direito 
personalíssimo, sob o qual não se admite tran-
sação ou transferência á terceiros, seria esse di-
reito renunciável?

Renúncia, no magistério de Maria Helena Diniz 
é a desistência de algum direito. Ato voluntário pelo 
qual alguém abre mão de alguma coisa ou direito 
próprio. É a perda voluntária de um bem ou direito.

Á luz da Constituição da República, artigo 6º, 
o direito á proteção previdenciária, como direi-
to fundamental é irrenunciável. O mesmo não se 
pode dizer do benefício de aposentadoria. É que o 
segurado ao abrir mão do mesmo, não deixa de es-
tar acobertado pela proteção previdenciária geral. 

Não se pode ainda perder de vista que se trata 
de um direito patrimonial do segurado.

 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça 
existem diversos julgados (REsp 310884/RS, 5ª 
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, D.J. de 26-09-2005; 
AgRg no REsp nº 497683/PE, 5ª Turma, Rel. Min. 
Gilson Dipp, D.J. de 04-08-2003; RMS nº 14624/RS, 
6ª Turma, Rel. Min. Hélio Qualia Barbosa, D.J. de 
15-08-2005, dentre outros), onde se afirmou  ser 
a aposentadoria direito patrimonial, disponível , 
passível, portanto, de renúncia.

 Assim, sua aceitação por parte do INSS seria 
despicienda e tal ato somente poderia ser obsta-
do ante a existência de vedação legal. 



Entretanto, vem o INSS indeferindo as referi-
das renúncias com fundamento no artigo 181-B, 
do Decreto 3.048/99, que assim dispõe:

Art.181-B. As aposentadorias por idade, tempo 
de contribuição e especial concedidas pela pre-
vidência social, na forma deste Regulamento, 
são irreversíveis e irrenunciáveis. (Artigo acres-
centado pelo Decreto nº 3.265, de 29/11/99) 

Parágrafo único. O segurado pode desistir 
do seu pedido de aposentadoria desde que ma-
nifeste essa intenção e requeira o arquivamen-
to definitivo do pedido antes do recebimento 
do primeiro pagamento do benefício, ou de sa-
car o respectivo Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço ou Programa de Integração Social, 
ou até trinta dias da data do processamento do 
benefício, prevalecendo o que ocorrer primei-
ro. (Parágrafo único acrescentado pelo Decreto 
nº 4.729, de 9/06/2003)

Face ao princípio da legalidade, insculpido 
no inciso II do artigo 5º da Constituição da Repú-
blica, que estatui “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei”, tal negativa, baseada em regulamento, se 
afigura indevida, já que o artigo acima citado ex-
trapolou o comando legal.

Assim, possível a renúncia ao benefício ante-
riormente concedido, resta examinar a possibili-
dade desta renúncia ser feita com o fito de  aqui-
sição de benefícios mais vantajosos no mesmo ou 
em outro regime previdenciário.

Não vejo óbice a que esta ocorra quando o segu-
rado pretende renunciar ao benefício anteriormente 
concedido para obter novo benefício em regime di-
verso. É que neste caso não há qualquer óbice legal 
á renúncia e á aquisição do novo benefício.

A própria Constituição da República prevê 
a compensação entre os diversos regimes de 
previdência (art.201, §9º) e a teor da lei 9796/99 
o órgão de origem deverá compensar sempre 
o órgão concessor. 

Assim, pode o segurado abrir mão de sua 
aposentadoria utilizando-se  do tempo de ser-
viço para efeito de novo benefício em outro 
regime,  desde que estorne á Previdência So-
cial todos os valores recebidos desde a data da 

aposentadoria, atualizados monetariamente,  
retornando ao status quo ante. 

Nesse sentido o  julgado do  Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚN-
CIA Á BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM OUTRO 
SISTEMA DE PREVIDENCIA. NECESSIDADE DE 
RESTITUIR  OS VALORES AUFERIDOS Á TITULO 
DE APOSENTADORIA. 

1. Se o segurado pretende renunciar ao be-
nefício concedido pelo INSS  para postular 
aposentadoria junto a outro regime de previ-
dência, com a contagem do tempo que serviu 
para o deferimento daquele benefício, os pro-
ventos recebidos da  autarquia previdenciária 
deverão ser restituídos.

2. Embargos Infringentes providos.

(EIAC n. 1999.04.01.067002-2/RS, 3ª Seção, Rel. Des. 
Luiz Fernando Wowk Penteado. DJU de 15.01.2003)

Com o ressarcimento evita-se o enriqueci-
mento sem causa do segurado.

Já a pretensão de renúncia á aposentadoria 
seguida de nova aposentadoria no Regime Geral 
da Previdência Social, computando-se o tempo de 
serviço trabalhado após a aposentação, encontra 
óbice no artigo 18, parágrafo 2º o disposto no art. 
18, parágrafo 2º, da lei nº 8.213/91, segundo o qual 
“o aposentado pelo RGPS que permanecer em ati-
vidade sujeita a esse regime, ou a ele retornar, não 
fará jus a pretensão alguma da Previdência Social 
em decorrência de exercício desta atividade, ex-
ceto ao salário-família e à reabilitação profissional, 
quando empregado”.

O aposentado que volta ao mercado de tra-
balho faz jus apenas a algumas prestações ofer-
tadas pela previdência social, conforme dispõe 
o art. 18, § 2º da Lei nº 8.213/91. Tal dispositivo 
legal estabelece que o tempo de serviço posterior 
à concessão de aposentadoria pelo Regime Geral 
de Previdência Social é infrutífero, e  a despeito de 
haver contribuição, não origina nenhum benefí-
cio, exceto salário-família e reabilitação. 

Dessa forma, as contribuições vertidas para 
a Previdência Social pelo segurado após sua apo-
sentadoria não lhe asseguram o direito a uma 
nova aposentadoria.
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Assim, o fato do segurado já aposentado 
continuar a exercer atividade abrangida pela Pre-
vidência Social não tem o condão de assegurar a 
ele o cômputo desse novo período para a comple-
mentação do período trabalhado anteriormente 
que foi computado no cálculo do benefício, com 
a transformação de sua aposentadoria em outra 
modalidade mais benéfica.

Em recente julgado a Turma Nacional de Uni-
formização dos Juizados Especiais julgou impro-
cedente o pedido de um segurado que pretendia 
renunciar à aposentadoria com proventos pro-
porcionais para se aposentar com proventos inte-
grais, afirmando que o pedido contraria, expres-
samente, o artigo 18, § 2º da Lei 8213/91. (Autos: 
2007.72.95.00.1394-9).

Nesse sentido é  oportuna a transcrição dos 
precedentes abaixo: 

PREVIDENCIÁRIO. REAPOSENTAÇÃO OU RESTITUI-
ÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS APÓS O 
JUBILAMENTO EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE VINCULADA AO RGPS. INVIABILIDADE. 
ART. 18, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. INCONSTITUCIO-
NALIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIE-
DADE. 1. Conquanto seja possível, consoante o en-
tendimento jurisprudencial corrente, a renúncia à 
aposentadoria deferida pelo INSS (por se tratar de 
direito patrimonial, logo disponível), não é dado ao 
segurado agregar tempo posterior ao jubilamento 
para obter novo benefício no mesmo regime em 
bases mais favoráveis. 2. De acordo a sistemática 
vigente, o segurado aposentado que continuar a 
exercer atividade vinculada ao Regime Geral de 
Previdência Social deve recolher as contribuições 
previdenciárias correspondentes, fazendo jus ape-
nas ao salário-família e à reabilitação profissional, 
quando empregado, nos termos do art. 18, § 2º, 
da Lei nº 8.213/91. 3. Deferida a aposentadoria, 
resta configurado ato jurídico perfeito, de modo 
que não se pode pretender o desfazimento uni-
lateral para nova fruição no mesmo regime. 4. As 
contribuições que o aposentado verte quando 
continua a exercer atividade laborativa ou retorna 
ao mercado de trabalho são decorrência do prin-
cípio da solidariedade que informa o sistema de 
previdência (art. 195 da CF), sendo constitucional 
a regra restritiva prevista no § 2º do artigo 18 da 
Lei 8.213/91. 5. Inviável, pois, a concessão de nova 
aposentadoria com agregação de tempo poste-
rior ao jubilamento, ou mesmo a restituição das 
contribuições recolhidas após a data da obtenção 

do benefício. 6. Apelação improvida. (TRF4, AC 
2000.71.00.005982-5, Turma Suplementar, Relator 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 29/04/2008)

PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE BENEFÍCIO. APOSEN-
TADORIA TEMPO DE SERVIÇO. POSTERIOR COM-
PLEMENTAÇÃO TEMPO SERVIÇO. CONVERSÃO 
APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 
PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. 1. Ao ser assegu-
rado ao trabalhador a aposentadoria por tempo 
de serviço a partir dos 30 (trinta) anos de contri-
buição, com proventos proporcionais, a lei consi-
derou apenas o tempo de serviço já exercido até 
a data do requerimento da aposentadoria. 2. O 
fato de o trabalhador já aposentado voltar a exer-
cer atividade abrangida pela Previdência Social 
não tem o condão de assegurar a ele o cômputo 
desse novo período para a complementação do 
período de trabalho anterior que foi computado 
no cálculo do benefício, com a transformação de 
sua aposentadoria proporcional em integral. (AC 
2002.38.00.037123-9/MG). (TRF - PRIMEIRA RE-
GIÃO - AC - APELAÇÃO CIVEL – 200601990073066 
– RO - SEGUNDA TURMA – DJ DATA: 26/4/2007 - 
Relator DES. FEDERAL ALOÍSIO PALMEIRA LIMA).

PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE BENEFÍCIO - CÁL-
CULO DA RENDA MENSAL INICIAL - ATUALIZA-
ÇÃO - SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO – ÍNDICE 
DO IRSM DE FEVEREIRO/94: 39,67% MAIOR OU 
MENOR VALOR DE TETO. ART. 29, § 2º, LEI Nº 
8.213/91 - PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE SUJEITA 
AO RGPS - TRANFORMAÇÃO DE APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL 
EM INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 
DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. De 
acordo com a legislação mencionada, os salários-
de-contribuição apurados antes do mês de março 
de 1994 deveriam ser atualizados pelo indexador 
IRSM, cujos valores em cruzeiros converter-se-iam 
em URV pela paridade vigente no dia 28-02-94. O 
INSS deixou de aplicar o IRSM do mês de fevereiro 
de 1994, na atualização dos salários-de-contribui-
ção pertinentes, ato que provocou redução no 
valor real do benefício previdenciário do autor. 2. 
Ao efetuar a revisão da renda mensal inicial do be-
nefício previdenciário, deve-se observar o dispos-
to no art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91, ressalvada a 
aplicação do disposto no § 3º do artigo 21 da Lei 
8.880/94. 3. Ao aposentado que permanecer em 
atividade sujeita ao Regime Geral de Previdên-
cia não é garantido o direito à transformação da 
aposentadoria por tempo de serviço proporcional 
em integral, em decorrência da complementação 
do tempo faltante. Inteligência do art. 18, § 2º da 
Lei nº 8.213/91, em sua redação original, e com as 

313

I Jornada de Direito Previdenciário



alterações introduzidas pelas Leis nºs 9.032/95 e 
9.528/97. 4. A correção monetária incide sobre as 
diferenças apuradas desde o momento em que se 
tornaram devidas, na forma do atual Provimento 
nº 26 da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça da 
3ª Região. 5. Os juros moratórios são devidos à base 
de 6% a partir da citação até 10/01/03 e a razão de 
1% (um por cento) ao mês a partir de 11/01/03. 
6. Honorários advocatícios fixados em sucumbên-
cia recíproca. 7. Preliminar rejeitada e apelação 
do autor parcialmente provida. (TRIBUNAL - TER-
CEIRA REGIÃO - AC - APELAÇÃO CIVEL – 873647 
- SP - DÉCIMA TURMA – DJU DATA:29/11/2004 - 
Relator(a) JUIZ GALVÃO MIRANDA);

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APO-
SENTADO. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. 
TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL 
EM APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSIBI-
LIDADE. VEDAÇÃO. ART. 18, PARÁGRAFO 2º 
DA LEI 8.213/91 E REDAÇÃO DADA PELAS LEIS 
9.032/95 E 9.528/97. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Objetiva 
a presente ação a conversão do benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição 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, se o autor optou por 
aposentar-se proporcionalmente com percen-
tual de 88%, e posteriormente continuou a con-
tribuir para a previdência, não há como majorar 
o coeficiente do benefício mediante adição de 
tempo laborado após a aposentação, por ve-
dação expressa no art. 18 , parágrafo 2º da Lei 
8.213/91 com as alterações das Leis 9.032/95 e 
9..528/97. 3. Sendo o autor beneficiário da jus-
tiça gratuita, é o mesmo isento da condenação 
da verba honorária. 5. Apelação do particular 
parcialmente provida. (TRIBUNAL - QUINTA RE-
GIAO - AC - Apelação Civel – 379366 – PE - Se-
gunda Turma – DJ - Data::26/09/2007 - Relator 
Desembargador Federal Petrucio Ferreira).

Indaga-se se o segurado aposentado que vol-
tou a trabalhar não teria então direito à restituição 
das contribuições que compulsoriamente reco-
lheu por haver permanecido em atividade depois 
de aposentado, a pretexto de que não pode haver 
contribuição sem benefício.

Ora, o sistema previdenciário brasileiro não ado-
tou o sistema da capitalização, mas sim o sistema da 

repartição, baseado no financiamento da seguridade 
social por toda a sociedade (Constituição da República 
, art. 195, caput, início). Por esse sistema, tem-se que 
os atuais contribuintes (trabalhadores, empresas, Es-
tado) sustentam os segurados inativos e os pensio-
nistas, cujos benefícios são isentos de contribuição 
previdenciária (CF, art. 195, II, 2ª parte); não há exata 
correspondência entre o montante das contribuições 
individuais e o montante do benefício a ser recebido, 
pois quem se aposenta precocemente (v.g., median-
te aposentadoria especial, aposentadoria por tempo 
de serviço ou tempo de contribuição) receberá em 
geral muito mais do que investiu, quem se aposenta 
por idade receberá mais ou menos o que investiu, e 
quem morre antes de se aposentar, sem deixar de-
pendentes, terá investido sem nada receber; e assim 
como pode haver benefício sem contribuição (caso 
dos benefícios concedidos independentemente de 
carência), pode haver contribuição sem benefício 
(caso dos aposentados que permanecem em ativida-
de ou retornam à atividade).

Daí decorre que, ao permanecer trabalhando, o 
segurado passa a contribuir para ajudar no esforço 
coletivo de toda a sociedade brasileira de manter os 
benefícios dos segurados inativos e pensionistas, o 
que está conforme a lei (Lei nº 8.212, art. 11, §3º) e o 
sistema da repartição, adotado pela Constituição (art. 
195), e é, enfim, justo, porque, em contrapartida, toda 
a sociedade brasileira mantém o pagamento da apo-
sentadoria que o segurado vinha recebendo.

Por outras palavras, o tempo de serviço poste-
rior à aposentadoria não gera nenhum direito ao 
trabalhador. Se ficar incapacitado para o trabalho 
depois de aposentado, por exemplo, não terá direito 
a auxílio-doença. Sob a ótica do nosso sistema previ-
denciário, estando o trabalhador protegido pela sua 
aposentadoria, não cabe receber também auxílio-
doença (Lei nº 8.213, de 1991, art. 124, I).
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A decadência e a revisão dos benefícios previdenciários  
Juiz Federal Substituto Ruy Dias de Souza Filho

Introdução1 

O exame de lides previdenciárias no exercício 
cotidiano da jurisdição impõe a apreciação dos re-
quisitos e condições para a concessão e definição do 
valor da renda mensal, situação que traz a lume a in-
dagação acerca da existência de prazo extintivo para 
que seja realizada eventual revisão, feita a pedido 
do beneficiário. Buscar-se-á aqui fornecer subsídios 
a essa discussão, relevante na medida em que diz 
respeito à única renda disponível para considerável 
parcela da população e que surge em milhares de 
ações submetidas ao Poder Judiciário.

Histórico2 

A faculdade de pedir a revisão do modo como 
calculada a aposentadoria, de qualquer espécie, ou 
outro benefício de prestação continuada não conta-
va com prazo determinado no ordenamento previ-
denciário, não sendo incomum a existência de lide 
cuja petição inicial tem protocolo recente enquanto 
que o ato concessório relacionado à causa de pedir 
remonta a décadas. Nesta situação rotineiramente 
tratava-se apenas da prescrição de parcelas venci-
das antes do lustro que precedeu a demanda.

Todavia, em 28 de junho de 1997 foi publi-
cada a Medida Provisória nº 1527-9, que alterou 
a Lei nº 8213/91, atribuindo a dispositivo desta 
a seguinte redação:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de 
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou 
beneficiário para a revisão do ato de concessão 
de benefício, a contar do dia primeiro do mês 
seguinte ao do recebimento da primeira pres-
tação ou, quando for o caso, do dia em que 
tomar conhecimento da decisão indeferitória 
definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco 
anos, a contar da data em que deveriam ter 
sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
prestações vencidas ou quaisquer restituições 

ou diferenças devidas pela Previdência Social, 
salvo o direito dos menores, incapazes e au-
sentes, na forma do Código Civil.

Após algumas reedições, este ato normativo 
foi convertido na Lei nº 9.528, publicada em 11 de 
dezembro de 1997, restando mantida a nova reda-
ção. Pouco tempo depois, foi adotada nova medida 
provisória, identificada pelo número 1.663-15 e pu-
blicada em 23 de outubro de 1998, que novamente 
alterou a Lei nº 8213/91 e passou a estipular que:

Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência 
de todo e qualquer direito ou ação do segurado 
ou beneficiário para a revisão do ato de conces-
são de benefício, a contar do dia primeiro do 
mês seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação ou, quando for o caso, do dia em que 
tomar conhecimento da decisão indeferitória 
definitiva no âmbito administrativo.

Este novo ato foi convertido na Lei nº 9.711, 
de 20/11/1998, mantendo o legislador o teor des-
te dispositivo, que reduziu pela metade o prazo 
pouco antes estabelecido. 

Todavia, pressionado o Chefe do Poder Executivo 
pelo clamor de multidões de segurados da Previdência 
Social que buscavam a revisão dos benefícios calcula-
dos após o dia primeiro de março de 1994, em virtude 
de errônea interpretação do texto da Lei nº 8.880/94 
no que diz respeito à atualização e conversão dos sa-
lários-de-contribuição para o novo regime monetário, 
decidiu aquele adotar nova medida provisória, desta 
feita sob o número 138, publicada em 20/11/2003 e 
convertida na Lei nº 10.839/04, retomando o citado 
artigo a redação que lhe havia sido dada pela medida 
de junho de 1997, a qual perdura até o presente.

Assim, sabendo-se que a Medida Provisória 
possui força de lei (Constituição Federal, art. 62), 
produzindo efeitos jurídicos desde a data de sua 
publicação, há efetivamente norma estipulatória 
de prazo contrário ao interesse do segurado da 
Previdência Social desde 28.06.1997.



A decadência em face dos benefícios 3 
anteriores a junho de 1997

A possibilidade de pleitear a revisão da renda 
mensal, que era temporalmente indefinida, pas-
sou a ter prazo determinado, cujo decurso causa a 
extinção do direito de pedir a alteração da relação 
jurídica previdenciária mediante modificação do 
ato concessório do benefício.

Todavia, o que dizer em relação àqueles bene-
fícios concedidos até o dia 27 de junho de 1997? 

A nosso sentir, caducou desde fins de junho 
de 2007 a possibilidade de exercício de tal direito.

A norma em comento é de ordem pública e 
tem vigência imediata, nos termos do art. 6º da 
LICC, de forma que concedido foi o prazo de 10 
anos a partir da data de publicação da medida 
provisória originariamente instituidora para que 
fosse exercido, sendo relevante lembrar que há 
muito o Supremo Tribunal Federal assentou que:

(...) a lei nova só vigora a partir da data da 
sua vigência. Merece acolhida o ensinamento 
de Blendeau, transcrito por Guillouards: ‘...Se 
ela (a lei nova) diminui a duração (do prazo), 
as pessoas que tinham ainda, no momento da 
lei nova, um prazo determinado por esta lei, 
deverão observar, pelo menos, todo o prazo 
que ela concede, de maneira que esse prazo 
comece a correr no instante mesmo da publica-
ção da lei. Com efeito, não se lhes pode censurar 
do não terem agido sob a lei antiga, porquanto 
tinham um prazo indefinido ou muito longo;(...)
(La Prescricion) 1º vol. Nº 348)”(STF. Recur-
so Extraordinário nº37.223. Relator: Ministro 
Luís Gallotti. Data do Julgamento: 01.07.1958. 
Publicação: Ement. Vol – 00351, pág. 00552) 

Evita-se com a contagem do prazo a partir da 
publicação do ato normativo a surpresa dos interes-
sados, os quais, justamente pela ausência de termo 
prévio, não estavam obrigados em momento anterior 
a uma manifestação nos moldes ora delimitados.

A estipulação em apreço poderia deixar de 
ser aplicada, agindo o julgador como legisla-
dor negativo, se fosse materialmente contrária 
à Constituição Federal, circunstância que não se 
vislumbra na espécie, ressaltando-se que nem 
tudo que é desagradável é contrário ao texto ou 
ao espírito da Lei Maior. 

A isto se acrescenta que a fixação do prazo 
decadencial em debate em dez anos, a contar da 
publicação no veículo oficial da disposição restri-
tiva, não se mostra desarrazoada, constatando-se 
que tal lapso temporal não é por demais exíguo 
para que o direito possa ser exercido. Aliás, neste 
ponto cabe assinalar que o prazo decadencial para 
a Fazenda Pública constituir os créditos relativos 
aos tributos que custeiam, dentre outras despesas, 
o sistema público de saúde e o pagamento de be-
nefícios previdenciários é de cinco anos, na forma 
do art. 173 do Código Tributário Nacional, eviden-
ciando-se tratamento ao segurado mais favorável 
que aquele garantido ao ente público.  

Não se pode falar também em direito adquiri-
do à revisão da renda mensal em qualquer época, 
sem qualquer limitação temporal, diante da con-
cessão do benefício antes da alteração legal, eis 
que a relação do segurado com a Previdência So-
cial tem caráter público, regida pelo princípio da 
legalidade, devendo-se destacar, em razão disto, a 
inexistência de direito adquirido a regime jurídico 
(cf. STF. ADI 2555 / DF. DJ DATA-02-05-2003. PP-
00025. EMENT VOL-02108-02 PP-00241).

Ademais, o benefício previdenciário constitui 
direito patrimonial disponível, mormente no que 
toca às diferenças pecuniárias, (cf. STJ, AGRESP 
497683/PE, DJ de 04/08/2003, PG:00398) sendo 
plenamente possível a renúncia do segurado a 
parcela de seu valor. Não se verifica, do mesmo 
modo, qualquer mácula de índole formal à medi-
da provisória e à lei em que foi convertida.

Não se desconhece, outrossim, a existência 
de posição diversa na jurisprudência, já havendo 
o Superior Tribunal de Justiça asseverado que por 
se tratar de instituto de direito material, surte efei-
tos apenas sobre as relações jurídicas constituídas 
a partir de sua entrada em vigor e que se o bene-
fício foi concedido antes da vigência da inovação 
mencionada não há falar em decadência do direi-
to de revisão, mas, tão-somente, da prescrição das 
parcelas anteriores ao qüinqüênio antecedente à 
propositura da ação.(AgRg no Ag 846849 / RS. Mi-
nistro JORGE MUSSI. DJe 03/03/2008).

Tal posição, contudo, com a devida vênia, não 
se afigura correta.
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Com efeito, dizer que a decadência é instituto 
de direito material não justifica de per si o enten-
dimento da Corte superior, pois a nova norma não 
alterou de modo algum o ato concessório em si 
mesmo considerado. Os requisitos para o deferi-
mento da aposentadoria por tempo de contribui-
ção e o seu modo de cálculo e quantificação do 
valor, por exemplo, são os mesmos, quer o bene-
fício tenha data de início no dia 25 de junho de 
1997, quer tenha princípio no dia 30 de junho da-
quele mesmo ano. 

O prazo para revisão é elemento exterior ao 
ato e assim, não ocorre retroação de lei menos 
benéfica de maneira a desconstituir ou modifi-
car os atos de que derivam as relações jurídicas 
já constituídas individualmente. Observa-se, 
na verdade, que o referido prazo foi estipulado 
para o futuro, a partir da publicação da lei que o 
estabeleceu, com vigência imediata, como parte 
do sistema de normas que abstratamente regem 
o sistema previdenciário. 

Dentro deste contexto, admitir que existam 
benefícios passíveis de revisão a qualquer tempo, 
apesar do novo regramento restritivo, significa 
assumir que os seus titulares gozam do direito ad-
quirido ao regime legal revisional perpétuo, o que 
contraria frontalmente a jurisprudência da Corte 
Constitucional, que não admite a aquisição de di-
reito sobre regime jurídico, como já dito alhures.

Repare-se, outrossim, que a tese ora apre-
ciada também implica em ofensa ao princípio 
da isonomia, pois trata de forma diversa segu-
rados da Previdência Social que têm seus bene-
fícios deferidos em data próxima, sem que haja 
qualquer modificação no regramento que defi-
ne as condições para a concessão do benefício 
e seu modo de cálculo. 

Assim, o titular de aposentadoria ou pen-
são equivalente a 100% do salário-de-benefício, 
concedida em maio de 1997, que é exatamen-
te igual ao titular de aposentadoria ou pensão 
que tem a prestação de mesmo valor iniciada 
em julho de 1997, pois o ordenamento jurídico 
referente aos detalhes próprios a tais benefí-
cios não foi alterado nesse interregno, pode pe-
dir sua revisão a qualquer tempo, mesmo que 

demore décadas, enquanto que o último está 
limitado pelo prazo decenal. 

Não existe razão alguma para esta discrimina-
ção e o modo de corrigi-la é aplicar o prazo em 
tela para todos, a partir da data de publicação do 
diploma normativo instituidor.

Por outro lado, não é demais notar que o ar-
gumento segundo qual, por se tratar a decadência 
de instituto material, seria inaplicável aos benefí-
cios mais antigos, encontra óbice também no Có-
digo Civil de 2002, que trata de prazos prescricio-
nais e decadenciais (e.g. art.119 e parágrafo único, 
art.178 e incisos I, II e III, art. 445 e §1º, 1555 e §1º, 
1560, I; 1560 §2º).  Também em relação aos últi-
mos admite no art. 2028, a sua redução e a conta-
gem do termo inicial a partir da entrada em vigor 
da nova lei, ou seja, do próprio código, mesmo em 
face de relações jurídicas já iniciadas, salvo se mais 
da metade do prazo antigo já houvesse corrido, 
quando então deveria ser observado o lapso tem-
poral previsto na lei anterior. 

Logo, não é o simples fato de ser de direito 
material que impõe a conclusão exposta em al-
guns julgados da Corte superior.

Por fim, é interessante notar que a aplicação 
de prazo decadencial tem encontrado tratamen-
to divergente na jurisprudência do citado tribunal 
quando analisada sob o prisma da anulação dos 
atos administrativos previdenciários pelo ente pú-
blico, configurando-se verdadeiro contra-senso. 

Efetivamente, ao apreciar as disposições con-
tidas no art. 54 da Lei nº 9784/99 e art. 103-A da 
Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 
10.839/04 firmou aquele Sodalício a compreensão 
de que o poder da administração pública anular 
os atos viciados de que decorram conseqüências 
favoráveis ao particular caduca em 10 anos a par-
tir da publicação das leis que o instituíram, eis que 
antes era ilimitado (STJ.  REsp 540904 / RS. Min Ha-
milton Carvalhido.DJ 01/07/2005 p. 654 e AgRg no 
REsp 669186 / RS, Ministro Arnaldo Esteves Lima, 
DJ 05/12/2005 p. 361 ).
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Assim, se determinado benefício foi conce-
dido em 1995, teve início o prazo decadencial 
em 01/02/1999, quando entrou em vigor a Lei nº 
9.784/99, e perdurou o poder-dever da administra-
ção previdenciária até 30/01/2009, em virtude da 
ampliação para dez anos implementada pela Lei nº 
10.839/04. Em fevereiro de 2009, salvo fraude ou 
má-fé, teria ocorrido a decadência, não podendo 
mais o INSS agir para revisar o ato concessório.

No entanto, invertendo-se o pólo para substi-
tuir o ente público pelo segurado da previdência 
social, ter-se-á que aquele mesmo titular do be-
nefício concedido em 1995, e.g., poderá, segundo 
a tese ora criticada, pleitear, a qualquer tempo, a 
revisão da renda mensal inicial, de forma que o 
benefício e a decadência recebem tratamento dis-
tinto de acordo com a pessoa ou ente que peça ou 
promova a revisão: para o INSS ocorrerá a deca-
dência do poder de revisar o ato de deferimento 
se não feita em 10 anos, enquanto que o segura-
do poderá pedi-la em qualquer época, ainda que 
decorram mais de 50 anos desde o momento da 
concessão e da data em que publicada a medida 
provisória nº 1527-9, em 28/06/1997. Não, contu-
do, há fundamento para esta divergência, pois os 
atos e institutos têm igual natureza.

Conclusão4 

Em suma, após estas ponderações pode-se 
afirmar que o segurado da previdência social 
possui a faculdade de pedir a revisão do ato de 
concessão do benefício previdenciário, todavia, 
aquela somente pode ser exercida enquanto não 
ocorrida a decadência, a qual operar-se-á após o 
decurso de dez anos passados desde o dia primei-
ro do mês seguinte ao do recebimento da primei-
ra prestação ou, quando for o caso, do dia em que 
tomar conhecimento da decisão indeferitória. 

Assim ocorre também em relação aos bene-
fícios concedidos antes do advento da medida 
provisória nº 1527-9, publicada em 28 de junho 
de 1997, para os quais o termo inicial do referido 
prazo foi aquela data. Afirmar que serão passí-
veis de revisão em qualquer época significa ad-
mitir a possibilidade de aquisição de direito so-

bre regime jurídico, além de representar ofensa 
ao princípio da isonomia. 

Constata-se, então, que desde o dia 27 de ju-
nho de 2007 ocorreu a decadência em relação a 
todos os benefícios deferidos antes da medida pro-
visória nº 1527-9. O prazo concedido teve por obje-
tivo a pacificação social e sua duração foi razoável, 
não havendo vício de constitucionalidade formal 
ou material a inquiná-lo, de maneira que possível a 
extinção dos feitos em que tal indagação surja com 
esteio no art. 269, IV, do código de Processo Civil.

Bibliografia5 

1. CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista. 
Manual de Direito Previdenciário. 7. ed. São Paulo: LTr, 2006.

2. IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 
8. ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2006.

3. MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito 
Previdenciário. 4. ed. São Paulo: LTr, 2001.

4. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito 
civil: parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, v.1.

318

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



Breves considerações sobre benefícios por incapacidade
Juiz Federal Substituto Valmir Nunes Conrado

Revela-se missão cada vez mais complexa 
para o magistrado que milita na seara do Direi-
to Previdenciário o julgamento das causas que 
envolvam pedidos de benefícios previdenciários 
por incapacidade do Regime Geral de Previdência 
Social, quais sejam, auxílio-doença e/ou aposen-
tadoria por invalidez.

Em primeiro lugar, não é ocioso recordar que, 
regra geral, os indigitados benefícios substituem 
o rendimento do trabalho (art. 2º, VI, da Lei nº 
8.213/91) – e aí reside a primeira dificuldade na 
apreciação dos casos que chegam ao Poder Judi-
ciário, pois não é incomum o requerente encon-
trar-se, na realidade, fora do mercado de trabalho, 
reclamando o benefício sob aparente condição de 
contribuinte individual, o que, numa análise mais 
detida, pode não corresponder à realidade dos 
fatos. De todo modo, a legislação previdenciária 
estende a cobertura dos benefícios por incapa-
cidade aos segurados facultativos, o que, de cer-
to modo, acaba por desviar o foco do problema, 
como adiante se verá.

Em linhas gerais, tanto o auxílio-doença 
quanto a aposentadoria por invalidez deman-
dam o preenchimento concomitante de três re-
quisitos: qualidade de segurado, cumprimento 
do período de carência, consistente no recolhi-
mento de, no mínimo, doze contribuições men-
sais (art. 25, I, da Lei nº 8.213/91), salvo exceções, 
e da verificação da condição de incapacidade 
para o trabalho, temporária ou permanente para 
cada qual dos benefícios, respectivamente, me-
diante diagnóstico médico.

Primeiramente, e sem embargo de minha 
incipiente experiência na judicatura, posso 
afirmar com boa margem de acerto que os pe-
didos de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez envolvendo segurados empregados 
constituem a minoria dos casos que chegam 
aos juizados especiais federais. 

Com efeito, não seria exagero afirmar que a 
maior parcela dos benefícios por incapacidade 
são requeridos por pessoas desempregadas, con-
tribuintes individuais em pleno exercício de ati-
vidade econômica, ou mesmo por aqueles que, 
malgrado afirmarem na petição inicial tratar-se de 
contribuinte individual, ostentam, na realidade, a 
qualidade de segurado facultativo, ou seja, não 
exercem qualquer tipo de atividade econômica.

No tocante às pessoas desempregadas, o juiz 
depara-se, não raras vezes, com quadros sociais 
complexos, situações em que, sem perder de vis-
ta o estado de penúria socioeconômica por que 
passa o postulante, a solução jurídica, no mais 
das vezes, acaba por lhe ser desfavorável. Exem-
plo disso aplica-se à hipótese recorrente na qual 
o indivíduo assume diversos vínculos de emprego 
durante a fase jovem da vida, e num estágio mais 
avançado acaba por figurar em situação precária 
de trabalho, ao menos sob a ótica do direito previ-
denciário. E tal sucede ou porque o mercado for-
mal não oferece ao indivíduo oportunidades de 
labor, e aí, por questão de sobrevivência, passa a 
viver de bicos, ou mesmo por opção a uma jorna-
da mais flexível e independente, sem submissão a 
hierarquia típica do emprego clássico, circunstân-
cia em que o trabalho autônomo pode se afigurar 
economicamente mais vantajoso, porém, quase 
sempre trágico do ponto de vista da proteção 
previdenciária.

Pode-se mesmo cogitar que impera no país 
uma cultura previdenciária quase indigente, o 
que, em última instância, acaba por conduzir o 
trabalhador brasileiro a um quadro de completo 
desamparo previdenciário, sobretudo numa fase 
mais avançada da vida, quando já não lhe é possí-
vel auferir renda para o próprio sustento. A título 
de exemplo, percebe-se que são cada vez mais 
raras as situações em que o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais acusa contribuições mínimas 



necessárias ao preenchimento da carência para 
aposentadoria, isto é, quinze anos de contribui-
ções (art. 25, II, da Lei nº 8.213/91).

O extraordinário volume de pedidos de auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez que chegam 
aos balcões do JEF não deixa de ser reflexo perver-
so desse quadro de descaso para com as obriga-
ções previdenciárias, sobretudo do contribuinte 
individual, pois que, à vista de uma quantidade 
ínfima de contribuições que não chegam sequer 
a proporcionar direito à aposentação por idade, 
o benefício por incapacidade surge como verda-
deira tábua de salvação para aqueles que passa-
ram ao largo do regime previdenciário durante a 
vida economicamente ativa. E os influxos da idade 
avançada ou mesmo da dificuldade em manter-se 
ativo no mercado de trabalho, quase sempre asso-
lado por altos índices de desemprego, culminam 
por despertar a necessidade do amparo previden-
ciário, como dito, quase sempre tardiamente. 

Associa-se frequentemente a informalidade 
do mercado de trabalho à despreocupação em re-
lação aos riscos que lhes são inerentes e, em última 
análise, ao completo descaso perante a obrigação 
de recolhimento mensal das contribuições previ-
denciárias que manteriam o trabalhador autôno-
mo a salvo daqueles mesmos riscos. O que não se 
consegue conceber é que tal informalidade, a des-
peito de implicar, no mais das vezes, supressão de 
direitos trabalhistas imediatos, possa igualmente 
representar uma completa despreocupação em 
relação a uma fonte de subsistência voltada para 
o futuro, para a velhice.

Ora, se não há empregador responsável pelo 
recolhimento das contribuições que mantenham 
a qualidade de segurado do trabalhador, nada 
mais óbvio do que o contribuinte individual pre-
ocupar-se consigo mesmo, com a garantia de um 
mínimo existencial, sobretudo quando privado 
definitivamente de sua força de trabalho. Todavia, 
o que se observa é que tal preocupação em regra 
não existe, ou quando passa a existir, geralmente 
vem acompanhada de tentativas de burla ao re-
gime. Nesse sentido, inúmeros são os pedidos de 
auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez 
em que o requerente conta exatamente o número 
mínimo de contribuições que em tese o autoriza-

riam galgar benefício por incapacidade. E, via de 
regra, a enfermidade declarada é quase sempre 
degenerativa, daquelas que vão debilitando pau-
latinamente o indivíduo a partir da meia-idade (a 
partir da quarta década de vida). Ainda sob o pris-
ma da hipótese acima, igualmente não é raro que 
as doze contribuições sejam vertidas com valores 
próximos ao teto do RGPS, o que representa outra 
concepção de fraude ao sistema, eis que o salário-
de-benefício, in casu, seria o maior possível, inclu-
sive sem a limitação do fator previdenciário.

Em suma, depara-se atualmente com signifi-
cativo contingente de trabalhadores que, no oca-
so da vida, possuem raros vínculos empregatícios 
lançados no CNIS, e pouquíssimas contribuições 
vertidas na qualidade de contribuintes individu-
ais. Apegam-se, por questão de sobrevivência, à 
possibilidade de aposentar-se por invalidez, eis 
que destituídos de meios de ressarcir o RGPS de 
todas as contribuições sociais omitidas, devida-
mente atualizadas e sujeitas a juros de mora. E se 
não há como acertar um passivo de contribuições 
que permitiriam ao trabalhador autônomo apo-
sentar-se por idade ou por tempo de contribuição, 
resta-lhe o caminho natural da aposentadoria por 
invalidez, subvertendo assim a ordem das coisas, 
vez que a exceção vai se tornando a regra.

Coincidência ou não, o fato é que a relação en-
tre peritos médicos do INSS e segurados – ou aque-
les que pretendem tal enquadramento – vem se 
tornando cada vez mais conflituosa. E não seria para 
menos. Questões como o desemprego, o subem-
prego, enfim, a informalidade que também permeia 
as relações previdenciárias, está subjacente em boa 
parte dos pedidos de benefícios por incapacidade. 

Negar a incapacidade do indivíduo representa 
não raras vezes rechaçar a única solução possível 
de renda futura garantida. Afora a questão recor-
rente da preexistência da enfermidade que aco-
mete o postulante, e que aflora a partir do escasso 
número de contribuições imediatamente anterio-
res ao pedido, aliada aos caracteres de doenças 
tipicamente degenerativas e próprias da idade 
avançada – tais como a hipertensão arterial, artrite, 
artrose, osteoporose, etc. -, é missão que se revela 
das mais difíceis convencer o postulante de que o 
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mesmo ainda detém aptidão para o trabalho, ain-
da que o laudo médico explicite tal conclusão. 

No mais das vezes, não se cuida de incapa-
cidade fisiológica propriamente dita, mas sim de 
inaptidão cultural para buscar atividade remu-
nerada e manter-se produtivo, sobretudo para 
os que possuem baixa escolaridade. Refiro-me 
a pessoas que acreditam no direito à aposen-
tadoria por contarem mais de trinta ou trinta e 
cinco anos de serviços prestados, porém, sem a 
contrapartida mencionada linhas volvidas, isto 
é, sem contribuições efetivamente vertidas ao 
sistema. E não é incomum tratar-se o suplicante 
de pessoa estranha ao próprio RGPS, indivíduo 
sem inscrição no CNIS.

Não se pode olvidar que o regime previden-
ciário fora concebido para proteger o trabalha-
dor, e que infortúnios que geram incapacidade, 
desde acidentes de trabalho até mesmo doenças 
genéticas graves, são riscos que acometem uma 
parcela significativa da mão-de-obra que impul-
siona a economia do país. Nada mais justo do que 
proteger essa força de trabalho de eventos que 
venham a lhe subtrair tal capacidade, de forma 
temporária ou permanente.

Na hipótese do segurado contribuinte indivi-
dual, como já dito, não há em regra vínculo em-
pregatício, mas não se perde de vista o exercício 
de atividade remunerada, pois o contribuinte in-
dividual está inserido na economia, é agente de 
produção. Há jurisprudência relevante no sentido 
de que, além de demonstrar o recolhimento das 
contribuições previdenciárias contemporâneas ao 
período de carência, faz-se igualmente necessário 
demonstrar o exercício da própria atividade remu-
nerada, ou melhor, de qualquer daquelas hipóte-
ses elencadas no art. 11, V, da Lei nº 8.213/91.

Sendo em tese possível exigir-se alguma 
prova de atividade remunerada por quem ale-
ga ser contribuinte individual, o mesmo não 
vale para o segurado facultativo (art. 13 da Lei 
nº 8.213/91), pois que sua filiação ao RGPS se dá 
por simples contribuição.

A meu sentir, a opção legislativa de inclu-
são do segurado facultativo no RGPS, além de 
não se justificar historicamente, haja vista que 

regime previdenciário sempre fora concebido 
como seguro social para os trabalhadores, difi-
cilmente deixará de atentar contra o equilíbrio 
das contas da Previdência.

Ora, se no país não impera a cultura da forma-
ção de um patrimônio futuro, é dizer, da aquisição 
lenta e gradual do direito adquirido à aposentado-
ria, seja por idade ou mesmo tempo de contribui-
ção, o advento do segurado facultativo não deixa 
de incrementar uma espécie de especulação em 
relação a potencial benefício por incapacidade, 
sobretudo o de natureza permanente. Por exem-
plo, já observamos inúmeras situações em que 
o grupo familiar passa a ratear contribuições em 
prol de uma matriarca, em quantitativo mínimo 
para alcançar o pressuposto da carência (doze), 
obviamente com a única finalidade de confortar-
lhe com uma aposentadoria por invalidez. 

Não se descura que possa parecer uma de-
cisão moralmente acertada ao grupo familiar 
engendrar um benefício previdenciário a uma 
dona de casa acometida de sintomas visíveis da 
senilidade, entretanto, parece-me pouco crível 
que a intenção do legislador previdenciário vi-
sasse abrigar tal intento, qual seja, a inscrição 
preordenada no RGPS, com o único desiderato 
de alcançar o benefício por incapacidade. Isso 
atentaria contra o equilíbrio das contas, usurpa-
ria a própria responsabilidade social da família 
em relação ao idoso, na medida de sua transfe-
rência para o Estado, em detrimento da socie-
dade. Pode-se até objetar com a vedação de tal 
praxe pelo parágrafo segundo do art. 42 da Lei 
nº 8.213/91, ao argumento de que tal intento 
fraudatório encontraria empecilho em exame 
médico, apto a constatar lesão ou doença pree-
xistentes, ou mesmo de agravamento destas ao 
ponto de subtrair do interessado a capacidade 
laborativa. Mas a experiência demonstra que fi-
xação de data de início da doença, ou de início 
da incapacidade, é tarefa das mais árduas, pois 
o perito se depara com situações hipotéticas 
de difícil mensuração, carregadas de alta dose 
de subjetivismo e poucas informações além da-
quelas que lhe são repassadas pelo próprio in-
teressado durante a anamnese. Vê-se, por isso, 
que não são raros os laudos em que o expert 
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simplesmente não se sente seguro para consig-
nar o início da doença ou da incapacidade, por 
faltar-lhe elementos para tanto. 

Ainda cogitando sobre a figura do segurado 
facultativo, nada obsta que o próprio contribuin-
te individual pretenda despir-se da categoria de 
segurado obrigatório, passando a figurar como 
facultativo, com a nítida vantagem de não neces-
sitar comprovar atividade remunerada, tampouco 
ter que ressarcir ao INSS contribuições porventura 
omitidas àquele título.  

Voltando à assertiva do início do texto, em-
bora o enfoque tradicional da análise dos bene-
fícios por incapacidade em juízo esteja centrado 
justamente na condição salutar do indivíduo, este 
requisito vem se tornando secundário, posto que, 
quando efetivamente surge na vida do deman-
dante, tal muitas vezes já não é detentor da qua-
lidade de segurado, geralmente porque passou 
toda uma vida economicamente ativa ao largo do 
regime previdenciário. 

É dizer, por causas diversas (imprevidência, 
ganhos parcos, falta de orientação jurídica, etc.), 
o trabalhador autônomo inviabiliza a própria pos-
sibilidade de aposentadoria pelo decurso do tem-
po, ou cria contra si próprio o fenômeno da pree-
xistência da enfermidade alegada, na hipótese de 
agravamento que conduz o indivíduo a retomar 
justamente o número mínimo de contribuições 
para readquirir o status de segurado do INSS. 

Ora, se o médico do INSS coloca-se numa si-
tuação embaraçosa, quando, por dever de ofício, 
deve negar ao segurado os benefícios em questão 
por ausência do próprio pressuposto da incapaci-
dade, o magistrado não causa menor frustração 
ao postulante quando, nada obstante presente 
nos autos a prova da alegada invalidez, indefere o 
pleito por ausência da qualidade de segurado ou 
preexistência da doença. 

Como dito alhures, é pouco expressivo o nú-
mero de contribuintes individuais que efetiva-
mente contribuem e ainda impera na consciência 
coletiva a idéia de que o trabalhador merece justo 
repouso, custeado pelo Estado, como recompen-
sa pelos longos anos de faina.

E mesmo entre aqueles não nunca tiveram fi-
liação ao RGPS, a busca pelos benefícios em discus-
são surge como oportunidade de garantia de renda 
em idade mais avançada, subvertendo a lógica de 
acumulação patrimonial presente em todo regime 
previdenciário que se pretenda equilibrado.

Com efeito, a higidez financeira do Regime 
Geral de Previdência Social depende sobrema-
neira da contrapartida dos segurados, conclusão 
que dimana do princípio da diversidade da base 
de financiamento e do próprio caráter contributi-
vo dos benefícios previdenciários, bases nas quais 
assentadas a matriz do sistema previdenciário.

Não se olvida que essa contrapartida é dotada 
de natureza tributária, e que no Brasil também im-
pera uma cultura de menoscabo ao cumprimento 
de obrigações tributárias. 

De toda sorte, tenho que não cabe ao aplica-
dor da lei adotar postura assistencialista e irres-
ponsável, devendo estar atento à complexidade 
do tema e às repercussões que lhe são inerentes, 
sobretudo porque a Previdência Social é um valor, 
um patrimônio caro da sociedade.
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Composição do grupo familiar para fins de concessão do benefício 
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social 

Juiz Federal Warney Paulo Nery Araújo

Introdução1 

O benefício assistencial previsto na Lei Orgâ-
nica da Assistência Social (LOAS), tem por escopo 
a distribuição da renda, visando, com isto, conferir 
aplicabilidade ao fundamento constitucional da 
dignidade da pessoa humana.

Como previsto no art. 203, V, da Carta Magna, 
o benefício assistencial será concedido “à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família.”

Regulamentando o mencionado dispositivo 
constitucional, o § 3º, do art. 20 da Lei nº 8.742/93 
considera “incapaz de prover a manutenção da pes-
soa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quar-
to) do salário mínimo”.

O Benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social –-LOAS é destinado aos idosos e 
às pessoas com deficiência. Para os idosos adquiri-
rem o benefício, é preciso ter 65 anos de idade ou 
mais e ter a renda mensal familiar inferior a ¼ do 
salário mínimo. Já no caso das pessoas com defi-
ciência, é preciso ser incapaz para a vida indepen-
dente e para o trabalho e possuir renda mensal 
familiar inferior a ¼ do salário mínimo. 

O critério adotado pelo legislador para 
conceituar a miserabilidade é, portanto, obje-
tivo, já que, presume tal condição para o gru-
po familiar cuja renda mensal seja inferior a ¼ 
do salário mínimo.

Visto assim, o conceito legal de hipossufici-
ência, para fins de concessão do benefício em 
questão, é extraído com base na renda per capita 
familiar, vale dizer, o grupo familiar é fator deter-
minante para a concessão do Benefício de Pres-
tação Continuada. 

Conceito de grupo familiar2 

Nos termos do §1º do art. 20 da lei 8.742/93, para 
o cálculo da renda mensal familiar, entende-se como 
família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da 
Lei 8.213/91, desde que residam sob o mesmo teto:

I- cônjuge, companheiro (a), o filho não 
emancipado de qualquer condição, menor de 
21 anos ou inválido (dependência presumida);  

II- pais, irmãos não emancipados, meno-
res de 21 anos e inválidos (dependência deve 
ser comprovada). 

Desta forma, em cada caso concreto é neces-
sário que se faça a identificação das pessoas que 
efetivamente compõem o grupo familiar para fins 
de cômputo da renda familiar.

A relevância desta delimitação encontra re-
forço na tese de que existem pessoas que, apesar 
de residirem no mesmo teto do requerente do 
benefício, não podem ser consideradas do grupo 
familiar e, por conseqüência, não integram a com-
posição da renda mensal da família. 

A Turma Nacional de Uniformização de Juris-
prudência tem jurisprudência no seguinte sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZA-
ÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDIMENTOS 
AUFERIDOS POR IRMÃOS E FILHA DA AUTORA, 
MAIORES DE IDADE E NÃO INVÁLIDOS. EXCLU-
SÃO DO CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR. ARTI-
GO 16 DA LEI Nº. 8.213/91. 

1. Tem prevalecido, nesta Turma Nacional, o en-
tendimento de que somente os rendimentos 
auferidos por familiares cujos vínculos com o pos-
tulante se enquadrem nas situações elencadas no 
artigo 16, da Lei nº 8.213/91, devem ser incluídos 
no cálculo da renda, para aferição da miserabilida-
de, na análise de pleito de benefício assistencial. 

2. No caso concreto, foram considerados os 
rendimentos da filha e dos irmãos, maiores de 
idade e não inválidos, cujos graus de parentes-
co e características não autorizam o seu côm-
puto, na apuração da renda familiar. 



3. Como o requisito da incapacidade foi atendido 
e, excluídos tais rendimentos, igualmente foi pre-
enchido o requisitos da miserabilidade, impõe-se 
a concessão do benefício assistencial postulado.

4. Pedido de uniformização provido”. (PEDILEF, 
200872510009134, Rel. Juiz Federal Élio Wander-
ley de Siqueira Filho, DJ de 15/09/2009).

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCEITO DE FA-
MÍLIA. CRITÉRIO DE MISERABILIDADE. APLICA-
ÇÃO ANALÓGICA DO ESTAUTTO DO IDOSO. 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

1. O conceito legal de família, conforme já paci-
ficado nessa Turma Nacional de Uniformização, 
é o dado pelo art. 20, §1º da Lei 8.742/1993. As-
sim, por expressa determinação legal, são com-
ponentes do grupo familiar para fins de con-
cessão de benefício assistencial: o requerente o 
benefício; o cônjuge, a companheira, o compa-
nheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido; os pais; e o irmão não emancipado de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido. (art. 16 da Lei 8.213/91). 

(...)

Voto:

(...)

Esclareço que a Lei 8.742/93 criou critérios pró-
prios de definição de miserabilidade e determi-
nou que somente seria considerada renda fami-
liar aquela auferida pelo grupo de dependentes 
do beneficiário e que residam sob o mesmo teto 
deste. Desta forma, todo o auxílio proveniente de 
pessoas que não se enquadram neste conceito, 
tenham estas obrigações ou não de prestá-la, 
não é considerado no cálculo da renda per capita. 
Portanto, nesse ponto, merece provimento o 
recurso do postulante. (grifei)

Temperamento da aplicação do rol do 3 
art. 16 da Lei nº 8.213/91 e a obrigação de 
prestar alimentos

Tal entendimento, contudo, deve sofrer tem-
peramentos diante da realidade familiar brasilei-
ra onde é comum a existência de grupos fami-
liares heterogêneos, no que se pode denominar 
parentesco socioafetivo. 

Nesta denominação podem ser agrupados 
os casos, não raros, de avós que cuidam de netos 
abandonados pelos pais, tias que acolhem sobri-

nhos na mesma situação ou até mesmo vizinhos 
que “criam” uma criança. 

Não há, como se vê, possibilidade de igno-
rar tal realidade e afirmar que esses menores não 
pertencem à família que efetivamente as educam, 
devendo, pois, serem incluídas no grupo familiar 
para efeito de cálculo da renda mensal per capita.

Por outro lado, é certo que os parentes tem o 
dever legal de prestar alimentos uns aos outros se 
e quando deles necessitarem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, conforme 
determina o art. 1694 e seguintes do Código Civil.

Daí que, sendo a assistência social um de-
ver também da família, o benefício concedido 
através do Estado surge com caráter meramente 
subsidiário, o que implica impor a obrigação pri-
meiramente aos parentes em condições de auxi-
liar o deficiente, enfermo ou idoso, para somente 
após, em caso de inexistência ou impossibilida-
de, apelar-se à sociedade.

Assim, deve o juiz, ao analisar pedido de am-
paro assistencial, em observância às seguintes 
transcritas normas, verificar se há parentes em con-
dições de prestar tais alimentos e qual o valor em 
que seriam fixados se pleiteados judicialmente:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 
companheiros pedir uns aos outros os alimen-
tos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive 
para atender às necessidades de sua educação. 

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na 
proporção das necessidades do reclamante e 
dos recursos da pessoa obrigada. 

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispen-
sáveis à subsistência, quando a situação de neces-
sidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem 
os pretende não tem bens suficientes, nem pode 
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 
aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, 
sem desfalque do necessário ao seu sustento. 

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimen-
tos poderá pensionar o alimentando, ou dar-
lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do 
dever de prestar o necessário à sua educação, 
quando menor.
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Apenas para exemplificar, peguemos o caso 
hipotético de uma senhora idosa requerendo o 
benefício. Residindo com ela haveria uma filha 
maior de 21 anos de idade, que, por isso,  não faz 
parte do grupo familiar de sua mãe. Mesmo assim, 
ela (a filha) tem o dever legal de ampará-la. 

Assim, considerando o valor do salário perce-
bido e demais circunstâncias (um filho, por exem-
plo), razoável seria que a filha contribuísse com 
algo em torno de 10% ou 15% da sua renda para o 
sustento da mãe.

Havendo, então, tal possibilidade, o valor encon-
trado/estimado deve ser acrescido à renda mensal 
per capita familiar desta senhora requerente.

Conclusão4 

É fato que, na realidade social brasileira, existe 
a tentativa de se forjar o cenário familiar para fins 
de redução da renda per capita familiar e conse-
qüente percepção do benefício assistencial. Isso 
tem que ser coibido.

Entretanto, é sabido, também, que a estru-
tura da família brasileira agrega o filho da irmã 
falecida, o neto do filho que o abandonou sem 
deixar notícias, o filho do vizinho que foi preso 
sem deixar parentes conhecidos, a vizinha invá-
lida sem parentes, etc.

 O Direito, pacificador de conflitos sociais, 
norteado pelo bom senso, não pode ignorar a 
realidade sobre a qual atua, devendo o Juiz levar 
em consideração as novas relações de parentesco 
para a formação de sua convicção sobre o que seja 
ou não o grupo familiar.
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A atividade conciliatória e probatória no âmbito das ações 
previdenciárias de competência dos Juizados Especiais Federais

Juiz Federal Substituto Wesley Wadim Passos Ferreira de Souza

Resumo: Um dos temas mais instigantes do procedimen-
to sumaríssimo será abordado neste artigo. Sem a pre-
tensão de exaurir o assunto, o autor explorará aspectos 
pontuais da produção probatória nas ações de menor 
complexidade envolvendo os entes públicos federais, 
mormente as ações previdenciárias. O texto busca, ain-
da, dar sua contribuição sobre a atividade conciliatória 
e a coleta de provas por auxiliares da justiça, vencendo 
o paradigma da imediação e da identidade física do Juiz. 
Será também analisada a participação dos entes federais 
na oferta de elementos probatórios capazes de permitir a 
tomada de decisão pelo Estado-Juiz. 

Palavras-chave: atividade – conciliatória – produção pro-
vas – conciliador – juiz leigo.

Introdução

O presente artigo pretende tratar de forma 
não exaustiva sobre um dos temas mais palpi-
tantes do universo dos Juizados Especiais Fede-
rais, a fase instrutória.

Pretende-se demonstrar que a atividade de 
conciliação, bem como a produção de provas 
podem ser desenvolvidas de forma criativa e dis-
tinta daquela que vem sendo realizada no pro-
cedimento ordinário, sem perda de qualidade e 
com muito maior rapidez.

Esperamos que este artigo provoque a curio-
sidade e a cientificidade dos eventuais leitores e 
os levem a formular críticas sobre o nosso sistema 
atual de coleta de provas e solução de litígios, eis 
que, a cada dia, nos defrontamos com um núme-
ro mais e mais elevado de demandas, sendo certo 
que a capacidade de resposta do Poder Judiciário 
encontra limites de toda ordem, mormente no 
que concerne ao aporte financeiro.

Da atividade conciliatória

Quando da elaboração da Lei n. 10.259/2001 
as entidades envolvidas já prenunciaram que, 

sendo um dos grandes motes dos Juizados a ên-
fase na conciliação, seria necessário que os entes 
sujeitos à sua jurisdição pudessem transigir sobre 
as matérias ali tratadas. 

Não foi sem esforço que se introduziu no 
projeto de lei apresentado pelo STJ ao congresso 
nacional uma previsão que acabou sendo retra-
tada no art. 10, parágrafo único, da Lei dos JEF, 
no sentido de que “os representantes judiciais 
da União, autarquias, fundações e empresas pú-
blicas federais, bem como os indicados na forma 
do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir 
ou desistir, nos processos da competência dos 
Juizados Especiais Federais”.

Acontece que mesmo com esta previsão ex-
pressa, somente nas causas envolvendo o INSS e 
a CAIXA Econômica Federal tais acordos têm sido 
promovidos de maneira expressiva. Quanto aos 
demais entes partícipes do procedimento suma-
ríssimo nos Juizados Especiais Federais a propen-
são para acordo tem sido ainda muito tímida.

Argumentam os procuradores federais e ad-
vogados da União, bem como os advogados que 
representam algumas empresas públicas federais 
(como, por exemplo, os Correios), que não há au-
torização de seus superiores hierárquicos para 
transigir, mormente porque os bem jurídicos tute-
lados são de natureza pública.

De fato, estabelece o Código Civil de 2002, 
no seu art. 99, que são bens públicos os de uso 
comum do povo (mares, estradas, ruas e praças 
etc) e os de uso especial, tais como edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou estabelecimen-
to da Administração Federal, inclusive de suas 
autarquias. Estes bens, conforme dispõe o art. 
100, do mesmo Códex, são inalienáveis enquan-
to conservarem a sua qualificação, na forma que 
a lei determinar. Nada obstante, quanto aos 
bens públicos dominicais, ou seja, aqueles que 
constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 



de Direito Público, como objeto de direito pes-
soal, ou real, de cada uma dessas entidades, o 
art. 101, do Código Civil, estatui que podem ser 
alienados, observadas as exigências da lei.

Considerando que não há reserva de lei com-
plementar para a definição das formas de aliena-
ção de bens públicos dominicais, impõe-se reco-
nhecer que é perfeitamente viável juridicamente 
a autorização dada pelo art. 10, parágrafo único, 
da Lei n. 10.259/2001 para que os representantes 
das pessoas jurídicas de Direito Público federal 
possam transigir perante o JEF.

Mister deixar claro que, por representante ju-
dicial da União, autarquias, e fundações, devemos 
entender aqueles advogados públicos que figuram 
no processo em questão e não somente os respec-
tivos chefes de procuradoria regional ou o próprio 
Advogado Geral da União.  É que a Lei n. 9.469/1997 
já previa a possibilidade de o Advogado-Geral da 
União e os dirigentes máximos das autarquias, das 
fundações e das empresas públicas federais auto-
rizarem a realização de acordos ou transações, em 
juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor até 
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), de tal modo não 
seria necessário que a Lei dos Juizados Federais re-
petisse tal autorização, até porque, conforme bem 
sabemos o procedimento para consecução desta 
autorização pela chefia maior das instituições fe-
derais é bastante demorado. 

 Logo, tratando os Juizados Federais de pro-
cedimentos de menor complexidade cujo valor 
da causa não excede sessenta salários mínimos, 
é de se compreender que a autorização legisla-
tiva não se destina aos dirigentes da advocacia 
pública, mas sim aos executores das defesas da 
União, autarquias, fundações e empresas públi-
cas em cada processo, ou seja, aos Advogados 
da União, Procuradores Federais e Advogados 
das empresas públicas. 

Impõe-se ponderar que é salutar, até para que 
o trabalho do representante processual dos entes 
jurisdicionados pelo Juizado seja validado e efeti-
vamente cumprido o acordo, que órgãos regionais, 
por suas chefias, possam editar orientações delimi-
tando os valores até os quais os acordos são reco-
mendados e os critérios gerais para a possibilidade 

conciliatória. Frise-se que tais orientações devem 
ser vistas como simples recomendações não se lhe 
podendo atribuir caráter vinculante da atividade 
do advogado público seja para conduzir ao acordo, 
seja para não realizá-lo, pois a autorização para que 
estes transijam vem diretamente da lei federal.

Assim, sempre que verificarem pelas circuns-
tâncias fáticas e jurídicas do caso concreto que é de 
interesse do ente público ou privado, por razões de 
evidente economia, realizar a transação deve o re-
presentante da União, entidade autárquica federal 
ou empresa pública, buscar o caminho mais curto 
para solução do litígio que é a autocomposição.

Definido nas mãos de quem está a faculdade 
conciliatória perante os Juizados Federais, é preci-
so afastar qualquer entendimento no sentido de 
que o art. 841 do Código Civil de 2002 representa-
ria entrave para a transação. 

É que o referido artigo dispõe que só quanto 
a direitos patrimoniais de caráter privado se per-
mite a transação. 

Acontece que conforme preleciona Vilian 
Bollmann a antinomia entre a Lei n. 10.259/2001 e 
o Novo Código Civil é do tipo total-parcial, deven-
do ser solucionada segundo o critério da especia-
lidade. (BOLLMANN, 2004).

O referido autor, depois de lembrar as lições 
de Bobbio1 sobre os critérios solucionadores de 
antinomias jurídicas, a saber: cronológico, hierár-
quico e da especialidade, conclui que:

Contudo, para a hipótese de antinomia 
real decorrente do conflito entre critérios (= 
conflito de 2º grau), há três espécies possíveis 
de ocorrências: 1) critério cronológico versus 
critério hierárquico, exemplificada pelo caso 
de lei ordinária posterior à Constituição, preva-
lecendo, aqui, o hierárquico; 2) especialidade 
versus cronológico, consubstanciado, de acor-
do com Bobbio, no exemplo de código poste-
rior a lei especial, privilegiando-se a especiali-
dade, pois aplicável o adágio de que lei geral 
posterior não revoga disposições contrárias 
especiais (= lex posterior generalis no derrogat 
priori speciali); e 3) hierarquia versus especia-
lidade, caso em que a solução dependerá das 

1 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Cláudio 
de Cicco e Maria Celeste C. J. Santos, São Paulo: Polis; Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1989.
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circunstâncias concretas, pois há valores em 
jogo, vale dizer, princípio da hierarquia versus 
princípio da justiça. Assim, ainda que se consi-
derasse a mantença integral da norma havida 
no art. 1035 do CC/1916 pelo disposto no art. 
841, do CC/2002, o critério da especialidade 
permanece solucionando a questão, pois a 
Lei dos Juizados Especiais Federais é mais es-
pecífica do que o Código Civil, este regula to-
das as relações provadas, aquela, somente as 
de menor complexidade. Aliás, este princípio 
exegético está positivado no já citado art. 2º, 
da LICC, que, claramente, mantém em vigor o 
disposto no art. 10, parágrafo único, da LJEF. 
(BOLLMANN, 2004, p. 57)

Desta forma, é de se concluir que a conciliação 
ou transação é perfeitamente possível nas ações 
que correm pelos Juizados Especiais Federais, de-
vendo, outrossim, ser incentivada como forma de 
solução de litígios, o que, aliás, tem sido recomen-
dado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
através do movimento “conciliar é legal”2 que está 
sendo desenvolvido em toda Justiça Brasileira.

Dos conciliadores na Justiça Federal

Desde a criação dos Juizados Especiais Fe-
derais em 2001 se tem discutido sobre a possibi-
lidade de se utilizar conciliadores e juízes leigos 
durante a instrução e o julgamento dos feitos de 
menor complexidade. 

É que, 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, opinião no sentido 
de que a produção probatória deve ser realizada 
perante o Juiz, em razão do princípio da imedia-
ção e da identidade física, ambos corolários do 
princípio da oralidade que regem o Juizados.

Acontece que o acúmulo vertiginoso de de-
mandas que dependem de produção de prova 
em audiência impõe uma visão um pouco menos 
tradicional do processo, no sentido de que, se a 
segurança jurídica recomenda que a prova seja 
produzida perante o Juiz, a razoável duração do 
processo recomenda a adoção de procedimentos 

2  http://www.conciliar.cnj.gov.br/cms/listarNoticia.asp

que possibilitem a ampliação da capacidade de 
entrega da prestação jurisdicional  por parte da 
estrutura judiciária existente.

 Assim, se estabelece verdadeiro conflito de 
princípios, o qual deve ser solucionado de maneira 
que ambos sejam observados com o menor sacri-
fício possível, 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-
servação dos princípios em conflito, chegamos 
à conclusão de que o procedimento que menos 
consequências gravosas pode trazer é a autoriza-
ção para que, principalmente em ações previden-
ciárias,  possa a prova testemunhal ser colhida em 
audiências conduzidas por conciliadores ou juízes 
leigos selecionados e treinados pelo Juiz do Juiza-
do, bem como supervisionados no momento da 
realização da audiência.

 Tal procedimento nenhum prejuízo pode 
trazer para as partes, na medida em que, estando 
presentes, podem participar diretamente na co-
leta dos testemunhos. Aliás, assim elas poderiam 
perguntar diretamente à pessoa ouvida, sendo 
registradas as perguntas que pudessem induzir 
respostas ou causar perplexidade.

Ademais, considerando que o registro da au-
diência pode ser feito em mídia sonora ou áudio 
visual, o Magistrado responsável pelo julgamento 
estaria habilitado a exercer seu mister sem qual-
quer dificuldade, podendo inclusive colher das fei-
ções dos depoentes as impressões que motivam a 
adoção do princípio da imediação e da identidade 
física do juiz no procedimento ordinário.

Nas seções judiciárias onde a pauta de audiên-
cia encontra-se assoberbada poder-se-ia, com este 
procedimento, perfeitamente otimizar a utilização 
do tempo e promover o julgamento de centenas de 
processos com um dispêndio infinitamente menor.

 Felizmente, as discussões que a matéria vinha 
suscitando, hoje podem ser bastante reduzidas, já 
que a Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que 
regulou os Juizados Estaduais da Fazenda Pública, 
no seu art. 26, autorizou expressamente a utiliza-
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ção de conciliadores no âmbito dos Juizados Es-
peciais Federais, vejamos:

Art. 26. O disposto no art. 16 aplica-se aos Jui-
zados Especiais Federais instituídos pela Lei no 
10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão 
do juiz, conduzir a audiência de conciliação.

§ 1o Poderá o conciliador, para fins de en-
caminhamento da composição amigável, ouvir 
as partes e testemunhas sobre os contornos 
fáticos da controvérsia.

§ 2o Não obtida a conciliação, caberá ao 
juiz presidir a instrução do processo, podendo 
dispensar novos depoimentos, se entender 
suficientes para o julgamento da causa os es-
clarecimentos já constantes dos autos, e não 
houver impugnação das partes.

Observe-se que fica a critério do Juiz repetir 
a produção probatória quando entender necessá-
rio. Tal previsão amolda-se ao sistema de proces-
sual brasileiro, na medida em que sendo o desti-
natário imediato da prova, o magistrado é quem 
deve avaliar se ela é suficiente ou não.

Por fim, vale lembrar que os art. 142 e ss do 
Dec. 3048/99 autorizam que a justificação ad-
ministrativa permita a coleta de prova para fins 
previdenciários, assim, se a testemunha pode ser 
suficiente quando ouvida pela Administração Pú-
blica, com mais razão pode ser assim considerada 
se for ouvida perante um auxiliar da Justiça devi-
damente treinado, sob a supervisão direta do Juiz 
e fiscalização das partes.

Da atividade probatória

Outro ponto relevante da participação dos 
entes públicos no procedimento dos Juizados Fe-
derais Itinerantes e que concorre para a adequada 
solução dos litígios está previsto no art. 11 da LJEF, 
a saber: “A entidade pública ré deverá fornecer ao 
Juizado a documentação de que disponha para 
o esclarecimento da causa, apresentando-a até a 
instalação da audiência de conciliação”.

Observe-se que tal dispositivo de lei não apre-
senta preceito secundário, ou seja, não estabelece 
quais as conseqüências processuais do descumpri-
mento por parte da entidade pública de eventual co-

mando no sentido de trazer aos autos documentos 
eventualmente possua e que guardem relação com 
os pressupostos fáticos da questão a ser decidida.

Observe-se, ainda, que uma interpretação se-
mântica do preceito, nos permitirá verificar que 
ele só se destina aos entes públicos jurisdiciona-
dos pelo JEF, já que os entes privados (empresas 
públicas) são regrados por normas pertinentes às 
atividades que exercem na área econômica, como 
por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. 

Em que pese ser inegável que a contribuição 
da entidade reclamada para a solução da causa 
em juízo é de extrema relevância, é preciso obser-
var que a dicção do artigo em comento, ao nosso 
aviso, não autoriza conclusão no sentido de que 
todos os entes públicos jurisdicionados pelos JEF 
estão obrigados a fazer prova dos fatos constitu-
tivos do direito do autor, ou por outra, no sentido 
de que a lei recomenda a inversão do ônus proba-
tório, exigindo a demonstração pelo réu da regu-
laridade de seus serviços. 

A doutrina diverge sobre tal assunto.

Antônio F. S. do Amaral e Silva defende que 
a referida previsão legal determina a inversão do 
ônus probatório em desfavor do réu, já que a ele 
compete trazer aos autos os documentos neces-
sários à solução do litígio (2002, p. 52-53). Igual 
entendimento, possuem José Eduardo Carreira 
Alvim (2002, p. 91) e Vilian Bollmann (2004, p. 58).

Ouso, porém, discordar de tal entendimento, 
haja vista que a norma que pode ser extraída do 
dispositivo do art. 11, caput, da Lei n. 10.259/2001, 
não apresenta expressamente referência à inver-
são do ônus da prova, apenas estatui um dever de 
colaboração do réu para com a solução do litígio, 
na medida em que recomenda que ele traga aos 
autos todas as informações que possui sobre a 
causa e que estão retratadas em documentos. 

 Ao nosso aviso, trata-se de uma expressão do 
princípio da boa-fé que já se encontrava elencado 
mesmo no Código de Processo Civil, no seu art. 14, 
incisos I e II, segundo os quais compete às partes 
expor os fatos em juízo conforme a verdade e pro-
ceder com lealdade e boa-fé. 
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Assim, mesmo que não houvesse previsão 
expressa na LJEF seria possível ao magistrado de-
terminar ao réu que apresentasse em juízo os do-
cumentos que possui em seu poder, até porque, 
conforme se observa na prática, em muitos casos, 
tais documentos estão exclusivamente em poder 
dele. Basta exemplificarmos as hipóteses de re-
querimento de concessão de benefícios previden-
ciários, nos quais o INSS encontra-se de posse de 
todas as informações necessárias à formação de 
convicção do Juiz sobre os temas discutidos.

 Este dever de colaborar com a atividade judi-
cial em busca da verdade que, aliás, nenhum ente 
público tem interesse em descumprir, por outro 
lado, não pode ser convertido em dever de fazer 
prova da regularidade de seus serviços, até por-
que na esfera administrativa onde os entes públi-
cos jurisdicionados pelo JEF normalmente atuam, 
prevalece o princípio da presunção veracidade 
dos atos administrativos.

 Isto nos permite concluir que continua sen-
do dever da parte autora comprovar os fatos 
constitutivos de seu direito e, principalmente, o 
erro na prestação dos serviços do ente réu a dar 
suporte a pretensão autoral, não se podendo 
concluir que compete a este demonstrar a regu-
laridade de suas ações3. 

Convém ressaltar, entretanto, que os disposi-
tivos do CPC4 que estabelecem a distribuição dos 
ônus probatórios entre as partes foram criados 
sob a influência do liberalismo político, sendo cer-
to que as normas dali extraídas são adequadas ao 
modelo procedimental onde se discute questões 
privadas e individuais. Sem qualquer sombra de 
dúvida estes preceitos refletem a idéia de liberda-
de e igualdade meramente formal, onde se presu-
me que todos são iguais perante a lei.

Nada obstante, o Estado Democrático de Di-
reito não se contenta com a promoção da igualda-

3 Ressalvo aqui a situação das empresas públicas que prestam 
serviços regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (atividade 
econômica), pois neste caso há norma específica extraída do 
dispositivo do art. 6º, da Lei n. 8.078/90, que confere à parte 
vulnerável o direito básico à inversão do ônus probatório, quando 
verossímeis as alegações iniciais e demonstrada a hipossuficiência.

4 CPC - Art. 333. O ônus da prova incumbe: i) ao autor, quanto ao 
fato constitutivo de seu direito; ii) ao réu, quanto à existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

de formal, exigindo dos entes públicos ações que 
permitam o exercício dos direitos individuais e das 
garantias com ele relacionadas em igualdade efe-
tiva de condições. É dever do Estado a promoção 
da igualdade material entre os cidadãos. 

 Assim, toda e qualquer atividade interpretati-
va judicial deve ter em mente a idéia de que no cur-
so de um procedimento judicial as partes podem 
estar em desequilíbrio, não sendo diferente esta 
situação no que concerne à atividade probatória.

Ressalte-se, novamente, que nos Juizados 
Especiais Federais a maior parte das demandas 
versa sobre direitos sociais que são sonegados às 
camadas hipossuficientes da população (previ-
dência, assistência, saúde).

O Magistrado deve observar, então, se no 
caso em julgamento as condições para trazer do-
cumentos aos autos estão à disposição do autor. 
Nesta situação, competirá a ele (autor) instruir a 
petição inicial com os documentos pertinentes 
para a formação da convicção do julgador. Caso 
contrário, deverão ser adotados esforços no sen-
tido de compelir o réu a trazer aos autos tais do-
cumentos e, em caso de descumprimento, não in-
verter o ônus probatório presumindo verdadeiros 
os fatos alegados pelo autor, mas sim relativizar 
tal ônus, permitindo que a prova seja obtida por 
intermédio de qualquer outro meio que se possa 
encontrar na legislação infraconstitucional.

Tratando do estatuto probatório nos Juizados 
Especiais Federais, o Ilustre Colega Nazareno Cé-
sar Moreira Reis referiu-se aos casos envolvendo 
obtenção de benefícios assistenciais, onde se faz 
necessária a prova da situação de miserabilidade 
pelo idoso ou portador de deficiência. Neste arti-
go brilhantemente redigido, colhe-se exemplo da 
aplicação do raciocínio acima, ao qual o autor no-
meia como “técnica de concretização de valores 
constitucionais”, em substituição da mera inver-
são do ônus probatório. Vejamos:

Mas é certo também que deve o herme-
neuta se esforçar para “salvar” os textos que 
interpreta, daí porque se mostra conveniente 
buscar, sempre que possível, na própria legis-
lação inferior uma solução de compromisso 
entre os valores constitucionais em choque. E 
ela de fato existe, no caso do exemplo que for-
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mulamos. Trata-se do art. 4o, III, da Lei 8.742/93, 
o qual veda a prova vexatória para a demons-
tração de necessidade de auxílio da assistência 
social. Dessa maneira, uma vez afirmada a situ-
ação de necessidade pelo cidadão, e à vista da 
vedação de prova vexatória para a demonstra-
ção de tal fato (art. 4o, III, Lei 8.742/93), compe-
te à Administração, por meios hábeis, mostrar 
eventual inexatidão. A se exigir mais do que 
isso, o Estado brasileiro estaria não somente 
transigindo vergonhosamente com o avanço 
desenfreado da pobreza e da marginalização, 
à revelia da Constituição, como estaria mesmo 
colocando tal fato como pressuposto para a 
indispensável atuação pública, numa surpre-
endente e incompreensível subversão dos va-
lores fundamentais da nossa República.

Que a parte, em face da insuficiência 
probatória de sua postulação, pode perder em 
juízo um direito do qual efetivamente é titular, 
isso é ponto pacífico na doutrina. A mera pro-
clamação da instrumentalidade do processo 
não tem sido suficiente para coibir essa incon-
gruência, e a solução para isso, rigorosamen-
te, não está em querer negar o permanente 
desajustamento que há entre direito material 
e processo. O que propomos é fazer com que 
o “erro de fato”, se houver, recaia sobre o lado 
que defende um direito menos robusto, à luz 
dos valores constitucionais. Com isso, resol-
vemos duas questões tormentosas: a) temos 
uma regra de direito material permanente de 
colmatação das lacunas probatórias no proces-
so, assim para o autor como para o réu1; e b) 
damos eficácia prática a valores constitucionais 
que não têm recebido do legislador ordinário 
atenção proporcional ao peso de que dispõem 
no sistema jurídico. (MOREIRA REIS, 2004, p. 5).

Em conclusão, concordamos com Moreira Reis 
(2004) quando afirma que a solução apriorística 
proposta pelo art. 333, do CPC ou mesmo pelo art. 
6º, inciso VIII, do CDC, em relação aos ônus proba-
tórios ou sua inversão 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 
condições de apresentar as provas ou estiver sus-
tentando uma eventual negação aos ditos valores 
constitucionais arcar com o maior peso na distri-
buição do dever de fazer prova em juízo.

Na lição do articulista acima referido:

O ônus da prova, à luz da “Justiça Cons-
titucional”, depende muito do fato que se quer 
demonstrar, pois se o este fato está em cone-
xão com uma norma constitucional de valor 
superlativo, então, como forma de preservar 
a proporção axiológica estabelecida pela Lei 
Fundamental, a parte adversa é que deve su-
portar a maior carga de dificuldade, sendo de 
todo inadequada a aplicação indiscriminada 
de uma regra apriorística como a do art. 333 do 
CPC. (MOREIRA REIS, 2004, p. 7).

Conclusões

Ao final deste breve artigo pudemos per-
ceber que:

1) A participação dos entes públicos em 
atividades conciliatórias é fator preponderan-
te para o sucesso das propostas dos Juizados 
Especiais Federais;

2) O poder conciliatório deve ser reconhecido 
ao Procurador ou Advogado que funciona no pro-
cesso em questão, não apenas ficando nas mãos 
da chefia da instituição representada;

3) É recomendável a adoção dos conciliadores 
na condução de audiências no âmbito dos Juiza-
dos Federais, sendo certo que a prova produzida 
perante eles deve sempre que possível ser apro-
veitada se necessidade de repetição;

4) O ônus probatório no JEF deve ser distri-
buído de acordo com a circunstância relacionada 
com a maior ou menor facilidade de detenção dos 
documentos e demais provas, podendo ser relati-
vizadas as normas do art. 333, do CPC.

Abstract: One of the most exciting topics of the summary 
procedure will be discussed in this article. Without attempt-
ing to exhaust the subject, the author will explore specific 
aspects of evidence production in the less complex actions 
involving the federal public entities, 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. It will also examine the par-
ticipation of federal entities in the provision of evidence that 
permit decision-making by the  Judge.

Key – words: activitie – conciliatory – evidence production 
– conciliator – Lay Judge
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