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RESUMO 
 
 
 

O processo de envelhecimento populacional ocorre a uma velocidade jamais vista nos 

registros demográficos brasileiros. O cenário é sugestivo de sucessivas alterações nas regras 

para a concessão de aposentadorias no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

especialmente com a finalidade de prolongar a vida ativa dos trabalhadores. Por outro lado, 

percebe-se nas relações de emprego a existência de barreiras à utilização da mão de obra 

envelhecida, pois nem sempre o empregador está disposto ou adaptado a empregar esse 

contingente. Em consequência, muitas pessoas poderão doravante não ter uma idade 

suficientemente avançada para efeito de aposentaria, mas avançada o bastante para serem 

excluídas do mercado de trabalho. Os processos de reforma nas aposentadorias 

programáveis procuram preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, mas podem 

ocasionar também a desproteção social daqueles que ficam mais distantes da aposentadoria 

e sem emprego. A pesquisa adota como hipótese do problema tanto o despreparo da 

legislação trabalhista quando da legislação previdenciária para lidar com o etarismo. Além da 

ausência de medidas concretas para a proteção do emprego de envelhescentes e idosos, 

observa-se que as reformas previdenciárias não se pautam pela empregabilidade da força de 

trabalho mais velha. A comprovação das hipóteses está baseada em revisão bibliográfica e 

nas estatísticas do RGPS no período de 2007 a 2017. A tese visa demonstrar que as reformas 

nas aposentadorias programáveis só se legitimam mediante uma transição segura da vida 

ativa para a inatividade, e oferece três soluções que podem facilitar essa transição.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento populacional; Emprego; Discriminação etária; 

Previdência Social; Aposentadoria. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The process of population aging occurs at a speed never seen in the Brazilian demographic 

data. This scenario suggests successive changes in rules for the granting of retirements, 

notably in the Social Security System, in order to prolong the active life of workers. On the 

other hand, the labor market presents barriers to the use of aging workforce, since the 

enterprises are not always willing and able to employ it. As a result, many people may 

henceforth be not old enough for retirement but old enough to be excluded from the labor 

market. Legislative amendments to propose changes in retirement rules seek to preserve 

financial and actuarial balance, but may also lead to social unprotection of those who are 

furthest from retirement and out of work. The research adopts as hypothesis of the problem 

both the unpreparedness of the labor legislation and the social security legislation to deal 

with the ageism. In addition to the absence of measures to protect the employment of the 

elderly people, it is observed that changes in the retirement rules are not based on the 

employability of the older workforce. The proof of the hypotheses is based on literature 

review and Social Security statistics from 2007 to 2017. The thesis aims to demonstrate that 

changes in retirement rules can only be legitimated through a safe transition from working 

life to inactivity, and offers three solutions that can facilitate this transition. 

 

KEYWORDS: Population aging; Employment; Age Discrimination; Social Security; Retirement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Le processus de vieillissement de la population se produit à un rythme jamais vu dans les 

archives démographiques brésiliennes. Le scénario suggère des modifications successives 

des règles d'octroi des pensions dans le régime général de sécurité sociale (RGPS), 

notamment dans le but de prolonger la vie active des travailleurs. Par ailleurs, dans les 

relations de travail, on perçoit des obstacles à l'utilisation de la main-d'œuvre âgée, car 

l'employeur n'est pas toujours disposé ou adapté à employer ce contingent. De ce fait, de 

nombreuses personnes ne seront peut-être plus en âge de prendre leur retraite mais 

suffisamment âgées pour être exclues du marché du travail. Les processus de réforme des 

retraites programmables cherchent à préserver l'équilibre financier et actuariel du système, 

mais ils peuvent également apporter une protection sociale à ceux qui sont plus éloignés de 

la retraite et au chômage. L’hypothèse de recherche du problème est à la fois une législation 

du travail et une législation de sécurité sociale non préparées pour faire face à l’âge. Outre 

l'absence de mesures concrètes pour protéger l'emploi de la population active vieillissante 

et des personnes âgées, il est observé que les réformes de la sécurité sociale ne sont pas 

guidées par l'employabilité des travailleurs âgés. L’hypothèse est basée sur une revue de la 

littérature et les statistiques du RGPS de 2007 à 2017. La thèse a pour objectif de démontrer 

que les réformes de retraites programmables ne sont légitimes que grâce à une transition 

sécurisée de la vie active à l’inactivité, et propose trois solutions qui peuvent faciliter ce 

changement. 

 

MOTS-CLÉS: vieillissement de la population; Emploi; Discrimination fondée sur l'âge; 

Sécurité sociale; La retraite 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

   A aposentadoria é um dos objetivos de quem dedicou boa parte da vida ao 

trabalho. Para aqueles que continuam trabalhando, ela pode significar simplesmente um 

complemento de renda. Para outros, ela implica o fim das atividades profissionais e o início 

de uma etapa de descanso, confirmando assim sua vocação original de ocupar o lugar que 

até então pertencia aos rendimentos oriundos do trabalho.  

    De fato, esse benefício se presta fundamentalmente a substituir a renda 

gerada pelo trabalho. Por isso, a aposentadoria cria a expectativa de um futuro 

financeiramente seguro. Mesmo sem conhecer profundamente as regras jurídicas em 

matéria previdenciária, os trabalhadores planejam seus últimos anos de atividade 

profissional tendo este benefício no horizonte. E assim o fazem a partir das normas vigentes 

enquanto ainda trabalham.  

    A ansiedade no final da carreira é um sentimento comum para aqueles 

profissionais conscientes de que seus ofícios possuem certo “prazo de validade”. Embora em 

algumas profissões a vida ativa em idades mais avançadas seja comum, o avanço da 

tecnologia, o nível de qualificação e a área de atuação são fatores que podem encurtar a 

vida ativa em outras profissões. Daí porque a aposentadoria é uma conquista importante na 

vida dos trabalhadores. Para muitos deles o benefício representa um verdadeiro alívio. 

   Os critérios de elegibilidade para se aposentar, entretanto, são instáveis. A 

relação jurídica previdenciária costuma ser de longo prazo, de modo que um critério válido 

ontem pode se tornar discutível hoje e talvez insustentável amanhã.  

    O Direito procura regular a vida social priorizando os valores da segurança, da 

certeza e da previsibilidade, mas no contexto de uma relação jurídica tão duradoura – como 

a que ocorre entre o segurado e a Previdência – é impossível garantir uma estabilidade 

plena. Assim, as regras são alteradas, e o trabalhador é obrigado a se adaptar. 

    Consequentemente, o que antes parecia um alento torna-se um fardo. A 

Previdência Social passa de heroína à vilã. O sonho da aposentadoria torna-se pesadelo. No 

imaginário popular, e até mesmo no discurso dos juristas, esquece-se por vezes que as 

regras previdenciárias possuem uma dinâmica natural.  
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    As mudanças feitas pelo legislador estão longe de ser mero capricho. Ao 

contrário, passam por um processo político desgastante que enfrenta muitas resistências. Na 

verdade, o que o futuro aposentado sempre planejou foram apenas hipóteses construídas a 

partir de quadros normativos de probabilidade. Nunca foram quadros normativos de 

certeza.  

    A instabilidade da legislação previdenciária é consequência da própria 

estrutura do sistema de aposentadorias no Brasil. O financiamento da previdência social 

básica está fundado no sistema de repartição simples. Segue a lógica segundo a qual os 

ativos sustentam os inativos. É um modelo que funciona bem quando a estrutura 

demográfica é favorável. Sendo ela desfavorável, os ajustes tornam-se necessários. 

  Os estudos populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vêm 

apontando há décadas duas tendências importantes para o planejamento e o 

desenvolvimento do sistema previdenciário: o aumento progressivo da população idosa e a 

diminuição progressiva no ritmo de crescimento da população. Atualmente, chegar à velhice 

no Brasil tornou-se um padrão; e o envelhecimento da população, uma certeza.  

    Assim, a estrutura demográfica obriga o sistema a passar por revisões. A 

técnica da repartição simples exige que os critérios de elegibilidade para as aposentadorias 

acompanhem a dinâmica demográfica. O desencontro entre o número de contribuintes e 

beneficiários motivou mudanças no passado, deve provocar alterações no presente, e 

fatalmente exigirá também reformas no futuro. É um processo de contínua adaptação.  

   De um modo geral, o legislador pode agir em três linhas para restaurar o 

equilíbrio no modelo de repartição: aumentar o nível das contribuições; diminuir o nível das 

prestações; ou alterar a idade para a concessão de aposentadorias programadas, 

prolongando assim a duração da idade ativa.  

    O prolongamento da idade ativa é a fórmula mais racional para fins de 

adequação das regras de elegibilidade às transformações demográficas. O padrão normal de 

um sistema de aposentadoria é o segurado passar mais tempo ativo que inativo. Ele 

pressupõe uma lógica de equilíbrio entre os períodos de atividade e inatividade.  

  Por definição, a aposentadoria deve ter lugar onde a força de trabalho está 

ausente. Essa ausência pode ser real, como no caso de uma invalidez, ou presumida como 

no caso da idade avançada. Entretanto, a categoria idade avançada é um padrão 

demográfico variável. Os estudos populacionais vêm constatando há décadas o aumento 
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contínuo da expectativa de sobrevida da pessoa idosa, deixando assim dúvidas sobre qual 

seria o critério etário ideal para a definição deste conceito. 

     O requisito etário para a concessão de aposentadorias pela idade avançada 

não pode se distanciar muito da expectativa de sobrevida do trabalhador. Quanto maior a 

distância, maior é a probabilidade das aposentadorias precoces e a consequente, embora 

inadequada, proteção a quem ainda possui força de trabalho. Afinal, o escopo do sistema 

previdenciário é compensar a perda da força de trabalho. 

    Mas as reformas que prorrogam a idade para a aposentadoria trazem uma 

presunção discutível. As propostas de alteração legislativa pressupõem que o aumento da 

expectativa de sobrevida, ao gerar um novo padrão etário para a categoria idade avançada, 

é acompanhado naturalmente pela efetiva ocupação de postos de trabalho pelos segurados 

mais velhos.  

    Há evidências, porém, de que esse pressuposto não se aplica indistintamente 

a todos os trabalhadores. Em verdade, a vida ativa não é facilmente prolongada a partir de 

determinadas faixas etárias, podendo surgir daí um paradoxo. Os segurados passam a se 

submeter a uma nova categoria de idade avançada baseada no novo padrão etário 

informado pela Demografia, mas não há garantia da observância deste mesmo padrão etário 

pelo mercado de trabalho.  

    Consequentemente, o padrão de idade avançada para fins previdenciários 

pode não coincidir com o padrão observado pelos gestores de recursos humanos, gerando 

assim uma lacuna socialmente preocupante para aqueles que ainda não atingiram a idade 

avançada pelo olhar da Previdência Social, mas já estão em idade avançada pelo olhar do 

mercado de trabalho. 

 O paradoxo já foi percebido pelo IBGE. O número de homens na faixa de 50 a 

59 anos que não trabalham vem aumentando significativamente no Brasil, enquanto o 

número de homens com 60 anos ou mais de idade que trabalham vem diminuindo.  

  A queda da população economicamente ativa (PEA) de pessoas com 50 anos 

ou mais de idade poderia ser explicada pelo grande número de aposentadorias concedidas 

justamente aos segurados a partir dos 50 anos de idade. Mas essa não é a causa exclusiva 

para explicar a queda na PEA das pessoas mais velhas. A discriminação etária no mercado de 

trabalho também concorre para essa diminuição. 
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  Numa sociedade capitalista, é natural que a valorização do indivíduo esteja 

ligada à sua capacidade produtiva. Assim, se as empresas consideram como idade avançada 

um padrão etário distante daquele adotado pela Previdência Social, o resultado deste 

desencontro pode gerar a exclusão de muitos trabalhadores do processo produtivo.  

    Não obstante a possibilidade desse desencontro, as reformas já realizadas ou 

propostas para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) possuem uma tradição: elas são 

construídas basicamente sobre diretrizes financeiras e demográficas. Os ajustes são feitos 

(ou propostos) com a tendência de prolongar a vida ativa do segurado.  

    As reformas articulam muito bem os componentes matemáticos, mas tornam-

se incompletas quando desprezam o componente sociológico que aponta barreiras etárias 

nas relações de emprego. Consequentemente, muitos indivíduos correm o risco de ficar sem 

emprego e sem aposentadoria a partir de uma determinada faixa etária. 

    O Brasil é signatário das Convenções 111 (discriminação no emprego) e 102 

(normas mínimas de seguridade social), ambas da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT. Mas a adesão aos instrumentos internacionais não tem sido suficiente para que a 

lacuna deixada pelo nosso modelo reformista seja preenchida para minimizar a 

vulnerabilidade dos segurados que se encontram em idades mais avançadas. 

   A Lei 9.029/95 inibe as práticas discriminatórias nas relações de emprego, mas 

o etarismo geralmente ocorre de forma sutil e não deixa rastros. A situação é agravada ainda 

pela grande liberdade conferida pela CLT ao empregador no momento da dispensa, haja 

vista seu direito de resilir unilateralmente o contrato sem necessidade de motivação. Por 

outro lado, a vulnerabilidade para a admissão ou permanência no emprego não atraiu ainda 

a atenção do legislador para medidas de caráter compensatório.  

    Em verdade, inexistem medidas de estímulo para a permanência no emprego 

ou para a contratação de trabalhadores mais velhos. Até mesmo as Leis 10.741/03 (Estatuto 

do Idoso) e 8.842/94 (Política Nacional do Idoso), conquanto voltadas para a proteção 

específica de pessoas com 60 anos ou mais de idade, limitam-se a estabelecer promessas de 

proteção ao emprego. Os propósitos da legislação são nobres, porém, incapazes de 

transformar a realidade. São normas de caráter muito mais simbólico do que resolutivo. 

    O mote das reformas já propostas às aposentadorias do RGPS é o 

envelhecimento da população brasileira. Mas as críticas às aposentadorias precoces 

deveriam supor a possibilidade do envelhecimento tardio no trabalho. Não se pode ignorar 
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que a aposentadoria tardia é inviável diante da cultura do envelhecimento precoce no 

trabalho. Afinal, o desemprego a partir dos 50 anos de idade é tão grave quanto o fenômeno 

da aposentadoria precoce. 

    Tendo em vista que a idade pode impactar negativamente o emprego de 

muitos segurados do RGPS, é possível vislumbrar um quadro de desproteção social. Muitos 

deles poderão não ter uma idade suficientemente avançada para efeito de aposentaria, mas 

avançada o bastante para serem excluídos do mercado de trabalho. São os chamados nem-

nem. Não são aposentados e não trabalham. Daí a pergunta: é legítimo o prolongamento da 

vida ativa quando desacompanhado de medidas que aumentem a empregabilidade de 

trabalhadores mais velhos?  

   A tese visa demonstrar que as legislações trabalhista e previdenciária não 

podem ser dissociadas nas reformas que adiam as aposentadorias no RGPS. A legitimidade 

de tais mudanças não deve ser condicionada apenas ao respeito a direitos adquiridos e nas 

justificativas técnicas de caráter demográfico e financeiro. É preciso que a transição entre a 

vida ativa e inatividade ocorra com segurança.  

    Pretende-se demonstrar que o “divórcio” entre as duas legislações acarreta 

não somente danos sociais aos nem-nem, como também despesas inesperadas pelo RGPS 

em virtude das “rotas alternativas” para a inatividade, notadamente a concessão equivocada 

da aposentadoria por invalidez para muitos segurados que ainda preservam parte da 

capacidade labora.  

  Para fins de delimitação do objeto da pesquisa, optou-se por um recorte 

pertinente ao problema e à hipótese formulados. Primeiramente, a tese cinge-se às 

reformas no âmbito do RGPS. Por óbvio, dadas as características peculiares do regime 

administrativo dos servidores, notadamente a estabilidade no serviço público, o problema 

abordado na pesquisa atinge preponderantemente o trabalhador do setor privado.  

    Embora o RGPS tenha abrangência sobre diferentes relações privadas de 

trabalho (empregado, avulso, doméstico, empresário, autônomo, segurado especial) e 

também contemple filiados facultativos, a pesquisa tem como objeto a discriminação etária 

do empregado. Além da relação de emprego ter uma presença relevante no universo das 

relações laborais, a subordinação que caracteriza esse tipo de vínculo torna ainda mais 

necessária a atenção sobre as práticas discriminatórias. 
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    Em terceiro lugar, adota-se como parâmetro de análise os trabalhadores que 

se encontram na faixa etária de 50 a 64 anos. Admite-se que não só os envelhescentes (50 a 

59 anos) como também os idosos jovens (60 a 64 anos) compõem um único grupo 

vulnerável para análise na pesquisa. Este intervalo, aliás, é facilmente identificável nos dados 

do IBGE e do extinto Ministério da Previdência Social (MPS). 

  Evidentemente, não se ignora que os fenômenos da discriminação etária e do 

desemprego atingem de forma significativa também os jovens. No entanto, o problema e as 

hipóteses são todas voltadas à transição da vida ativa para a inatividade, razão pela qual seu 

foco são os envelhescentes e os idosos a caminho da aposentadoria.  

   Com relação à metodologia, a comprovação das hipóteses apoia-se em 

revisão bibliográfica, em dados do IBGE, em pesquisa exploratória de jurisprudência, e no 

Anuário Estatístico do RGPS referente ao período de 2007 a 2017. As propostas de solução 

baseiam-se nos números envolvendo as aposentadorias por invalidez, extraídos igualmente 

das estatísticas do Regime Geral.  

  O trabalho visa preencher uma lacuna da bibliografia sobre o tema. Os 

trabalhos acadêmicos envolvendo o problema são frequentes em outras áreas do 

conhecimento, mas são raros no campo do Direito. Inserida na linha de pesquisa A cidadania 

modelando o Estado, do programa de doutorado em Direito Político e Econômico, a tese 

espera abrir novos horizontes para futuras reformas previdenciárias.   

  O objetivo da linha de pesquisa é promover a reflexão sobre o conceito de 

cidadania e sua integração aos princípios do Estado Social e Democrático de Direito, 

especialmente no que se refere à promoção da justiça social e concretização dos direitos 

sociais. Nesse sentido, após a comprovação das hipóteses, a tese demonstra que ajustes 

relativamente simples na legislação, e sem acarretar maiores despesas para o RGPS, podem 

gerar maior proteção social a envelhescentes e idosos. 
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2. A DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA AOS ENVELHESCENTES E IDOSOS NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

 

   O avançar da idade constitui um dos pontos frágeis das relações laborais1. As 

barreiras para acessar um emprego ou manter-se nele atingem não apenas as pessoas com 

60 anos de idade ou mais, definidas como idosas pela Lei 10.741/03, mas também os 

profissionais que já passaram dos 50 anos de idade. Estes não são idosos no sentido jurídico 

do termo, mas estão a caminho da terceira idade. São envelhescentes2-3. 

  Trata-se de um grupo que pode ser considerado velho para a vida ativa, mas 

não velho o suficiente para a inatividade. Embora esse paradoxo não atinja indistintamente 

todas as pessoas e profissões, ele exige uma investigação sobre a origem da discriminação 

etária. Afinal, quais são seus motivos? Por que atinge as relações laborais? Quais são as 

consequências sociais causadas por este fenômeno? 

 

 

2.1. COMO A SOCIEDADE ENXERGA O ENVELHECIMENTO 

 

 

    O tempo da velhice e os papéis sociais a ela atribuídos sempre variaram de 

acordo com as diferentes sociedades4. Mas essa variação não impede que se identifiquem, 

ao longo da história, os fatos que deram à senilidade um significado mais ou menos comum.  

    A história da velhice pode ser construída a partir da sua relação com o 

processo de industrialização. As sociedades pré-industriais não procediam a uma separação 

                                                           
1  CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Mercado de trabalho e discriminação etária – a 
vulnerabilidade dos trabalhadores envelhescentes. São Paulo: LTr, 2006, p. 97. 
2 SILVEIRA, Nereida; LOTH, Guilherme Blauth. Etarismo nas organizações: um estudo dos estereótipos 
em trabalhadores envelhescentes. Revista de Ciências da Administração, vol. 16, n. 39, agosto de 
2014, p. 66.  
3
 O neologismo envelhescente já havia sido utilizado pelo escritor Mário Prata na crônica Você é um 

envelhescente?, publicada no jornal O Estado de São Paulo na edição de 24/04/1993, e se baseia em 
uma analogia na qual a “envelhescência” seria uma fase de preparação para a velhice, assim como a 
adolescência apresenta-se como fase antecedente à idade adulta. O texto encontra-se disponível no 
sítio eletrônico www.marioprata.net (acesso em 15/08/2019). 
4 REBOUÇAS, Monica et al. O que há de novo em ser velho. Revista Saúde e Sociedade. Volume 22, 
Número 04. São Paulo: USP, p. 1226. 
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nítida para as diferentes idades. É nas sociedades industriais que os velhos passam a 

representar um peso tanto para as famílias quanto para o Estado. Segundo Luna Silva, o 

contexto de industrialização colaborou para a queda na harmonia e na afetividade das 

relações familiares, e afetou ainda a segurança econômica dos indivíduos, não mais 

garantida apenas pelo pertencimento familiar5.  

    Consequentemente, os mais velhos perderam o status social de que gozavam 

antes da industrialização, quando eram respeitados e admirados em toda a comunidade por 

sua sabedoria e experiência. Nesse processo, dois fatores se destacaram como fundamentais 

para o surgimento da noção de velhice: a formação de novos saberes médicos sobre o corpo 

envelhecido e a institucionalização das aposentadorias6. 

   Com efeito, a partir do surgimento da medicina moderna, a velhice e o 

processo de envelhecimento tornaram-se problemas clínicos. O discurso da velhice como 

fonte de preocupações ligadas à saúde, que mais tarde daria origem tanto à Geriatria quanto 

à Gerontologia7, separou a velhice das outras etapas da vida e colaborou para que ela fosse 

definida como etapa de decadência física merecedora de um saber médico específico. 

    Por outro lado, embora fossem conhecidas antes mesmo do século XX, as 

aposentadorias não constituíam tema de interesse coletivo até as primeiras gerações de 

operários envelhecerem. Essas prestações previdenciárias foram se desenvolvendo à medida 

que a velhice dos trabalhadores começou a ser associada à incapacidade de produzir, 

aprofundando assim a autonomia da velhice como categoria etária e reforçando a imagem 

da decadência física8. Portanto, a representação da velhice para a sociedade passa pela 

associação de dois conceitos: idade avançada e invalidez.  

    Embora a velhice esteja também associada à experiência e à sabedoria, 

predominam na literatura gerontológica as relações desta etapa da vida com qualidades 

                                                           
5 SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Identidade etária, envelhecimento e terceira idade: criação e 
redefinição do curso da vida contemporâneo (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: UERJ, 2006, 
p. 42. 
6 Idem. p. 45. 
7 De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, denomina-se Geriatria a 
especialidade médica que tem como objeto a promoção da saúde, a prevenção, o tratamento de 
doenças, a reabilitação e os cuidados paliativos com a pessoa idosa. Conforme a mesma entidade, 
denomina-se Gerontologia a área do conhecimento que tem como objetivo a descrição e explicação 
do processo de envelhecimento, de forma multi e interdisciplinar (aspectos biológicos, psicológicos e 
sociais), visando a prevenção e a intervenção para garantir a melhor qualidade de vida possível dos 
idosos.  
8 SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Ibidem, p. 45. 
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negativas do indivíduo, tais como perdas biológicas, perdas de laços familiares e perda do 

ritmo de trabalho9.  

    Este predomínio, no entanto, não é uma marca apenas dos livros de 

Gerontologia. Em geral, as pessoas associam à velhice uma imagem “mais negativa que 

positiva”10. E assim o fazem porque veem “o velho como improdutivo para o trabalho, 

dependente dos que o cercam, doente e solitário”11.  

    A imagem negativa, porém, é controvertida. Segundo Margareth Park e 

Ewellyne Lopes, existe uma “tendência contemporânea à revisão dos estereótipos 

associados à velhice”12. A perspectiva das pesquisas atuais sobre o tema considera que os 

processos cognitivos da sociedade frente ao idoso caracterizam-se pelos equívocos da 

“supergeneralização ou supersimplificação”13.  

  A nova perspectiva quanto aos atributos associados às pessoas mais velhas se 

deve a uma marca contemporânea da senilidade: seu caráter heterogêneo. Andrew Blaike, 

Guita Debert e Peter Laslett apontam uma grande variação das experiências de 

envelhecimento nas sociedades ditas tradicionais, que inclui até mesmo uma contínua 

tendência de valorização da velhice14.  

   Antes entendida como etapa de decadência física, momento de descanso e 

quietude no qual imperavam a solidão e o isolamento afetivo, aos poucos a velhice vem 

ganhando novos significados à medida que é associada a momentos de lazer, à realização 

pessoal (incompleta na juventude), à criação de novos hábitos, hobbies e habilidades.15 

                                                           
9 PARK, Margareth Brandini; LOPES, Ewellyne Suely de Lima. Representação social de crianças acerca 
do velho e do envelhecimento. Revista Estudos de Psicologia, Volume 12. Campinas: PUC-Campinas, 
2007, p. 142. 
10 VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vilma. A velhice no Brasil: contrastes entre o vivido e o imaginado. In: 
NERI, Anita Liberalesso. Idosos no Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São 
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, Edições SESC, 2007, p. 28. 
11 PARK, Margareth Brandini; LOPES, Ewellyne Suely de Lima. Ibidem, p. 142. 
12Idem. Ibidem, p. 141. 
13 SIQUEIRA, Maria Eliane de. Velhice e políticas públicas. In: NERI, Anita Liberalesso (Org). Idosos no 
Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo, Edições SESC, 2007, p. 213. 
14 BLAIKE, Andrew; DEBERT, Guita; LASLETT, Peter apud SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Identidade 
etária, envelhecimento e terceira idade: criação e redefinição do curso da vida contemporâneo 
(Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: UERJ, 2006, p. 39-40. 
15 SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Identidade etária, envelhecimento e terceira idade: criação e 
redefinição do curso da vida contemporâneo (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: UERJ, 2006, 
p. 48. 
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    Nesse viés, a ideia de perdas e degenerescência dá lugar às noções de prazer 

e conquistas. O novo cenário envolve “receitas e técnicas para a manutenção corporal com 

comidas saudáveis, ginástica, medicamentos, além da incorporação de variadas formas de 

sociabilidade como dança, frequência a cursos e lazer”16. 

    Além disso, pode-se observar na mídia (propagandas, cinema, programas de 

televisão) que “o envelhecimento vem sendo associado à imagem positiva de se viver mais e 

melhor”17. Ressalta-se a heterogeneidade da velhice e o fato de que ela não implica, 

necessariamente, dependência e incapacidade. Venera-se o envelhecimento ativo e o 

princípio segundo o qual o importante não é dar anos à vida, mas vida aos anos18. 

  Mas esse quadro é válido para todas as pessoas que envelhecem? Seria esta a 

visão também dos que não são velhos? Afinal, o que é a velhice? 

   Em verdade, a velhice é um conceito indefinível. É possível reconhecer um 

velho, mas é difícil defini-lo a partir de parâmetros seguros de avaliação19. A fórmula 

estabelecida pelo Estatuto do Idoso (60 anos de idade ou mais) é válida para “finalidades 

operacionais”20, ou seja, é um padrão etário compreensível para fins de formulação e 

execução de políticas públicas, posto que delimita através da idade o grupo que recebe a 

atenção estatal. Mas o critério não esconde certo artificialismo. O corte etário aos 60 anos 

não é o único critério nem necessariamente o melhor. 

  Já se pôde constatar, a respeito do tema, que o início da velhice, segundo 

jovens de 16 a 24 anos de idade, se daria, em média, aos 66 anos e 3 meses; na visão de 

adultos de 25 a 59 anos de idade, se daria aos 68 anos e 11 meses, e finalmente, na 

perspectiva dos próprios idosos, ocorreria, em média, aos 70 anos e 7 meses21. Se o critério 

etário (calendário) é falível, qual seria o critério mais adequado para a definição de velhice?  

                                                           
16 REBOUÇAS, Mônica et al. O que há de novo em ser velho. Revista Saúde e Sociedade. Volume 22, 
Número 04. São Paulo: USP, p. 1232. 
17 Idem. Ibidem, p. 1226. 
18 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Tradução de 
Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005, p. 13. 
19 STELMACHUK, Maris Stela da Luz. Sentidos do trabalho para idosos em exercício profissional 
remunerado (Dissertação de mestrado). Florianópolis: UFSC, 2005, p. 16. 
20 CAMARANO, Ana Amélia. Mecanismos de proteção social para a população idosa brasileira (Texto 
para Discussão n.⁰ 1.179. Rio de Janeiro: IPEA, 2006, p. 02. 
21 NERI, Anita Liberalesso. Atitudes e preconceitos em relação à velhice. In: NERI, Anita Liberalesso. 
Idosos no Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, Edições SESC, 2007, p. 34. 
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    Além da mera contagem dos anos no calendário, a caracterização da velhice 

passa por processos biológicos que se referem à estética, ao surgimento de doenças crônicas 

e à perda da capacidade física. Passa também por processos psicológicos, relacionados à 

capacidade mental e ao estado emocional à medida que a idade avança. Finalmente, passa 

também por processos sociais, conforme as mudanças que ocorrem nos papéis 

desenvolvidos pela pessoa que envelhece (perda do emprego, nascimento de netos, 

aposentadoria, frequência a grupos de terceira idade etc)22. 

   De um lado, a pessoa velha pode estar associada à degeneração física e 

mental, o que resulta nas ideias de inatividade, incapacidade e dependência. De outro lado, 

pode estar relacionada à autonomia física e mental, com a qual se associam os atributos de 

capacidade, atividade, sexualidade, independência e participação23. Tudo depende da 

conjugação das diversas facetas do processo de envelhecimento. 

    Portanto, a depender do critério adotado uma pessoa pode ser considerada 

velha já a partir de 50 anos de idade, ou apenas a partir de 75 anos de idade. Existe uma 

“variedade de modos de ser velho”24, e por isso não se pode desenhar “uma 

substancialidade absoluta no ser da velhice”25. Dessa forma, o conceito de velhice pode 

trazer muitas subjetividade e ambiguidades. 

 

  

2.1.1. As representações sociais sobre a velhice 

 

 

     As representações sociais a respeito da pessoa idosa abrem um caminho 

seguro para se compreender o modo como a sociedade, de fato, enxerga o 

envelhecimento26. Elas se “constituem como um tipo de realidade para os indivíduos ou 

                                                           
22 CAMARANO, Ana Amélia. Mecanismos de proteção social para a população idosa brasileira (Texto 
para Discussão n.⁰ 1.179). Rio de Janeiro: IPEA, 2006, p. 01.  
23 GUERRA, Ana Carolina Lima Cavaletti; CALDAS, Célia Pereira. Dificuldades e recompensas no 
processo de envelhecimento: a percepção do sujeito idoso. Revista Ciência & Saúde Coletiva. Volume 
15, Número 06. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010, p. 2933. 
24 Idem, p. 2932. 
25 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. A Velhice na Constituição. In: Justitia. São Paulo: 1999, p. 145. 
26 Loc. Cit. 
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grupos”27, que as recriam e as transmitem por meio da comunicação, articulando e 

construindo assim a imagem sobre determinado objeto social.  

    Sendo a velhice um objeto social passível de representação, a senilidade tem 

a sua imagem construída a partir das interpretações dos indivíduos que com ela se deparam 

no cotidiano28. Trata-se de um viés de análise mais realista e que proporciona uma 

vantagem adicional. Segundo Margareth Park et al, por meio dele pode-se compreender 

mais facilmente também como se dá a relação da sociedade com a velhice, uma vez que as 

representações sociais refletem e são refletidas na maneira como os idosos são tratados29. 

  Partindo dessa premissa, as mesmas autoras conseguiram identificar o modo 

como se dá a representação do velho na infância30. Estimuladas em atividades lúdicas 

(desenhos e brincadeiras) a representar a imagem de uma pessoa idosa, crianças atribuem 

importância às características físicas (rugas, pele seca, cabelos brancos, voz enfraquecida), e 

destacam ainda o “corpo encarquilhado” e “limitação físicas”31. 

  Segundo as autoras, a pesquisa permite concluir que a representação social 

sobre a velhice se ancora no conceito de limitações físicas. Por se tratar de crianças, há 

indícios de que elas constroem sua representação social com base em informações que já 

circulam na sociedade em que estão inseridas, acabando por perpetuar a ideia de que 

velhice é sinônimo de decadência32.  

  Na mesma linha, outra pesquisa a respeito da representação social dos idosos 

voltou as atenções à educação formal no Brasil e ao material adotado nas escolas por 

recomendação do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE)33. A pesquisa procurou 

analisar o conteúdo de todos os livros infanto-juvenis recomendados pelo PNBE que fazem 

alguma referência ao idoso e ao envelhecimento. O objetivo principal era detectar os 
                                                           
27 SANTOS, Verônica Braga dos; TURA, Luiz Fernando Rangel; ARRUDA, Angela Maria Silva. As 
representações sociais de pessoa velha construídas por adolescentes. Revista Saúde e Sociedade. 
Volume 22, Número 01. São Paulo: USP, 2013, p. 142. 
28 Loc. Cit. 
29 PARK, Margareth Brandini; LOPES, Ewellyne Suely de Lima. Representação social de crianças acerca 
do velho e do envelhecimento. Revista Estudos de Psicologia, Volume 12. Campinas: PUC-Campinas, 
2007, p. 141. 
30 O estudo envolveu crianças de 05 a 10 anos de idade. 
31 PARK, Margareth Brandini; LOPES, Ewellyne Suely de Lima. Ibidem, p. 144. 
32 Loc. Cit. 
33 A pesquisa selecionou apenas os livros publicados a partir de 2003, ano de aprovação do Estatuto 
do Idoso, cujo art. 22 dispõe que “nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão 
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, 
de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. 
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aspectos biológicos e psicossociais na imagem que os livros constroem acerca da velhice em 

seus personagens. 

  As obras mostraram situações positivas e negativas da terceira idade. Em 

relação aos aspectos negativos, alguns livros associam ao idoso os atributos da feiura e da 

falta de higiene, enquanto quase todos associam ao idoso o estado de humor desfavorável e 

a situação de isolamento social34.  

  Quanto à visão de adolescentes de 15 a 19 anos, Angela Arruda, Luiz Tura e 

Verônica Santos identificaram que as representações sociais mais imediatas feitas pelos 137 

entrevistados evocavam as ideias de doença, bengala, remédio e dificuldades. Embora a 

experiência tivesse sido um elemento fortemente presente, a referência constante às 

limitações físicas “reforça o sentido de condições patológicas na velhice”35. Para os 

adolescentes, essas condições (desfavoráveis) constituem a principal marca da pessoa idosa. 

    Em pesquisa de campo realizada por Gustavo Venturi e Vilma Bokany, tendo 

como amostra apenas pessoas adultas, a percepção da chegada da velhice esteve associada 

a aspectos negativos na visão de 90% dos entrevistados. As doenças ou debilidades físicas 

apareceram, para a maioria (opinião espontânea de 62% dos entrevistados), como o 

principal sinal de que a velhice chegou, e foram associadas aos sintomas de desânimo e de 

perda da vontade de viver para 28% dos entrevistados 36. 

    Conforme se observa, os aspectos negativos são preponderantes e parecem 

ser influenciados pela ideologia da velhice como problema médico-social e pela opinião de 

que os idosos são cidadãos que devem ser tutelados por serem frágeis e incapazes. Segundo 

Anita Neri, esta é uma imagem distorcida da velhice37.  

  A afirmação da pesquisadora, entretanto, não pode ser generalizada. A 

ideologia da velhice como problema médico-social é uma causa muito provável de condutas 

                                                           
34 ROQUE, Francelise Pivetta et al. A Visão do envelhecimento, da velhice e do idoso veiculada por 
livros infanto-juvenis. Revista Saúde e Sociedade. Volume 24, Número 03. São Paulo: USP, 2015, p. 
1069. 
35 SANTOS, Verônica Braga dos; TURA, Luiz Fernando Rangel; ARRUDA, Angela Maria Silva. As 
representações sociais de pessoa velha construídas por adolescentes. Revista Saúde e Sociedade. 
Volume 22, Número 01. São Paulo: USP, 2013, p. 505. 
36 VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vilma. A velhice no Brasil: contrastes entre o vivido e o imaginado. In: 
NERI, Anita Liberalesso. Idosos no Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São 
Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, Edições SESC, 2007, p. 25. 
37 NERI, Anita Liberalesso. . Atitudes e preconceitos em relação à velhice. In: NERI, Anita Liberalesso. 
Idosos no Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, Edições SESC, 2007, p. 39. 
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preconceituosas frente a pessoas mais velhas. Mas a imagem da debilidade física seria 

totalmente arbitrária? Seria razoável excluir a priori a ideia de limitações físicas como 

atributo da pessoa idosa? 

 

 

2.1.2. As limitações físicas: suposição e realidade 

 

  

  A deterioração progressiva do organismo é característica natural do processo 

de envelhecimento, Segundo Rodrigo Moreira, o envelhecimento biológico 

 

é caracterizado por uma perda progressiva e previsível de células e função 
dos tecidos, tornando o organismo menos apto para se reproduzir e 
sobreviver. A deterioração da função é heterogênea entre os sistemas e 
indivíduos e é detectável, inicialmente, como uma perda das capacidades de 
reserva de restaurar a homeostase38 sob estresse e, posteriormente, pela 

função alterada em repouso39. 
 

  A Geriatria, aliás, possui em seu catálogo uma patologia específica para lidar 

com o quadro clínico de idosos: a síndrome da fragilidade. De acordo com Angelo Bós, 

Camila Remor e Maria Werlang, a síndrome é caracterizada “pela diminuição da reserva 

homeostática e redução da capacidade de o organismo resistir ao estresse, resultando em 

declínios cumulativos em múltiplos sistema fisiológicos, causando vulnerabilidade e efeitos 

adversos”40. 

   As manifestações da síndrome são detectáveis objetivamente. Ela representa 

“um conjunto de sintomas que incluem perda de peso, fraqueza, fadiga, inatividade e 

redução da ingestão alimentar, e, além disso, caracteriza-se por sinais tais como sarcopenia 

(diminuição da massa muscular), anormalidades no equilíbrio e marcha, 

descondicionamento e osteopenia41” 42.  

                                                           
38 Homeostase significa equilíbrio. 
39 MOREIRA, Rodrigo O. et al. Endocrinologia Geriátrica. Itapevi: AC Farmacêutica (GEN), 2011, p. 01. 
40 BÓS, Angelo José Gonçalves; REMOR, Camila Bitencourt; WERLANG, Maria Cristina. Características 
relacionadas ao perfil de fragilidade no idoso. Revista Scientia Medica. Volume 21, Número 03. Porto 
Alegre: PUC-RS, 2011, p. 108. 
41 Osteopenia significa perda óssea. 
42 BÓS, Angelo José Gonçalves; REMOR, Camila Bitencourt; WERLANG, Maria Cristina. Ibidem, p. 108. 
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   O diagnóstico da síndrome da fragilidade é feito pelo número de sintomas 

apresentados. De acordo com o critério mais aceito entre os clínicos, os indivíduos que 

apresentam três ou mais dos sintomas acima mencionados caracterizam um idoso frágil, 

enquanto os indivíduos que apresentam um ou dois sintomas caracterizam um estado de 

pré-fragilidade, com risco de desenvolver a síndrome 43. 

  Não por acaso, os próprios idosos constroem representações sociais a seu 

respeito com uma imagem semelhante àquela construída por crianças, jovens e adultos não 

idosos. Verônica Santos, Luiz Tura e Angela Arruda investigaram o tema e descobriram que 

apesar de a imagem da experiência ser a mais lembrada nos resultados, ela é seguida por 

representações negativas, como doença e dificuldades, na resposta espontânea dos 

entrevistados44.  

    Assim, até na visão dos próprios idosos, as representações sociais da velhice 

não estão muito distantes das lições da Medicina e da percepção generalizada da sociedade. 

Conforme aponta Sara Melo, é possível haver um envelhecimento normal, em que os efeitos 

da idade são mínimos, e o envelhecimento patológico, no qual há perda de funcionalidade45.  

   O envelhecimento dos indivíduos caracteriza-se por uma maior frequência de 

doenças e alterações físicas associadas ao declínio de desempenho de diversos órgãos, de 

modo que “mesmo o envelhecimento livre de doença envolve algum grau de perda 

funcional, expressa por diminuição discreta, porém contínua, de vigor, força, prontidão, 

velocidade e reação” 46. 

Por outro lado, o desenvolvimento constante da tecnologia não elimina a ação 

do tempo. Mesmo a tecnologia que visa prorrogar a juventude também encontra seus 

                                                           
43 BÓS, Angelo José Gonçalves; REMOR, Camila Bitencourt; WERLANG, Maria Cristina. Características 
relacionadas ao perfil de fragilidade no idoso. Revista Scientia Medica. Volume 21, Número 03. Porto 
Alegre: PUC-RS, 2011, p. 108. 
44 SANTOS, Verônica Braga dos; TURA, Luiz Fernando Rangel; ARRUDA, Angela Maria Silva. As 
representações sociais de pessoa velha construídas por adolescentes. Revista Saúde e Sociedade. 
Volume 22, Número 01. São Paulo: USP, 2013, p. 142-143. 
45 MELO, Sara Cristina de. Bem-estar subjetivo e bem-estar no trabalho: um estudo com idosos que 
trabalham (Dissertação de mestrado). Uberlândia: UFU, 2007, p. 18. 
46 PAPALÉO NETTO, Matheus. Processo de Envelhecimento e longevidade. In: Papaléo Neto, Matheus 
(Org.). Tratado de Gerontologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007, p. 13-14. 
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limites. Os indivíduos são encorajados a lidar com a “impossível tarefa de acrescentar anos à 

vida sem envelhecer”47.   

    Embora a interpretação da sociedade sobre a velhice, amparada na ideia de 

limitações físicas, possa estar eventualmente distorcida para alguns casos (pois muitos 

idosos não possuem limitações físicas significativas), ela não é de todo arbitrária. Assim, o 

discurso otimista quanto aos benefícios da terceira idade merece ponderação.  

   A crítica dirigida contra a “supergeneralização ou supersimplificação” dos 

atributos negativos das pessoas mais velhas tem razão quando aponta a heterogeneidade de 

experiências no processo de envelhecimento. A velhice pode realmente ser uma etapa de 

lazer, de realização pessoal (incompleta na juventude), de novos hábitos, hobbies etc. No 

entanto, a procedência dessa crítica não pode levar ao equívoco do tratamento homogêneo 

da velhice como se esta fosse uma fase da vida repleta de atributos apenas positivos.  

  Em verdade, os relatos do tipo ‘não me sinto velho’ podem implicar um 

equívoco de interpretação sobre o processo de envelhecimento. Descrições deste tipo 

podem estar vinculadas muito mais à recusa da imagem depreciativa geralmente associada à 

velhice, conforme visto há pouco, do que propriamente a uma realidade dos idosos 

brasileiros. 

    Além disso, a visão otimista não traduz a realidade social por completo. Nem 

todas as pessoas mais velhas se encontram no mesmo patamar de escolaridade, 

oportunidade e renda. As sociedades capitalistas caracterizam-se pela desigualdade 

distributiva e suscitam desafios ligados às camadas mais pobres e desassistidas48. Por isso, as 

múltiplas formas de se viver a velhice podem ser o resultado também das diferenças do 

poder econômico de cada idoso.   

    Em outras palavras, a representação social da velhice como uma fase de 

decadência física pode até ser um erro de interpretação. Mas pode ser um fator de 

identidade válido para muitos envelhescentes e idosos que, de fato, a partir desta enfrentam 

muito mais dificuldades do que antes de ingressarem nela.  

                                                           
47 SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Identidade etária, envelhecimento e terceira idade: criação e 
redefinição do curso da vida contemporâneo (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: UERJ, 2006, 
p. 101-102. 
48 REBOUÇAS, Mônica et al. O que há de novo em ser velho. Revista Saúde e Sociedade. Volume 22, 
Número 04. São Paulo: USP, p. 1228. 



30 
 

     Muitos dos problemas apontados na velhice não são relacionados 

necessariamente a ela em si mesma, mas à qualidade de vida ao longo do processo de 

envelhecimento. As características associadas ao envelhecimento podem ser distintas ou ter 

intensidades diferentes, de acordo com o nível socioeconômico do idoso49. Em suma, “o 

tempo da velhice pode ser medido em termos de condições sociais de cada idoso” 50. 

   Por isso, as imagens positivas da terceira idade podem ser falsas quando 

também são generalizadas. A imagem positiva, erroneamente generalizada, pode não só 

ocultar a velhice como etapa de decadência fisiológica e cognitiva, como também colaborar 

para uma menor atenção de políticas públicas que se valem da vulnerabilidade como 

pressuposto de atuação51. 

    Nesse sentido, dois dados merecem atenção para as políticas públicas 

voltadas às pessoas velhas. Em primeiro lugar, essas pessoas constituem um grupo que pode 

apresentar limitações físicas por uma questão biológica. Em segundo lugar, 

independentemente de apresentarem ou não limitações físicas significativas, elas podem 

enfrentar barreiras por uma questão social: a associação frequente – embora por vezes 

distorcida e preconceituosa – entre a senilidade e as limitações físicas.  

   Segundo Egídia Maria de Almeida Aiexe, o primeiro ingrediente na fórmula da 

discriminação é o preconceito, que “consiste em julgar ou conceituar alguém mediante uma 

generalização, uma banalização ou uma mistificação”52. Em geral, “não se discrimina alguém 

sem antes se lhe voltar um olhar de condenação, de censura ou de rejeição por algo que 

componha o seu ser”53.  

    O preconceito circunscrito apenas à consciência individual é fenômeno 

insuscetível de censura. A sua exteriorização, porém, leva à discriminação. Numa sociedade 

                                                           
49 GUERRA, Ana Carolina Lima Cavaletti; CALDAS, Célia Pereira. Dificuldades e recompensas no 
processo de envelhecimento: a percepção do sujeito idoso. Revista Ciência & Saúde Coletiva. Volume 
15, Número 06. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010, p. 2936-2.938. 
50 REBOUÇAS, Mônica et al. O que há de novo em ser velho. Revista Saúde e Sociedade. Volume 22, 
Número 04. São Paulo: USP, p. 1228. 
51 SILVA, Luna Rodrigues Freitas. I Identidade etária, envelhecimento e terceira idade: criação e 
redefinição do curso da vida contemporâneo (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: UERJ, 2006, 
p. 67-68. 
52 AIEXE, Egídia Maria de Almeida. Uma conversa sobre direitos humanos, visão da justiça e 
discriminação. In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 329. 
53 Loc. Cit. 
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que polariza e hierarquiza os sujeitos em jovens e velhos54, as características biológicas da 

pessoa idosa juntamente com a interpretação social feita a seu respeito, tornam este grupo 

etário mais vulnerável a atos de discriminação.  

 

 

2.2. ENVELHECIMENTO E MERCADO DE TRABALHO 

 

 

    O processo de envelhecimento inclui transformações interpretadas 

simultaneamente como ganhos e perdas, e seu produto final, a senilidade, é objeto de 

sentimentos que oscilam entre a aceitação e a rejeição55. Como a velhice e o 

envelhecimento são partes de um processo contraditório gestado pelo sistema social, o 

velho pode transitar, involuntariamente, entre ser e não ser parte integrante das relações 

sociais56.  

   Em pesquisa realizada pelo SESC e a Fundação Perseu Abramo, numa amostra 

feita com 2.136 idosos e 1.608 jovens e adultos, residentes em 204 municípios distribuídos 

pelas cinco regiões do país, 84% dos pesquisados afirmaram que existe preconceito em 

relação aos idosos no Brasil, mas 95% dos entrevistados garantiram não ter preconceitos em 

relação a eles. Conclusão: o preconceito existe, mas não é assumido.  

    Na mesma pesquisa, o disfarce dos entrevistados não resistiu a outros pontos 

do questionário, quando assumiram, nas respostas às demais perguntas, que a velhice é 

sinônimo de doença, que os velhos vivem no passado, e que há mais coisas ruins do que 

boas em ser idoso57.  

  A pesquisa do SESC teve como referência a discriminação às pessoas com 60 

anos de idade ou mais sem a indicação de um contexto específico. Mas não é improvável 

que o preconceito as atinja num contexto específico: o mercado de trabalho. Não é 

                                                           
54 TÓTORA, Silvana. Apontamentos para uma Ética do Envelhecimento. Revista Kairós, Vol. 11. São 
Paulo: PUC-SP, 2008, p. 24. 
55 NERI, Anita Liberalesso. Atitudes e preconceitos em relação à velhice. In: NERI, Anita Liberalesso. 
Idosos no Brasil – vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, Edições SESC, 2007, p. 34. 
56 TORELLY, Ivana Werner de Oliveira. A influência do trabalho na qualidade de vida do idoso e na 
sintomatologia depressiva (Dissertação de mestrado). Porto Alegre: PUC-RS, 2008, p. 04. 
57 NERI, Anita Liberalesso. Ibidem, p. 36. 
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igualmente improvável que também afete aquelas que estão caminhando para a terceira 

idade, os envelhescentes. 

    Segundo Daniela Chaves, envelhescentes são aqueles trabalhadores 

considerados velhos apesar de a idade não lhes permitir o almejado sossego da 

aposentadoria. Não são suficientemente jovens para obter uma chance de continuar 

trabalhando, mas não atingiram idade nem tempo de contribuição suficientes para a fruição 

do benefício previdenciário58. 

     O cenário de oferta de mão-de-obra projetado para as próximas décadas 

aponta que as pessoas com 50 anos de idade ou mais representarão praticamente metade 

da população em idade ativa (PIA)59-60.  

  Com efeito, projetando-se a PIA até 2050 para três diferentes grupos etários 

(15-29 anos, 30-59 anos e 60-79 anos), já se sabe que enquanto o primeiro grupo 

apresentará taxas de crescimento negativas ou diminuição do seu contingente, o segundo 

deve crescer em um ritmo cada vez menor até 2035, quando começará a diminuir. Apenas o 

terceiro grupo poderá ter um incremento positivo61.  

    Contrariamente às projeções acima, a população economicamente ativa (PEA) 

de envelhescentes e idosos tem ficado mais afastada do mercado de trabalho. Tudo indica 

que, assim como a sociedade produz representações negativas a respeito das pessoas mais 

velhas, também o mundo empresarial convive com uma imagem desfavorável deste grupo. 

Conforme aponta Marcos Mori, “ao corpo envelhecido associam-se, via de regra, as 

representações de improdutividade e incapacidade”62. 

                                                           
58 CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Mercado de trabalho e discriminação etária – a 
vulnerabilidade dos trabalhadores envelhescentes. São Paulo: LTr, 2006, p. 18. 
59 CEPELLOS, Vanessa Martines. O envelhecimento nas Organizações: das percepções de gestores de 
Recursos Humanos às práticas de gestão da idade (Dissertação de mestrado). São Paulo: FGV, 2013, 
p. 23-24. 
60 Até 2010, o IBGE incluía no conceito de PIA as pessoas com 10 anos de idade ou mais. Foi essa a 
referência dos dados no trabalho mencionado na nota anterior. A partir da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011, o IBGE passou a adotar no conceito de PIA as pessoas com 15 
anos ou mais de idade, conforme Notas Metodológicas disponíveis no sítio eletrônico 
www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme (acesso em 15/08/2019). 
61 CAMARANO, Ana Amélia. Perspectivas de crescimento da população brasileira e algumas 
implicações. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre 
população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 190. 
62 MORI, Marcos Massanobu. Aposentadoria e trabalho: investigação sobre a (re)inserção do idoso no 
mercado de trabalho (Dissertação de mestrado). São Paulo: PUC-SP, 2006, p. 04. 
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    Esse quadro nos traz uma certeza e uma incerteza. A certeza é que as 

empresas terão que lidar com um novo paradigma: a redução no número de jovens no 

mercado de trabalho e a disponibilidade cada vez maior de pessoas mais velhas63. A 

incerteza diz respeito ao efetivo aproveitamento de envelhescentes e idosos.  

   A gestão de recursos humanos tem, entre as suas principais funções, a tarefa 

de organizar, provisionar, treinar, desenvolver e motivar os trabalhadores, sendo 

responsável então por criar, implantar e rever as políticas para bem administrá-los64.  

    Nesta tarefa, alguns especialistas alertam para a necessidade de um equilíbrio 

entre as diferentes gerações. A rejeição de pessoas mais velhas (e competentes) pode ser 

uma opção desastrosa para a memória da empresa e também para os funcionários mais 

jovens, que “podem perder a confiança e o compromisso com a própria empresa” 65.  

    Segundo Ana Maya Uyehara, na visão moderna do gestor o capital humano 

também ganhou valor. No passado, as pessoas eram consideradas fatores permutáveis na 

equação da produção. As máquinas utilizadas no processo produtivo figuravam como 

diferenciais entre as empresas. Essa era passou66. Mas passou em termos.  

    O somatório do conhecimento coletivo gerado e adquirido no ambiente de 

trabalho (habilidades criativas, valores, atitudes, motivação, satisfação do cliente) são ativos 

intangíveis que realmente podem fazer a diferença. Porém, é preciso ponderar que a 

sobrevivência de muitas empresas atualmente exige agilidade, modernidade e atualização 

tecnológica do seu capital humano.  

    Se os trabalhadores mais velhos têm a vantagem da experiência que falta aos 

mais jovens, por outro lado, em algumas situações são menos produtivos por conta do 

próprio processo natural de envelhecimento, bem como apresentam mais resistência a 

incorporar as mudanças tecnológicas, o que pode refletir negativamente na produtividade67. 

                                                           
63 VANZELLA, Elídio; LIMA NETO, Eufrásio de Andrade; SILVA, César Cavalcanti da. A Terceira Idade e 
o Mercado de Trabalho. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, Volume 14, Número 04. João Pessoa: 
UFPB, 2011, p. 98. 
64 Loc. Cit. 
65 UYEHARA, Ana Maya Goto. Despertando o mercado de trabalho para o idoso. Revista Gerenciais. 
Volume 02 (setembro/2003), São Paulo: Uninove, 2003, p. 46. 
66 Idem, p. 45. 
67 CAMARANO, Ana Amélia. Empregabilidade do trabalhador mais velho e reforma da previdência. In: 
Mercado de Trabalho: conjuntura e análise. Número 61 (Outubro/2016). Brasília: IPEA/Ministério do 
Trabalho, 2016.p. 23-32. 
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   Segundo os especialistas em gestão de recursos humanos, o fator 

produtividade tende a ser ilustrado por meio de uma curva em formato de “U invertido” em 

função da idade. A produtividade teria uma tendência de crescimento contínuo até a faixa 

etária entre 30 e 40 anos, atingindo o pico próximo dos 50 anos de idade, e tendendo 

posteriormente à queda.  

  Com o advento da sociedade do conhecimento e da informação, as regras que 

asseguravam a manutenção e a promoção dos trabalhadores mais velhos no mercado foram 

desestabilizadas. A reorganização da produção abalou a experiência enquanto valor. A 

experiência representava o essencial do capital de competências dos mais velhos, quando o 

ritmo das mudanças tecnológicas era mais lento68. Atualmente, porém, a relação entre 

homem e tecnologia traz novos desafios para as relações de trabalho e um deles é a 

velocidade das mudanças tecnológicas. 

    Klaus Schwab afirma que uma quarta revolução industrial está em curso. 

Embora ela possa trazer um impacto positivo no crescimento econômico, pode-se esperar 

dela também “um efeito destrutivo quando as rupturas alimentadas pela tecnologia e a 

automação substituem o trabalho por capital, forçando os trabalhadores a ficar 

desempregados ou realocar suas habilidades em outros lugares”69.  

  O uso de novas tecnologias pode trazer consequências benéficas, como a 

diminuição das tarefas manuais e o fim do trabalho extenuante, que melhoram as condições 

de saúde do trabalhador uma vez que podem levar à diminuição de doenças e acidentes. 

Mas podem também resultar no chamado desemprego tecnológico70. 

  Não se trata de um desemprego de caráter temporário, mas sim estrutural na 

medida em que é “produzido por fatores que residem no próprio modelo de estruturação da 

economia”. Com efeito, as “mudanças na tecnologia de produção, mediante a mecanização 

e a automação, bem como nos padrões de demanda dos consumidores, podem tornar 

obsoletas certas indústrias ou profissões”71. 

 

                                                           
68 GUILLEMARD, Anne-Marie. Les défis du vieillissement. 2e ed. Paris: Armand Colin, 2010, p. 20. 
69 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016, p. 41-42. 
70 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Sociedade, tecnologia e a luta pelo emprego. São 
Paulo: LTr, 2018, p. 27. 
71 Idem, p. 42. 
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    Assim, a alternativa de realocação das habilidades em outros lugares, 

mencionada por Klaus Schwab, nem sempre é simples e possível no curto prazo. Muitas 

profissões devem desaparecer, e o emprego diminuirá consideravelmente em relação aos 

trabalhos repetitivos e rotineiros72. Portanto, as projeções para uma organização do trabalho 

pautada fortemente pela tecnologia permitem prognosticar uma vida mais difícil para 

envelhescentes e idosos no mercado de trabalho.  

  Além da revolução tecnológica, os gestores de recursos humanos referem 

também um custo mais alto com a mão de obra mais velha73. Argumenta-se que o gráfico 

em formato de “U invertido”, utilizado para representar o desenvolvimento da 

produtividade, não é acompanhado de forma proporcional pelos salários74.  

    Em outras palavras, a queda na produtividade não é seguida pela queda nos 

salários, até mesmo em função das garantias legais para a preservação do patamar 

remuneratório, sendo a mais eloquente delas a irredutibilidade salarial como regra 

excepcionada apenas por negociação coletiva (art. 7º, inciso VI, CF).  

    Em consequência, a remuneração dos mais velhos tende a permanecer mais 

alta sem manter correspondência com os níveis de produtividade75. Mesmo por emenda 

constitucional, a eventual abolição da garantia do art. 7º, inciso VI suscitaria a tese de 

violação a cláusula pétrea, por meio de interpretação extensiva à expressão “direitos e 

garantias individuais” presente no art. 60, §4º, inciso IV, CF.  

    Assim, por impedir a redução de salários por medidas legislativas – algo que 

poderia ser vislumbrado de forma articulada com o processo de aposentadoria – a restrição 

constitucional concorre para que a mão de obra envelhecida se torne menos atraente pelo 

custo que representa.  

  

                                                           
72 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016, p. 44.  
73 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. Menos jovens e mais idosos no 
mercado de trabalho? In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova 
relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 378. 
74 NERI, Marcelo Cortes. Renda, consumo e aposentadoria. In: NERI, Anita Liberalesso (Org). Idosos 
no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: SESC/Fundação Perseu 
Abramo, 2007, p. 94.  
75 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. Ibidem, p. 378. 
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    O descompasso entre salário e produtividade dos mais velhos pode ser 

verificado pelas estatísticas dos segurados do RGPS. O Anuário Estatístico da Previdência 

Social contempla uma tabulação própria para os trabalhadores que possuem vínculo 

empregatício, tendo em vista que correspondem a praticamente três quartos do total de 

segurados deste regime.  No documento é possível observar o nível do salário-de-

contribuição dos segurados empregados.  

    O salário-de-contribuição é a base de cálculo para o pagamento das 

contribuições previdenciárias. A sua composição é regulada pelo art. 28 Lei 8.212/91 e 

guarda uma proximidade muito grande com o valor da remuneração do empregado. Daí 

porque os dados do Anuário Estatístico permitem corroborar a tese do custo elevado da 

mão de obra envelhecida. 

   Os dados oficiais acerca do nível dos salários-de-contribuição, em função da 

idade dos segurados, adotam diferentes cortes etários que começam com o grupo “até 19 

anos” e terminam com o grupo “70 anos ou mais”, para ambos os sexos. Na tabela abaixo 

segue uma síntese dos últimos seis anos com valores arredondados. 

 

 

Tabela 1 – Média de salário-de-contribuição dos empregados, por faixa etária, de 2012 a 2017 (R$) 

Faixa Etária / Ano 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Até 19 anos 1.000,00 950,00 950,00 850,00 850,00 750,00 

20 a 24 anos 1.500,00 1.450,00 1.350,00 1.350,00 1.250,00 1.100,00 

25 a 29 anos 2.100,00 2.100,00 1.950,00 1.850,00 1.700,00 1.550,00 

30 a 34 anos 2.700,00 2.500,00 2.450,00 2.250,00 2.050,00 1.900,00 

35 a 39 anos 3.000,00 2.900,00 2.600,00 2.400,00 2.200,00 2.000,00 

40 a 44 anos 3.050,00 2.950,00 2.700,00 2.450,00 2.250,00 2.050,00 

45 a 49 anos 3.100,00 3.000,00 2.750,00 2.550,00 2.400,00 2.200,00 

50 a 54 anos 3.250,00 3.150,00 2.950,00 2.750,00 2.600,00 2.350,00 

55 a 59 anos 3.300,00 3.250,00 3.000,00 2.850,00 2.650,00 2.400,00 

60 a 64 anos 3.350,00 3.250,00 3.050,00 2.850,00 2.700,00 2.450,00 

65 a 60 anos 3.700,00 3.500,00 3.250,00 3.050,00 2.850,00 2.600,00 

70 anos ou mais 3.950,00 3.750,00 3.400,00 3.150,00 2.950,00 2.650,00 

Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 
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  Conforme se observa, o comportamento da remuneração média de 

empregados no país se caracteriza pela contínua ascensão à medida que aumenta a idade. A 

faixa de 60-64 anos apresenta valores semelhantes à faixa anterior nos anos de 2014 e 2016. 

À parte este pequeno detalhe, a tendência da remuneração para ambos os sexos, nos 

últimos seis anos, foi sempre o aumento em função da idade. Para um modelo econômico 

que procura minimizar os custos, a constatação acima pode colaborar para uma menor 

utilização de envelhescentes e idosos. 

    Com relação aos trabalhadores que dependem preponderantemente da força 

física em suas profissões, a utilização da mão de obra mais velha é inibida pelo próprio 

processo natural de envelhecimento. Nestes casos, a queda na produtividade para tarefas 

mais pesadas é uma consequência um tanto óbvia. 

    Não é por acaso que as pesquisas na área de recursos humanos apontam 

diferentes níveis de produtividade, conforme a faixa etária, quando se compara funções 

administrativas e funções operacionais. Esta constatação produz, aliás, um dualismo no 

mercado de trabalho. Segundo Patrícia Gomes e João Pamplona, para os “trabalhadores com 

funções administrativas, a produtividade mantém-se estável na maior parte das idades, 

enquanto a produtividade dos trabalhadores da fábrica cai após os 55 anos de idade”76.  

   O dualismo acima, por sua vez, possui raízes mais profundas. Algumas 

pesquisas já mostraram que os homens brasileiros idosos de baixa escolaridade se 

concentram em ocupações que envolvem mais força física (operários de construção, 

operadores de máquinas, trabalhadores em transporte público etc), ao passo que pessoas 

com escolaridade mais elevada estão ocupadas em atividades de ensino e nas relacionadas 

às ciências da saúde e técnicas administrativas, que exigem menos força física. Em suma, “a 

escolaridade trabalha a favor da idade” 77. 

  A questão, porém, não é apenas de qualificação como aparenta ser. A fábrica 

do futuro, que substituiria aquela caricatura feita por Charles Chaplin em Tempos Modernos, 

                                                           
76 GOMES, Patrícia Silva; PAMPLONA, João Batista. Envelhecimento populacional, mercado de 
trabalho e política pública de emprego no Brasil. Revista Economia & Gestão. Volume 15, Número 41 
(Out/Dez 2015). Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015, p. 216. 
77 CAMARANO, Ana Améilia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. Menos jovens e mais idosos no 
mercado de trabalho? In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova 
relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 393. 
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não é a realidade generalizada de todo o processo produtivo. Ao lado do trabalhador do 

core, que constitui uma parcela mínima da força de trabalho e se envolve diretamente com 

as novas tecnologias e novos processos organizacionais, existem ainda muitas pessoas 

exercendo trabalhos semelhantes ao visto em Tempos Modernos78. 

  Esse é o grupo que enfrenta ainda mais dificuldade para ingressar ou se 

manter num emprego. Em pesquisa de campo realizada junto a grandes empresas da região 

de Campinas, com apoio do MackPesquisa, Francesca Columbu, Vinícius Fluminhan e Márcia 

Serra constataram que em alguns setores existe uma preferência declarada dos gestores de 

recursos humanos pela contratação de trabalhadores mais jovens por conta de limitações 

físicas dos mais velhos79.  

    Os gestores admitem que a velhice, de fato, é comumente associada à 

incapacidade, e muitas vezes não podem evitar o etarismo quando o perfil do candidato já 

vem delineado pelo setor responsável pela vaga aberta. As empresas da amostra da 

pesquisa pertencem a diferentes setores. Os gestores que atuam na indústria automotiva, 

química e da construção civil apontaram, de forma mais enfática, que não seria adequado a 

uma pessoa mais velha trabalhar no chão de fábrica, e que é mais difícil contar com 

funcionários com mais de cinquenta anos de idade por falta de agilidade80. 

   Desse modo, o rápido avanço das tecnologias, o custo mais elevado da mão 

de obra a partir dos 50 anos de idade e a redução da capacidade física pelo processo natural 

de envelhecimento, são fatores que podem colaborar para uma maior vulnerabilidade do 

trabalhador mais velho, especialmente o de baixa escolaridade e com mais dependência da 

força física. 

 

 

 

 

                                                           
78 ARANHA, Antonia Vitória Soares. Novas tecnologias, mercado de trabalho e formação profissional. 
In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.) Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, 
p. 298-301. 
79 FLUMINHAN, Vinícius Pacheco; COLUMBU, Francesca; SERRA, Márcia Milena Pivatto. 
Envelhecimento populacional na região de Campinas: a “peste grisalha” e o futuro do mercado de 
trabalho. Revista de Direito do Trabalho. Número 203 (Julho/2019). São Paulo: Thomson Reuters, 
2019, p. 249. 
80 Idem, p. 237. 
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2.3. A BAIXA PARTICIPAÇÃO DE ENVELHESCENTES E IDOSOS 

 

 

  O valor atribuído ao indivíduo, numa sociedade capitalista, é medido segundo 

sua aptidão para a produção de riqueza81. Em termos pragmáticos, o trabalhador terá maior 

valorização quanto mais útil for a esse propósito. Mas o que dizem as estatísticas sobre a 

inserção da mão de obra envelhecida no mercado de trabalho? Os números corroboram a 

tese da maior vulnerabilidade proporcionada pela condição etária? 

  Segundo Jorge Felix, cujo estudo se refere especificamente a idosos, tem-se 

observado uma assimetria entre a população idosa ativa e a população idosa 

economicamente ativa. Desde a década de 1990, apesar do acelerado ritmo de 

envelhecimento populacional, houve queda na participação proporcional de idosos no 

mercado de trabalho82. 

    Com efeito, de 1992 a 2002, a população economicamente ativa cresceu 

24,1%, e de 2002 a 2012, 14,1%. Já a população economicamente ativa de idosos aumentou 

23,2% no primeiro período, e no segundo, 32,8%. No entanto, este aumento não representa 

maior participação proporcional das pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Em 

verdade, “estas porcentagens são inferiores às do crescimento total da população idosa, de 

40,6% e 51,8%, para os mesmos períodos”. O que houve, sim, foi um “declínio de 12% na 

taxa de atividade de idosos, de ambos os sexos” 83, nas duas décadas analisadas. 

  Os resultados apontados por Jorge Félix não permitem concluir, 

necessariamente, que os idosos sejam mais vulneráveis no mercado de trabalho. O próprio 

fato de haver muitos aposentados a partir dos 60 anos de idade poderia explicar o declínio. 

Porém, quando se analisa o comportamento da população economicamente ativa de 

pessoas na faixa de 50 a 59 anos de idade, há indícios mais fortes da menor preferência do 

mercado de trabalho por pessoas mais velhas. 

                                                           
81 MAGALHÃES, Maria Lúcia Cardoso de. A discriminação do trabalhador idoso – responsabilidade 
social das empresas e do Estado. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Volume 48, 
n.º 78. Belo Horizonte: TRT 3ª Região, 2008, p. 36. 
82 FELIX, Jorge. O idoso e o mercado de trabalho. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 247. 
83 Loc. Cit. 
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  De acordo com Ana Amélia Camarano, “entre 1993 e 2013, observou-se um 

crescimento no número de homens de 50 a 59 anos que não trabalhavam, não procuravam 

trabalho e não eram aposentados nem pensionistas”84. Por não ter trabalho e não ser 

aposentado, este grupo passou a ser chamado de nem-nem.  

    Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 

(PNAD) para o mesmo período, a pesquisadora chegou à conclusão de que os nem-nem 

“constituíam, em 1993, 4,3% do total de homens nesta faixa; em 2013 passaram a constituir 

8,6%; e, em 2016, estavam em 9,5%”85. Os números são significativos quando se percebe 

que “a média de idade de aposentadoria no Brasil é de 59,4 anos”86.  

    Como se não bastasse tal indicador, o perfil dos homens nem-nem traz mais 

indícios de que existem barreiras para a sua inclusão no mercado de trabalho. A partir de 

uma classificação quadripartite87 envolvendo todos os homens na faixa etária de 50 a 59 

anos, Ana Amélia Camarano conseguiu identificar o nível de escolaridade predominante bem 

como o estado de saúde entre os envelhescentes que estão fora da população 

economicamente ativa.  

   Em relação ao nível de escolaridade, a mais baixa escolaridade foi observada 

para os nem-nem e a mais alta para os que estavam trabalhando e eram aposentados. 

Enquanto 72,3% dos nem-nem não tinham qualquer instrução ou apenas o fundamental 

incompleto, a proporção comparável para os aposentados que também estavam ocupados 

foi de 34,1%. Já 21,4% destes homens tinham curso superior completo, e apenas 4,1% dos 

nem-nem estavam nesta condição. Assim, as barreiras no mercado de trabalho podem 

também estar associadas à baixa escolaridade88.  

  Quanto ao nível de saúde, foram os nem-nem que reportaram a mais elevada 

proporção dos homens que declararam ter pelo menos uma doença crônica (73,5%), 

comparados aos homens nas demais categorias (58,6%).  Além disso, a partir de uma lista 

                                                           
84 CAMARANO, Ana Amélia; FERNANDES, Daniele. Os homens maduros que não trabalham nem são 
aposentados: um estudo exploratório da PNAD contínua. In: Mercado de Trabalho: conjuntura e 
análise. Número 64 (Abril 2018). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2018, p. 53. 
85 Idem, p. 54. 
86 LEAL, Bruno Bianco; PORTELA, Felipe Mêmolo. Previdência em Crise. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2018, p. 104. 
87 Os quatro grupos na pesquisa foram assim organizados: 1º grupo: nem-nem (não trabalham nem 
são aposentados); 2º grupo: são aposentados e trabalham; 3º grupo: são aposentados puros (não 
trabalham); 4º grupo: trabalham mas ainda não são aposentados. 
88 CAMARANO, Ana Amélia; FERNANDES, Daniele. Ibidem, p. 55. 
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com 12 doenças consideradas importantes, foram os nem-nem que declararam uma 

proporção mais elevada delas do que os demais grupos.  

    Tais patologias (doenças do coração, da coluna etc.) diminuem a capacidade 

laboral, fator que também pode estar associado às dificuldades de inclusão no processo 

produtivo, especialmente para as profissões que requerem força física89. Afinal, “o 

envelhecimento, por si só, leva à piora nas condições de saúde apesar do avanço da 

medicina, da tecnologia médica e da expansão dos serviços de saúde”90. 

  Não obstante os indícios apontados acima, há quem argumente que a 

hipótese de etarismo não é compatível com os índices de desemprego das pessoas mais 

velhas. Segundo Rogério Constanzi, que realizou estudos com base nos dados da PNAD de 

2015, a taxa de desemprego “na faixa dos 55 aos 64 anos (3,6%), é bem mais baixa que a 

média de 16 anos ou mais (9,4%) e do que para os jovens de 16 a 24 anos (22,8%)”91.  

   Com base nesses dados, Constanzi conclui que o baixo nível de desemprego 

entre os mais velhos “pode ser um indício de valorização da experiência profissional na casa 

dos 50 e 60 anos”, o que contraria o “mito popular de que pessoas de 50 ou 60 anos são 

discriminadas de forma generalizada no mercado de trabalho”92.  

  No entanto, a posição de Constanzi é bastante criticável. Primeiramente, os 

estudos de caráter científico conhecidos sobre o tema não chegam a conclusões 

generalizantes como o autor menciona. Ao contrário, procura-se, em geral, a identificação 

de fatores associados ao preconceito etário no mercado de trabalho, a exemplo do nível de 

escolaridade e da profissão exercida, pois a perda da capacidade laborativa não ocorre da 

mesma forma para todas as pessoas.   

  Nesse sentido, já existem provas robustas de que a taxa de desemprego pode 

oscilar para diferentes grupos sociais. Conforme estudos de Miguel Foguel e Maíra Penna 

Franca, as variações nos indicadores agregados de desemprego tendem a encobrir 

                                                           
89 CAMARANO, Ana Amélia; FERNANDES, Daniele. Os homens maduros que não trabalham nem são 
aposentados: um estudo exploratório da PNAD contínua. In: Mercado de Trabalho: conjuntura e 
análise. Número 64 (Abril 2018). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2018, p. 58. 
90 CAMARANO, Ana Amélia. Empregabilidade do trabalhador mais velho e reforma da Previdência. In: 
Mercado de Trabalho: conjuntura e análise. Número 61 (Outubro 2016). Brasília: IPEA/Ministério do 
Trabalho, 2016, p. 30. 
91 CONSTANZI, Rogério Nagamine. Reforma da previdência e mercado de trabalho. In: Mercado de 
Trabalho – conjuntura e análise. Número 62 (Abril 2017). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2017, 
p. 85. 
92 Idem, p. 89. 
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importantes diferenças entre distintos grupos de trabalhadores. A heterogeneidade dos 

grupos decorre dos diferentes critérios de análise como gênero, raça, escolaridade, e não 

apenas a idade 93. Assim, as pesquisas sobre o etarismo na verdade evitam fazer inferências 

com generalizações. 

  Em segundo lugar, alguns grupos serem mais sensíveis ao desemprego do que 

outros, não exclui o fato de que as barreiras sistematicamente presentes para a inclusão no 

mercado de trabalho devem receber especial atenção. A maior taxa de desemprego para 

mulheres negras94, por exemplo, embora inferiores à taxa de desemprego dos jovens, não 

leva à conclusão de que políticas de combate à discriminação racial ou de gênero devam ser 

deixadas de lado.  

   O terceiro ponto importante na análise da taxa de desemprego é a 

compreensão prévia do seu modo de apuração pelo IBGE. Este índice é o resultado da razão 

entre os desocupados95 e a população economicamente ativa, que por sua vez é constituída 

pela população ocupada96 somada à população desocupada, com 14 anos ou mais de idade.  

     Desta forma, como na faixa etária considerada por Constanzi a procura por 

trabalho é menor, a tendência é que o índice de desemprego neste intervalo seja mais baixo 

mesmo. O próprio pesquisador admite isso na pesquisa, fazendo a ressalva de que “parte 

desse resultado decorre de uma menor taxa de participação na faixa dos 55 aos 64 anos e 

dos 65 anos relativamente à faixa dos 20 aos 54 anos”97. 

  A comparação com os jovens a partir de dados da PNAD 2015 é passível ainda 

de outra crítica. No período considerado houve recessão e o desemprego seguiu uma 

trajetória de crescimento elevado e contínuo. Uma das hipóteses explicativas para a subida 

brusca do desemprego na faixa etária de 18 a 24 anos, assim como na faixa de 25 a 29 anos, 

é a “maior disposição do jovem para se integrar no mercado de trabalho” como 

                                                           
93 FOGUEL, Miguel; FRANCA, Maíra Penna. A sensibilidade do desemprego às condições da economia 
para diferentes grupos de trabalhadores (Nota Técnica). In: Boletim Mercado de Trabalho – 
conjuntura e análise. Número 65 (Outubro/2018). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2018, p. 71. 
94 Idem. Ibidem, p. 73. 
95 População desocupada: aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de 
referência, mas estavam dispostas a trabalhar. 
96 População ocupada: aquelas pessoas que, no período de referência, trabalharam ou tinham 
trabalho mas não trabalharam (por motivo de licença, afastamento, férias etc). 
97 CONSTANZI, Rogério Nagamine. Reforma da previdência e mercado de trabalho. In: Mercado de 
Trabalho – conjuntura e análise. Número 62 (Abril 2017). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2017, 
p. 86. 
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compensação da piora na situação dos adultos, fenômeno conhecido na literatura como 

“trabalhador adicional”98. 

  Nesse sentido, segundo apontam Carlos Corseuil, Katcha Poloponsky e Maira 

Franca, a partir dos dados da PNAD Contínua entre 2012 e 2017, como não houve variação 

significativa quanto às ofertas de trabalho a ponto de justificar o aumento da taxa de 

desemprego, o aumento do desemprego entre os jovens é compatível com a tese do 

trabalhador adicional99. Portanto, o aumento pode ser explicado pela procura maior de 

jovens por uma ocupação, em períodos de recessão, para compensar a desocupação de 

outros membros da família. 

  O que existe, comprovadamente, é uma assimetria quando se compara o 

aumento da população mais idosa e a diminuição de sua participação no mercado de 

trabalho. Enquanto em 1982, 19,9% da força de trabalho brasileira tinha 45 anos ou mais de 

idade, essa proporção alcançou 31,5% em 2014. Mas houve o crescimento de homens de 50 

a 64 anos que não trabalham e não são aposentados (nem-nem), que passou de 3,5% em 

1984 para 7,8% em 2014100.  

    Desse modo, a saída mais cedo do mercado de trabalho não está associada 

apenas à aposentadoria. O fato de os homens nem-nem com mais de 50 anos de idade 

apresentarem condições de saúde inferiores às demais faixas etárias mais jovens, inclusive 

com maior proporção de doenças crônicas, sinaliza para uma dificuldade do mercado em 

absorvê-los101, especialmente aqueles que possuem escolaridade baixa e exercem ofício que 

depende muito da capacidade física.  

  Em reforço à tese de Camarano, é preciso considerar que no período 

analisado nas pesquisas não houve qualquer facilitação para a concessão de aposentadorias 

no RGPS. Embora as idades mínimas trazidas pela Lei 3.807/60 tivessem sido revogadas 

                                                           
98 CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; POLOPONSKY, Katcha; FRANCA, Maira Albuquerque Penna. Uma 
interpretação para a forte aceleração da taxa de desemprego entre os jovens. In: Mercado de 
Trabalho – conjuntura e análise. Número 64 (Abril 2018). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2018, 
p. 64. 
99 Idem, p. 71. 
100 CAMARANO, Ana Amélia. Empregabilidade do trabalhador mais velho e reforma da previdência. 
In: Mercado de Trabalho: conjuntura e análise. Número 61 (Outubro 2016). Brasília: IPEA/Ministério 
do Trabalho, 2016, p. 24-25. 
101 CAMARANO, Ana Amélia; FERNANDES, Daniele. Os homens maduros que não trabalham nem são 
aposentados: um estudo exploratório da PNAD contínua. In: Mercado de Trabalho: conjuntura e 
análise. Número 64 (Abril 2018). Brasília: IPEA/Ministério do Trabalho, 2018, p. 60. 
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pelas Leis 4.130/62 e 5.890/73, a legislação subsequente tornou mais difícil o acesso às 

aposentadorias, a exemplo do aumento da carência para aposentadoria por idade (Lei 

8.213/91) e a extinção da aposentadoria por tempo de serviço proporcional (EC 20/98). 

 

 

2.4. SEM TRABALHO E SEM APOSENTADORIA  

 

 

    É antiga a ideia de previdência. Seu berço é o seio da família. A obrigação dos 

pais de criar os filhos e o dever destes de cuidar dos genitores, quando idosos, colocam a 

solidariedade como valor fundante da proteção àqueles que manifestam alguma forma de 

dependência102. 

    Essencialmente assistencial na origem, a proteção aos desamparados deixa de 

ser um dever exclusivamente familiar e se desenvolve na direção do mutualismo, sistema 

baseado em contribuições de uma clientela protegida contra riscos previamente definidos, 

similar a um contrato de seguro. Eis o princípio essencial dos sistemas previdenciários. 

Neles, a solidariedade significa basicamente a contribuição de uns para benefício de outros.  

   Com o surgimento das sociedades industriais, percebe-se a vulnerabilidade 

da relação dos trabalhadores com o capital. Os operários tornam-se vítimas de excessos de 

jornada, do desgaste físico intenso e das doenças e acidentes de trabalho. A ocorrência 

desses sinistros elimina a possibilidade de renda oriunda do trabalho. Falta-lhes a proteção 

contra a ausência de salário nessas hipóteses.  

  É essa a lacuna preenchida pelo sistema de previdência social, entendido 

como técnica de proteção que “estabelece diversas formas de seguro, para o qual 

ordinariamente contribuem os trabalhadores, o patronato e o Estado”, com o fim de 

“reduzir ao mínimo os riscos sociais, notadamente os mais graves: doença, velhice, invalidez, 

acidentes de trabalho e desemprego”103. 

  A relação estreita entre o benefício previdenciário e a remuneração é um 

elemento importante para a compreensão da previdência social. Ela é colocada à disposição 

                                                           
102 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. 4ª ed. São Paulo: LTr, 2001, p. 
82-83. 
103 BALERA, Wagner. Lições Preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
49. 
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do segurado durante o curso da relação laboral e o acompanha quando, em razão de 

determinadas situações, o trabalho cessa por conta de algum sinistro.  

    Em suma, a previdência existe para substituir a fonte de ingressos do obreiro 

quando este passa da atividade para a inatividade. Por conta dessa proximidade, a filiação à 

previdência básica no Brasil é obrigatória para quem trabalha de forma remunerada. A 

obrigatoriedade é uma exigência técnica. A ela se opõe a autonomia da vontade. O 

propósito da filiação obrigatória é justamente afastar a natureza imprevidente do homem 

não acostumado à poupança. 

  De acordo com Wladimir Novaes Martinez, o modelo brasileiro segue o 

princípio da automaticidade da filiação. Não se condiciona a filiação à vontade do 

beneficiário e sim à da lei. De acordo com o modelo brasileiro, no exato momento de início 

do trabalho remunerado tem início também a filiação a algum regime obrigatório de 

previdência, ou seja, “o nascimento da filiação dá-se com o surgimento da relação de 

trabalho”104.  

   Segundo a Constituição Federal, a previdência básica no Brasil compõe-se de 

quatro grandes estruturas: o regime dos militares das forças armadas (art. 142), o regime 

dos servidores públicos titulares de cargo efetivo (art. 40), o regime dos policiais militares e 

bombeiros dos estados e do distrito federal (art. 42, §1º); e o regime geral (art. 201).  

    A Constituição prevê ainda um regime de previdência complementar, de 

caráter facultativo (art. 202), e um regime especial, oriundo de leis esparsas que criaram 

benefícios em caráter excepcional no passado e foram recepcionadas pelos arts. 53 e 54 do 

ADCT105, visando manter os direitos de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e de 

seringueiros amazônicos que colaboraram para o esforço de guerra. 

  O regime geral é o maior de todos e seus benefícios são administrados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia criada pela Lei 8.029, de 12 de abril de 

1990. Esse regime abrange todos os trabalhadores que não se enquadram nos outros 

regimes básicos.  

                                                           
104 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário. 4ª ed. São Paulo: LTr, 2001, p. 
121-122. 
105 DEMO, Roberto Luis Luchi. O Estado do Bem-Estar Social além do regime geral e dos regimes 
próprios de previdência. In: Revista de Direito Social, Vol. 08, Número 29 (jan/mar), Porto Alegre: 
Notadez, 2008, p. 50. 
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    Assim, ele engloba os seguintes segurados obrigatórios: empregados, 

trabalhadores avulsos, domésticos, contribuintes individuais (autônomos, empresários, 

entre outros) e os especiais, categoria que inclui os produtores agropecuários, seringueiros, 

extrativistas que atuam em regime de economia familiar, e os pescadores artesanais, 

conforme art. 11 da Lei 8.213/91. 

    Além destes, a lei permite ainda a filiação daqueles que não exercem 

atividade remunerada, mas desejam ter ou manter vínculo com a previdência social. São os 

segurados facultativos.  

    Por conta da configuração constitucional, o RGPS possui grandes dimensões. 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social, no período de 2009 a 2017, 

mais de 65,5 milhões de contribuintes, em média, efetuaram ao menos uma contribuição 

mensal neste regime106.  

 

        Tabela 2 – Contribuintes Pessoa Física do Regime Geral de 2009 a 2017 

Ano Número de contribuintes 

2009 55.877.835 

2010 60.197.924 

2011 64.292.255 

2012 67.246.063 

2013 69.837.123 

2014 71.493.806 

2015 69.635.082 

2016 66.652.055 

2017 65.095.735 

          Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

    Isso equivale a dizer que sua capacidade de atendimento pode até superar a 

média acima mencionada, uma vez que a cobertura dos segurados pode ser mantida por 

determinados períodos mesmo quando ausente a contribuição, conforme prevê o art. 15 da 

Lei 8.213/91.  

                                                           
106 BRASIL (Ministério da Fazenda). Anuário Estatístico da Previdência Social 2017. Brasília: 
MF/Dataprev, 2017, p. 631.  
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    Em consequência, é grande também o número de aposentadorias por ele 

concedidas e mantidas. Seu plano de benefícios prevê quatro espécies de aposentadoria: por 

invalidez, por idade, por tempo de contribuição e a especial. Essas prestações guardam 

correspondência com dois riscos sociais cuja cobertura é obrigatória (art. 201, inciso I, CF): 

invalidez e idade avançada. 

A aposentadoria por invalidez, vocacionada a cobrir justamente o risco que 

lhe dá nome, está associada a um fato imprevisível. É uma prestação não-programável. Por 

isso, pode ser eventualmente concedida para segurados jovens, com pouco tempo de 

contribuição, seguindo à risca a lógica securitária do risco. Geralmente está associada a 

doenças graves ou acidentes.    

As demais aposentadorias, ao contrário, são todas programáveis. O direito à 

sua percepção é construído progressivamente, após longos períodos de contribuição e com 

exigência de idade mínima em alguns casos. Portanto, elas não estão associadas a um 

evento imprevisível. A noção de risco lhes é estranha. Elas pressupõem, na verdade, a 

permanência do segurado no mercado de trabalho por um longo período.  

No caso da aposentadoria especial, seu pressuposto é a exposição do 

segurado a atividades profissionais consideradas nocivas à sua saúde e à sua integridade 

física. De acordo com o nível de agressividade do ambiente de trabalho, ela pode ser 

concedida após 15, 20 ou 25 anos de exercício da atividade, conforme preceitua o art. 57 da 

Lei 8.213/91.  

A aposentadoria especial tem ligação com o risco de invalidez, uma vez que 

visa garantir uma “compensação pelo desgaste” resultante do longo tempo de exposição a 

um ambiente laboral mais hostil107. Mas não deixa de ser uma aposentadoria por tempo de 

contribuição particularizada pela exigência de menor tempo de contribuição, razão pela qual 

é tão programável quanto as demais espécies. 

Por sua vez, a aposentadoria por idade está claramente associada à noção de 

idade avançada. Trata-se de benefício cuja concessão pressupõe a conjugação de dois 

requisitos: (a) tempo de contribuição equivalente, no mínimo, a 180 (centro e oitenta) 

prestações; (b) idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, para o homem, e 60 (sessenta) 

                                                           
107 RIBEIRO, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria Especial. 8ª ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 25.  
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anos, para a mulher, com redução de cinco anos de idade, em ambos os casos, para o 

trabalhador rural (art. 201, §7º, inciso II, CF). 

Por fim, a aposentadoria por tempo de contribuição não está 

necessariamente associada de forma direta aos riscos sociais previstos nos incisos do art. 

201 da Constituição Federal. É um benefício concedido às seguradas que tenham contribuído 

por pelo menos 30 (trinta) anos, e aos segurados que tenham contribuído por pelo menos 

por 35 (trinta e cinco) anos, conforme prevê o §7º, inciso I do referido artigo. Assim, nem 

sempre envolve segurados em idade avançada.  

Embora seja possível a associação desta última espécie de aposentadoria com 

segurados(as) de mais idade, esta associação não está presente na maioria dos benefícios 

concedidos. Não há necessariamente uma proteção a pessoas com idade avançada. Daí 

porque a doutrina vê a aposentadoria por tempo de contribuição como “benefício que não 

encontra qualquer justificativa nos marcos da pós-modernidade”108.  

  Em virtude da ausência de uma idade mínima, esta espécie de prestação tem 

sido identificada como responsável pelo fenômeno das aposentadorias precoces, mesmo 

após a criação do Fator Previdenciário pela Lei 9.876/99. Concebido para evitar a ocorrência 

do fenômeno, o fator “representou uma espécie de pedágio que reduz o benefício do 

segurado que antecipa seu pedido de aposentadoria”109. No entanto, “não foi capaz de 

desestimular as aposentadorias precoces”110.  

    Por não ser programável, a aposentadoria por invalidez constitui um grande 

desafio ao gestor do sistema. A sua administração é mais difícil na medida em que está 

vinculada a situações de risco (doenças, acidentes, epidemias etc.). A boa gestão desse 

benefício depende, entre outras providências, de normas de segurança no trabalho, do 

controle epidemiológico e de políticas de saúde.  

    Portanto, o equilíbrio financeiro e atuarial das aposentadorias por invalidez 

não depende apenas dos aspectos normativos do Plano de Benefícios. Em outras palavras, o 

                                                           
108 BALERA, Wagner. Reforma previdenciária e o futuro sistema de proteção social brasileiro. In: 
Previdência em tempo de reformas. Porto Alegre: LexMagister, 2015, p. 117. 
109 LIMA, Diana Vaz de et al. O impacto do Fator Previdenciário nos grandes números da Previdência 
Social. Revista Contabilidade & Finanças, Vol. 23, Número 59 (maio-agosto). São Paulo: USP, 2012, p. 
131.  
110 Idem, p. 140.  
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equilíbrio não pode ser garantido apenas com mudanças nas regras de elegibilidade da 

espécie (prazos de carência, cálculo do valor inicial etc).  

    Por outro lado, as aposentadorias programáveis são passíveis de um controle 

maior pelo gestor. A administração delas depende, predominantemente, do planejamento 

da sustentabilidade financeira e atuarial do sistema, mediante acompanhamento rigoroso 

das regras de financiamento e das tendências demográficas. Por isso, a mudança nas regras 

de elegibilidade dos benefícios programáveis é sempre uma tendência nos processos de 

reforma. 

 

Tabela 3 – Aposentadorias por idade e tempo de contribuição (urbanas e rurais) concedidas 
entre 2009 e 2017. 
 

 

Ano Total de aposentadorias 

concedidas 

Aposentadoria por 

Idade 

Aposentadoria por Tempo 

de Contribuição 

2009 1.071.041 602.721 279.636 

2010 1.025.796 565.277 264.456 

2011 1.061.724 580.716 283.043 

2012 1.102.424 621.515 281.257 

2013 1.162.345 654.523 292.708 

2014 1.150.880 645.687 292.915 

2015 1.058.151 575.841 293.725 

2016 1.263.974 662.366 393.592 

2017 1.391.170 718.679 428.864 

TOTAL 10.287.505 5.627.325 2.810.196 

        Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

 

    As aposentadorias por tempo de contribuição e por idade ocupam posições de 

destaque, pois representaram 82,1%, em média, do total de aposentadorias concedidas pelo 

RGPS no período de 2009 a 2017. Ademais, representam a quase totalidade dos benefícios 

programáveis na medida em que o número de concessão de aposentadorias especiais é 

comparativamente muito baixo. 
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   A expectativa de vida (ou esperança de vida) é uma informação fundamental 

para as políticas previdenciárias. A partir das estimativas de mortalidade infantil e das 

notificações e registros oficiais de óbito111, o IBGE constrói periodicamente a Tábua de 

Mortalidade da população brasileira e consegue projetar a expectativa de vida para cada 

idade, projeção esta denominada expectativa de sobrevida.   

    A expectativa de sobrevida é variável fundamental para a sustentabilidade das 

aposentadorias programáveis. Assim, a cada nova projeção obtida com a Tábua de 

Mortalidade no sentido de aumento da sobrevida do trabalhador, espera-se uma adaptação 

normativa capaz de adequar os critérios de elegibilidade para a aposentadoria de acordo 

com o prolongamento da vida ativa. 

  Conforme se observa na Tabela 4, a aposentadoria por tempo de contribuição 

tem sido concedida, majoritariamente, a segurados(as) que na data da concessão se situam 

na faixa de 50-59 anos de idade. Esse grupo esteve presente em 72,2% dos benefícios dessa 

espécie concedidos entre 2013 e 2017.  

 

 

Tabela 4 – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (urbanas e rurais), por 
faixa etária, entre 2013 e 2017. 
 
 

Faixa Etária 2017 2016 2015 2014 2013 

Até 49 anos 57.352 48.781 38.099 39.269 42.496 

50 a 59 anos 312.103 279.794 209.744 213.647 212.705 

60 a 69 anos 59.056 64.029 45.123 39.291 37.034 

70 anos ou mais 354 988 759 706 472 

Idade ignorada 0 0 0 2 1 

TOTAL 428.864 393.592 293.725 292.915 292.708 

        Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

 

                                                           
111 A metodologia adotada pelo IBGE está disponível no sítio eletrônico 
www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade  (acesso em 
15/08/2019) 
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   No caso das aposentadorias por idade, a mesma faixa etária tem participação 

igualmente significativa. Os dados do RGPS não permitem fazer uma análise de quantos 

segurados obtêm a concessão do benefício logo no ano de implemento da idade mínima, 

posto que o Anuário Estatístico utiliza os cortes etários “até 59 anos”, “até 64 anos” e “até 

69 anos”. Mas é possível perceber na Tabela 5 que as aposentadorias por idade têm início, 

preponderantemente, até os 64 anos de idade do segurado(a).  

    A idade média para esta espécie de aposentadoria é mais baixa por influência 

dos segurados rurais, que se aposentam com redução da idade mínima (55 anos para mulher 

e 60 anos para o homem) por força do art. 201, §7º, inciso II da Constituição Federal.  

 

 

Tabela 5 – Concessão de aposentadoria por idade até 64 anos de 2009 a 2017  

Ano  Total de 
Aposentadorias 

Urbano 
Faixa etária 
até 64 anos  

Rural  
Faixa etária 
até 64 anos 

Total  
Faixa etária 
até 64 anos 

2009 602.721 118.331 329.922 448.253 

2010 565.277 112.620 321.501 434.121 

2011 580.716 122.259 317.620 439.879 

2012 621.515 141.606 327.364 468.970 

2013 654.523 155.476 334.953 490.429 

2014 645.687 164.198 317.271 481.469 

2015 575.841 153.745 271.276 425.021 

2016 662.366 195.302 285.989 481.291 

2017 718.679 214.903 302.913 517.816 

          Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

    A Tabela 5 não contempla os homens urbanos aposentados por idade, que se 

aposentam apenas a partir de 65 anos de idade. Apesar desta exclusão, observa-se que no 

período de 2009 a 2017 foram aposentados, em média, 74,5% de segurados(as) com até 64 

anos de idade na data da concessão do benefício112.  

                                                           
112 Optou-se na tabela pelo levantamento do perfil etário dos aposentados por idade, 
independentemente do local do trabalho (urbano ou rural), para fins de uniformização da análise de 
participação do envelhescente (50-59 anos) e do idoso mais jovem (até 64 anos).  
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    A partir do exame das Tabelas 4 e 5, pode-se observar que no período 

analisado mais de 709 mil segurados, em média, foram aposentados por ano antes dos 65 

anos de idade. Parte deste contingente é composto por trabalhadores que, em virtude de 

ajustes futuros em regras de aposentadoria, correm o risco de viver uma situação de 

vulnerabilidade. Estarão mais distantes do benefício, mas não tão próximos do emprego. 

   De fato, os ganhos na expectativa de vida não têm sido acompanhados por 

uma maior permanência do trabalhador na atividade econômica113. Além disso, “as 

melhores chances de permanecer ativos pertencem aos mais qualificados, de maior 

escolaridade e, sobretudo, aos que não exercem atividades manuais”114.  

   Apesar do nível de participação do idoso no mercado de trabalho ter 

aumentado entre 1992 e 2012, a oferta de trabalho idoso não absorvida pelo mercado é 

maior e, quando absorvida, apresenta inserção marginal na atividade econômica por conta 

da informalidade115, o que prejudica o acesso futuro à proteção previdenciária. 

  Conforme apontam os dados do IBGE, não são apenas os idosos (60 anos ou 

mais de idade) que podem enfrentar barreiras de acesso ao emprego ou à sua manutenção, 

mas também os envelhescentes (50-59 anos de idade). Embora heterogêneo, o grupo 

composto por ambas as faixas etárias deve apresentar um número significativo de indivíduos 

sem trabalho e sem aposentadoria. 

    O problema não diz respeito apenas à próxima reforma do RGPS, mas a todas 

as que a sucederão. Como existe uma necessidade constante de compatibilizar o sistema 

com as mudanças demográficas da população, sobretudo para manter o equilíbrio financeiro 

e atuarial, é permanente a expectativa de atualização das regras de aposentadoria, tornando 

assim constante o risco de aumento dos “nem-nem”. 

  Conforme aponta Anne-Marie Guillemard, a reforma das aposentadorias é 

insuficiente para, sozinha, prolongar a vida ativa do trabalhador116. Do mesmo pensamento 

                                                           
113 CAMARANO, Ana Amélia. Como a história tratou a relação entre população e desenvolvimento 
econômico. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre 
população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 55. 
114 FONTOURA, Daniele dos Santos; PICCININI, Valmiria Carolina. Envelhecimento populacional e 
gestão de pessoas: pesquisas internacionais e notas para o Brasil. Anais do XXXVI Encontro da 
ANPAD. Rio de Janeiro: EnANPAD, 2012, p. 04. 
115 FELIX, Jorge. O idoso e o mercado de trabalho. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 247-248. 
116 GUILLEMARD, Anne-Marie. Le vieillissement actif: enjeux, obstacles, limites – une perspective 
international. In: Retraite et Societé. Numero 65, Paris: CAIRN, 2013, p. 31. 



53 
 

compartilha Ana Maya Goto Uyehara, ao afirmar que “de nada adianta elevar a idade de 

aposentadoria se o mercado não os mantém na ativa”117. A questão previdenciária não 

pode, portanto, ser dissociada da situação real do mercado de trabalho. 

  No Brasil, o impulso para o ajuste de regras nas aposentadorias geralmente é 

dado pela demografia e pelas finanças públicas. Uma lógica compreensível para uma 

previdência baseada no modelo de repartição simples. Diante da vulnerabilidade de 

envelhescentes e idosos, os ajustes deveriam ser acompanhados de medidas que favoreçam 

o prolongamento da vida ativa. Mas essa não é a perspectiva adotada nas reformas do RGPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 UYEHARA, Ana Maya Goto. Despertando o mercado de trabalho para o idoso. Revista Gerenciais. 
Volume 02 (setembro/2003), São Paulo: Uninove, 2003, p. 48. 
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3. A TENDÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DAS APOSENTADORIAS PROGRAMÁVEIS E O PERFIL 
DAS REFORMAS NO RGPS  

 

  

   A alteração das regras no sistema de aposentadorias é um processo 

complexo. Exige esforço do governo e gera desgaste político. Não é tarefa simples convencer 

a população de que deve se submeter a um novo regime jurídico.  

    No entanto, as reformas constituem procedimento normal em quase todos os 

países118. Em geral, elas procuram preservar o equilíbrio entre os compromissos futuros e as 

receitas projetadas. Na sua história recente, o país tem experimentado mudanças (ou 

tentativas de mudanças) nas regras de elegibilidade para as aposentadorias programáveis.  

    A análise dos meandros dessas mudanças revela que as motivações, as 

disputas políticas e os discursos do Executivo e do Legislativo têm sido mais ou menos 

constantes e nos remetem a uma questão fundamental: as medidas para a melhoria da 

empregabilidade da força de trabalho envelhecida integram esse enredo?  

 

 

3.1. DEMOGRAFIA E EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

 

3.1.1. O modelo da previdência básica no Brasil 

 

 

  Os sistemas previdenciários podem se basear em diferentes modelos de 

financiamento. A literatura menciona três: a repartição simples; a capitalização, e o modelo 

misto, que mescla a repartição com a capitalização.  

    A repartição simples é um modelo que se generalizou após a Segunda Guerra 

Mundial com base no chamado pacto entre gerações, e condiciona os recursos arrecadados 

                                                           
118 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 04. 
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num determinado exercício ao pagamento dos benefícios durante esse mesmo exercício, 

fazendo “a geração atual custear a geração anterior”119. 

    Em verdade, o pacto entre gerações apenas simboliza uma ideia ainda mais 

profunda que ampara o modelo de repartição: a solidariedade. A expressão pacto entre as 

gerações não reflete por completo o significado exato da repartição simples120. Muitos são 

os benefícios suportados pela atual geração e usufruídos por ela mesma. É o caso de jovens 

que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão, aposentadoria por invalidez etc. Não 

se tem uma geração sustentando a outra nestes casos, mas sim pessoas da mesma geração 

solidarizando-se.     

    De acordo com Reinhold Stephanes, a repartição está fundamentada no 

princípio segundo o qual “os recursos recolhidos dos contribuintes atuais são destinados a 

cobrir os gastos com os benefícios ou aposentadorias pagas atualmente pelo sistema”121. 

Portanto, a solidariedade ocorre entre os que contribuem (ativos) e os que usufruem os 

benefícios (inativos)122. 

    O modelo de repartição contribui para a criação de sistemas fáceis e baratos 

de administrar123. Por outro lado, tem a desvantagem de ser mais sensível à oscilação 

econômica do país e à dinâmica demográfica.  

    Se a situação econômica é desfavorável, especialmente com altas taxas de 

desemprego, as receitas podem ficar comprometidas. Como a estrutura de financiamento 

no Brasil utiliza como principal base econômica para tributação a massa de remunerações 

que retribuem o trabalho124, o envelhecimento da população pode provocar uma indesejável 

desproporção entre o número de ativos e inativos.  

    Além disso, como lembra Narlon Gutierre Nogueira, esse modelo de 

repartição adota planos de “benefício definido”, segundo os quais o valor do benefício 

                                                           
119 MARTINS, Sérgio Pinto Martins. Direito da Seguridade Social. 35ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
304. 
120 A expressão é válida quando diz respeito às aposentadorias programadas. 
121 FERRARO, Suzani Andrade de. As Emendas Constitucionais n.⁰ 20/1998 e 41/2003 e o equilíbrio 
financeiro e atuarial nos regimes de Previdência Social (dissertação de mestrado). São Paulo: PUC-SP, 
2006, p. 198. 
122 Eventualmente a mesma pessoa pode participar dos dois grupos, como é o caso de aposentados 
que continuam ou voltam a trabalhar. É o chamado efeito boomerang, muito comum no Brasil por 
inexistir regra proibitiva ao exercício do trabalho a quem é aposentado (exceto para o aposentado 
por invalidez). 
123 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 14. 
124 Esse ponto será mais bem desenvolvido no item 3.1.2. 
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devido aos segurados vincula-se ao cumprimento de regras previamente estabelecidas. Uma 

vez cumpridos os requisitos da lei, o segurado passa a ter direito aos valores nela definidos. 

Os riscos desse compromisso são assumidos pelo plano como um todo, tornando-se assim 

um desafio para o seu gestor125.  

  O modelo de capitalização, por sua vez, está baseado essencialmente na ideia 

de poupança individual. Nele, os custos são mais concentrados na pessoa do segurado e a 

cobertura dos benefícios é feita mediante uma poupança formada por contribuições do 

trabalhador e do patrocinador, de modo que “cada um é responsável por sua própria 

aposentadoria”126.  

    Conforme Narlon Nogueira, nesse modelo os planos são de “contribuição 

definida”. Seu perfil é menos mutualista e “mais individualista, o que torna sua configuração 

mais simples”127. O valor do benefício é variável e resulta diretamente do montante das 

contribuições acumuladas ao longo do período contributivo pelo segurado, recaindo sobre 

este os riscos. 

    Porém, este modelo também pode apresentar fragilidades. Há quem 

argumente que uma das suas desvantagens é a incompatibilidade da gestão privada na 

construção de uma rede de seguridade, que teria como pressuposto constitucional o 

objetivo de redistribuição de renda128. Como a gestão privada das aposentadorias possui um 

viés individualista, não há espaço para a solidariedade exigida na redistribuição.  

    Além disso, a capacidade contributiva de um trabalhador de baixa renda não é 

a mesma de um trabalhador de maior remuneração. Assim, numa perspectiva individualista, 

dificilmente o pobre conseguiria obter uma taxa de reposição capaz de garantir sua 

sobrevivência. Por isso, esse modelo pode proporcionar dificuldades, uma vez que “é 

baseado na responsabilidade do indivíduo, que assume todos os riscos de suas 

aplicações”129. 

                                                           
125 NOGUEIRA, Narlon Gutierre. O Equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional 
a política pública de Estado. Brasília, MPS, 2012, p. 160. 
126 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 15. 
127

 NOGUEIRA, Narlon Gutierre, Loc. Cit. 
128 DUGNANI, Rodrigo. A Previdência Social brasileira sob pressão neoliberal (dissertação de 
mestrado). São Paulo: PUC-SP, 2009, p. 166. 
129 Loc. Cit. 
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  No caso dos benefícios não programáveis, o regime de capitalização não 

possui a mesma capacidade de diluir os riscos como se observa no regime de repartição130. 

Este último oferece uma rede de sustentabilidade ampla, permitindo maior conforto na 

distribuição do ônus quando comparado com a cotização individual.  

   Ao lado dos sistemas puros de repartição e de capitalização, a previdência 

pode estar fundada também num modelo híbrido. Nesta perspectiva, parte do sistema 

obedece a repartição simples, sob administração estatal e sustentado por receitas 

tributárias, e parte segue o modelo de capitalização, em caráter complementar, gerido por 

empresas privadas e mantido por cotizações individuais. 

    Outra possibilidade de modelo híbrido é a denominada “capitalização 

escritural”, na qual os ativos financiam os inativos, como ocorre no sistema de repartição 

simples, porém, especificamente no caso das aposentadorias programáveis, com valores 

calculados conforme a contribuição exata de cada indivíduo, que é regra típica do sistema de 

capitalização. 

    De acordo com o Plano de Custeio (Lei 8.212/91) e o Plano de Benefícios (Lei 

8.213/91), observa-se que o RGPS adota o modelo de repartição simples. Em consequência, 

dois princípios básicos tornam-se obrigatórios: o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. 

Como as contribuições vertidas destinam-se a financiar imediatamente as prestações 

previdenciárias em manutenção, ambos são fundamentais no interior desse modelo. 

  Pode-se considerar que o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial sempre 

estiveram presentes em toda a seguridade social, na forma estabelecida pelo §5º do artigo 

195 da Constituição Federal131, posto que esse dispositivo originário impõe responsabilidade 

na gestão das receitas e despesas nas áreas da Previdência, Saúde e Assistência Social. 

     Mas “o fato é que historicamente tal previsão, por si só um tanto vaga, nunca 

foi de fato observada com seriedade”132 pelos regimes de previdência, que só passaram a 

                                                           
130 LEAL, Bruno Bianco; PORTELA, Felipe Mêmolo. Previdência Social em Crise. São Paulo: Thonson 
Reuters, 2018, p. 37. 
131

 Art. 195, §5º: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 
132

 NOGUEIRA, Narlon Gutierre. O Equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional 
a política pública de Estado. Brasília, MPS, 2012, p. 157. 
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levar em consideração critérios que preservem essas duas dimensões de equilíbrio a partir 

da edição da Emenda Constitucional 20/98, responsável pela positivação de ambos133. 

    Segundo Suzani Ferraro, o princípio do equilíbrio financeiro toma como 

parâmetro de avaliação o curto prazo. Refere-se, pois, à suficiência dos recursos de 

financiamento para a imediata cobertura dos benefícios previdenciários134. 

    De acordo com o entendimento oficial, veiculado através do art. 2º da 

Portaria n.º 403/2008 do Ministério da Previdência Social, equilíbrio financeiro é a “garantia 

de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do regime de previdência em 

cada exercício financeiro”. 

    O princípio do equilíbrio atuarial, por sua vez, corresponde à necessidade de 

equilíbrio de longo prazo. Tem como horizonte o grau de cobertura das despesas 

previdenciárias ao longo do tempo e concretiza-se no permanente acompanhamento 

estatístico, contábil e demográfico135.  

    Nos termos da mesma Portaria n.º 403/2008 do Ministério da Previdência 

Social, equilíbrio atuarial é a “garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 

receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo”. 

    Assim, o diagnóstico de eventuais desajustes e a propositura de soluções para 

a sustentabilidade financeira depende de estimativas quanto a expectativa de sobrevivência, 

mortalidade, invalidez e morbidez dos participantes; estimativas de inflação; projeção das 

taxas de juros com as aplicações dos recursos do plano; perspectivas de crescimento da 

remuneração; rotatividade dos participantes; e ingresso de novos segurados. 

  A partir dessas definições, deve-se entender a expressão equilíbrio financeiro 

e atuarial (arts. 40 e 201, CF) como “a garantia de que os recursos do regime de previdência 

serão suficientes para o pagamento de todas suas obrigações, tanto no curto prazo, a cada 

exercício financeiro, como no longo prazo, que alcança todo o seu período de existência”136. 

                                                           
133 Tanto no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pela redação dada a caput do art. 40, 
quanto no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pela redação dada ao caput do art. 201. 
134

 FERRARO, Suzani Andrade de. As Emendas Constitucionais n.⁰ 20/1998 e 41/2003 e o equilíbrio 
financeiro e atuarial nos regimes de Previdência Social (dissertação de mestrado). São Paulo: PUC-SP, 
2006, p. 185. 
135 Loc. Cit. 
136

 NOGUEIRA, Narlon Gutierre. O Equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional 
a política pública de Estado. Brasília, MPS, 2012, p. 159. 
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   Em se tratando do modelo de repartição, a receita básica para as adaptações 

é praticamente a mesma no mundo todo. As mudanças mais comuns são a elevação da 

idade para aposentadoria; o alongamento do número de anos para o cálculo do benefício; 

pequenos aumentos no número de anos de contribuição; diminuição da taxa de retorno 

(diminuição no valor dos benefícios); ou ainda, o aumento no montante das contribuições137. 

    Especificamente no caso das aposentadorias, Pierre Verkindt e Elisabeth 

Graujeman mencionam, de modo mais sintético, que são basicamente três os pilares sobre 

os quais o legislador atua para restaurar o equilíbrio financeiro e atuarial: o nível das 

receitas, o nível das despesas e a idade inicial para a inatividade138. 

    A trilogia mencionada pelos franceses corresponde ao pensamento de 

Marcelo Caetano, quando aborda as propostas de reforma previdenciária no Brasil. Segundo 

ele, é possível compreender a lógica das mudanças legislativas a partir de três elementos 

determinantes da dinâmica previdenciária: as alíquotas de contribuição, a taxa de reposição 

(valor dos benefícios) e a razão de dependência previdenciária139. 

    Quanto ao primeiro elemento, as alíquotas de contribuição no Brasil não 

seguem um automatismo de variação (para maior ou menor) em função das despesas. À 

exceção da sistemática envolvendo o Seguro do Acidente de Trabalho – SAT140, o ônus fiscal 

em relação às contribuições previdenciárias é uma decisão de caráter predominantemente 

político.  

    A ampliação do ônus fiscal é uma medida que pode impactar negativamente 

outras variáveis importantes para o equilíbrio financeiro, como a taxa de desemprego, o 

número de contribuintes e o nível dos salários-de-contribuição141. Dessa forma, o aumento 

no nível das contribuições é um caminho mais difícil para ser percorrido nas reformas 

previdenciárias quando o ônus fiscal já é significativo. 

                                                           
137 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 09. 
138 VERKINDT, Pierre-Yves; GRAUJEMAN, Elisabeth. Réforme(s) des retraites et emploi des seniors. 
2eme édition. Paris: Liaisons, 2012, p. 21. 
139 CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Dinâmica Fiscal da Previdência Social Brasileira. In: CAMARANO, 
Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? 
Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 574. 
140 De acordo com o art. 10 da Lei 10.666/03, as alíquotas de 1%, 2% ou 3% devidas pela empresa 
podem ser majoradas até o dobro, ou reduzidas até pela metade, em função do seu desempenho na 
prevenção aos acidentes de trabalho. 
141 CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Ibidem, p. 574. 
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    O segundo elemento é a taxa de reposição. Dois fatores exercem forte 

influência sobre ela: a forma de cálculo inicial dos benefícios e a forma de reajuste 

periódico142. Este elemento da dinâmica previdenciária recebe proteção expressa da 

Constituição Federal, sendo restrito o campo de atuação do legislador nesta variável. 

    Com efeito, para fins de cálculo do valor inicial dos benefícios, o texto 

constitucional garante que todos os salários-de-contribuição devem ser atualizados 

monetariamente (art. 201, §3º, CF). Embora a definição do índice de atualização dependa de 

ato infraconstitucional143, a exigência constitucional impõe ao sistema previdenciário o ônus 

de atualizar a remuneração do segurado, ainda que no mercado de trabalho a remuneração 

do segurado não acompanhe o mesmo ritmo, por conta de reajustes salariais eventualmente 

aquém da inflação para determinadas categorias. 

    Além disso, a Constituição garante um piso equivalente ao salário mínimo 

mesmo que o trabalhador não atinja esta média nas suas contribuições (art. 201, §2º, CF). A 

previsão desse piso aos benefícios é reflexo da mesma garantia constitucional prevista para 

os trabalhadores ativos, conforme disposto no art. 7º, inciso IV. Por seu caráter 

fundamental, decorrente da abertura dada pelo art. 5º, §2º, CF, não seria impossível 

postular seu status de cláusula pétrea.   

    A Constituição sinaliza, outrossim, que o valor dos benefícios deve manter 

pertinência com os salários-de-contribuição, haja vista o caráter substitutivo da prestação 

previdenciária (art. 201, §2º, CF) e, quanto aos reajustes, exige que as prestações 

previdenciárias tenham seu valor real preservado mediante aumentos periódicos de acordo 

com critérios definidos em lei (art. 201, §4º, CF). 

     Por tudo isso, a taxa de reposição é também um caminho difícil de ser 

percorrido. Embora no RGPS o valor dos benefícios esteja regulado por ato 

infraconstitucional, o art. 201, §2º da CF sugere que, por seu caráter substitutivo, a 

prestação previdenciária não pode distanciar-se da remuneração do trabalhador sem 

                                                           
142 CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Ibidem, p. 575. 
143 Atualmente, a matéria está regulada no RGPS pelo art. 29-B da Lei 8.213/91: “Os salários-de-
contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo 
com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.   



61 
 

qualquer limite razoável, até mesmo em respeito, no caso do emprgado, à contrapartida 

prevista no art. 201, §11, CF144. 

   O terceiro elemento da dinâmica previdenciária é a razão de dependência, 

conceito que sofre influência direta da Demografia. A razão de dependência é um conceito 

útil para as políticas públicas. Segundo critérios encontrados na literatura145, ela é calculada 

pelo número de crianças e adolescentes (entre 0 e 14 anos) somado ao número de idosos 

(com 65 anos ou mais de idade), dividido pelo número de pessoas que compõem a 

população em idade ativa, ou seja, aquelas que ficam no intervalo dos grupos anteriormente 

citados (entre 15 e 64 anos de idade)146.  

    O conceito considera que nas faixas de 0 a 14 anos e acima de 65 anos 

predominam as pessoas dependentes e, nas demais faixas, as que vivem com certa 

independência por estarem em idade com força produtiva. Trata-se apenas de uma 

presunção. Conquanto as faixas etárias adotadas pareçam relativamente arbitrárias, o 

conceito funciona como ferramenta auxiliar nos estudos populacionais. Ele é essencial para 

o acompanhamento das políticas previdenciárias, porquanto subsidia a construção de um 

conceito essencial na matéria: a razão de dependência previdenciária.  

    De acordo com Marcelo Caetano, a razão de dependência previdenciária pode 

ser definida como o número de pessoas idosas (65 anos ou mais de idade) dividido pelo 

número da população em idade ativa (PIA), ou seja, das pessoas entre 15 e 64 anos de idade. 

Em síntese, é o número de idosos dividido pelo número de adultos, o que, em termos 

contábeis num sistema previdenciário, resulta na relação entre o número de beneficiários e 

o número de contribuintes 147.  

   Dos três elementos da dinâmica previdenciária, pode-se afirmar que a razão 

de dependência é a que mais sofre os efeitos da dinâmica demográfica. Apesar das 

mudanças na taxa de reposição e/ou na legislação fiscal poderem colaborar positivamente 

                                                           
144 Art. 201, §11: “Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos 
casos e na forma da lei”. 
145 O IBGE adota critérios diferentes. 
146 ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e a janela de oportunidades. São Paulo: 
Instituto Fernand Braudel, 2008, p. 06. 
147 CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Dinâmica Fiscal da Previdência Social Brasileira. In: CAMARANO, 
Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? 
Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 577. 
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para o equilíbrio financeiro e atuarial, o sistema depende essencialmente da razão entre 

contribuintes (ativos) e beneficiários (inativos)148.  

     

 

3.1.2. A estrutura de financiamento 

 

 

    O rol de benefícios e serviços mantidos pelo RGPS é parte integrante de um 

sistema de proteção social mais amplo: o sistema de seguridade social. Por adotar um 

modelo de bem-estar social, a Constituição trouxe estrutura própria de serviços voltados a 

três direitos sociais: a saúde, a assistência e a previdência social (art. 194, caput). Essa 

estrutura é a seguridade social. 

    O modelo de bem-estar exige investimentos públicos, razão pela qual a Carta 

Maior prevê diferentes fontes de receitas para a União e exige a elaboração de três 

orçamentos distintos: o fiscal, o de investimentos e o da seguridade social (art. 165, §5º, CF).  

    O escopo do constituinte ao estabelecer esse tripé foi, entre outros, separar a 

contabilidade das receitas e preservar assim os recursos destinados à seguridade social. As 

receitas desse sistema, por sua vez, foram garantidas com a criação de tributos próprios para 

o seu financiamento. 

    A União possui competência constitucional para instituir e arrecadar 

diferentes tributos, a saber: impostos privativos (art. 153), impostos residuais (art. 154, 

inciso I), impostos extraordinários (art. 154, inciso II); taxas (art. 145, inciso II); contribuições 

de melhoria (art. 145, inciso III); empréstimos compulsórios (art. 148) e contribuições 

especiais (art. 149, caput).  

    De acordo com a sistematização feita pela doutrina, as contribuições especiais 

dividem-se em contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e 

contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. As contribuições 

                                                           
148 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 14. 
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sociais, por sua vez, subdividem-se em contribuições sociais gerais e contribuições da 

seguridade social149.  

     O art. 195 da Constituição traz o “arquétipo genérico da regra matriz de 

incidência das contribuições para a seguridade social”150. Nele, observa-se que a União tem 

competência para instituir contribuições a cargo das empresas, dos segurados e de toda a 

sociedade.  

    As empresas são tributadas mediante contribuições que incidem sobre a folha 

de pagamento (art. 195, inciso I, “a”); sobre a receita ou faturamento, (art. 195, inciso I, “b”); 

sobre o lucro (art. 195, inciso I, “c”); e sobre a importação de bens e serviços (art. 195, inciso 

IV). Constitui também receita da seguridade social a contribuição ao programa de integração 

social (PIS), prevista no art. 239 da Constituição, já que parte da sua arrecadação financia o 

programa de seguro-desemprego, benefício de caráter previdenciário (art. 201, inciso III)151. 

    Os segurados são tributados mediante contribuição que incide sobre a folha 

de pagamento e demais rendimentos oriundos do trabalho (art. 195, inciso II)152. 

Especificamente no caso do segurado especial, sua contribuição ocorre mediante a aplicação 

de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Por fim, dentre as 

receitas que lhe são próprias, a seguridade social conta também com a tributação incidente 

sobre os concursos de prognósticos (art. 195, inciso III). 

    Ao lado das receitas próprias previstas nos incisos do art. 195 e no art. 239, o 

financiamento do sistema recebe aportes de todos os entes da federação, oriundos de seus 

respectivos orçamentos fiscais, a exemplo do que ocorre com os investimentos mínimos na 

área da saúde (art. 198), e pode ainda receber recursos extraordinários mediante o exercício 

da competência residual da União (art. 195, §4º). Portanto, a base de financiamento é bem 

diversificada. 

                                                           
149 PIERDONÁ, Zélia Luiza. As contribuições previdenciárias da empresa sobre a folha e do trabalho no 
contexto das contribuições de seguridade social. In: SANTOS, Nélida Cristina dos (Org.) Temas de 
Direito Tributário – estudos em homenagem a Eduardo Bottallo. São Paulo: Saraiva: 2013, p. 429. 
150  TOMÉ, Fabiana Del Padre. Contribuições para a Seguridade Social. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 
101. 
151 PIERDONÁ, Zélia Luiza. Ibidem, Loc. Cit. 
152 O segurado facultativo, por não exercer atividade remunerada, contribui sobre uma base de 
remuneração por ele livremente estipulada, desde que respeitados os parâmetros de valor mínimo e 
máximo, além das contrapartidas dos programas de inclusão, caso opte por alíquotas reduzidas (art. 
21, Lei 8.212/91).      
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  A busca por recursos em diferentes fontes decorre da evolução ocorrida no 

modelo de financiamento. A proposta de diversificação presente na Constituição de 1988 

supera o modelo bismarkiano de custeio153, baseado apenas em contribuições de 

empregadores e trabalhadores. A utilização das remunerações que retribuem o trabalho 

como principal base econômica de tributação torna a arrecadação vulnerável às oscilações 

da economia, notadamente quando há aumento do desemprego ou da informalidade do 

trabalho. 

    A diversificação das fontes representa um avanço também em relação ao 

modelo de custeio tríplice adotado anteriormente no Brasil, que previa a contribuição de 

empregadores, de trabalhadores e da União.   

    É por esta razão que a diversidade da base de financiamento tornou-se um 

princípio básico de todo o sistema de seguridade social, conforme prevê o art. 194, 

parágrafo único, inciso VI. O objetivo é diversificar não apenas os fatos sobre os quais 

incidem as contribuições, como também as pessoas que devem suportar o ônus 

tributário154.  

   Em relação ao financiamento específico do RGPS, o princípio da diversidade 

foi mitigado, do ponto de vista contábil, após a edição da Emenda Constitucional 20/98. De 

acordo com a redação dada por ela ao art. 167, XI da Constituição, os recursos obtidos com 

as contribuições previstas no art. 195, inciso I, “a”, e inciso II, passaram a ter um destino 

específico: o pagamento de benefícios do RGPS.  

   A mudança teve como pretexto proteger as contas da previdência social, na 

época, para que parte de seus recursos não fosse desviada ao Fundo Social de Emergência, 

mecanismo orçamentário que ganhou posteriormente a denominação de Fundo de 

Estabilização Fiscal, e em seguida, de Desvinculação de Receitas da União (DRU), sempre 

com o mesmo escopo155.  

                                                           
153 PIERDONÁ, Zélia Luiza. Contribuições para a seguridade social. São Paulo: LTr: 2003, p. 58. 
154 BALERA, Wagner. Noções preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p.92. 
155 Após a criação do Fundo Social de Emergência pela Emenda Constitucional de Revisão 01/1994, 
que funcionou de 1994 a 1995, outras emendas renovaram a prática orçamentária, a saber: Emenda 
Constitucional 10/1996 (1996/1997), Emenda Constitucional 17/1997 (1997 a 1999), Emenda 
Constitucional 27/2000 (2000 a 2003), Emenda Constitucional 42/2003 (2003 a 2007), Emenda 
Constitucional 56/2007 (2007 a 2011),  
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   A redação do art. 167, inciso XI, entretanto, deixou dúvidas. A EC 20/98 não 

esclareceu se o RGPS deveria ter como receita na sua contabilidade apenas a arrecadação 

das contribuições previdenciárias. Segundo Zélia Pierdoná, a alteração determinou a 

destinação das duas contribuições somente à previdência social, mas “não determinou que 

apenas elas seriam dirigidas à mencionada área da seguridade social”156.  

    A alteração constitucional foi sucedida pela edição da Lei Complementar 

101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo art. 68, §1º definiu o modo de 

composição do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Do ponto de vista contábil, 

inclusive para fins de exame do equilíbrio financeiro e atuarial, dentre todas as contribuições 

previstas no art. 195, o Fundo faz referência apenas às do inciso I, “a”, e do inciso II.  

    A restrição realizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal extrapola o teor do 

art. 167, XI, da Constituição, o que seria inaceitável para parte dos pesquisadores do 

assunto157, por conta das restrições já impostas pelo instituto da Desvinculação das Receitas 

da União (DRU) ao orçamento da seguridade social.  

  Por outro lado, a opção de fazer a contabilidade apenas com base nas 

contribuições previdenciárias (art. 195, inciso I, “a”, e inciso II), seria a forma encontrada 

para se avaliar, de forma permanente, a sustentabilidade do sistema em respeito à exigência 

de equilíbrio (art. 201, caput).  

  Segundo Zélia Luiza Pierdoná, a questão a ser enfrentada é saber se os 

recursos destinados à previdência comprometem ou não a execução de outras políticas 

sociais tão essenciais quanto as previdenciárias158. Embora as despesas do RGPS tenham se 

mantido constantes quando comparadas às outras áreas (Tabela 06), é inegável que, por 

estarem inseridas num sistema que abrange outras áreas igualmente importantes, o nível 

mais alto de despesas em uma prejudica os investimentos em outras. 

 

 

                                                           
156 PIERDONÁ, Zélia Luiza. As contribuições previdenciárias da empresa sobre a folha e do trabalho no 
contexto das contribuições de seguridade social. In: SANTOS, Nélida Cristina dos (Org.) Temas de 
Direito Tributário – estudos em homenagem a Eduardo Bottallo. São Paulo: Saraiva: 2013, p. 433. 
157 É o que se observa nos trabalhos da ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, dentre eles o mais recente: Análise da Seguridade Social 2017. Brasília: Fundação 
ANFIP, 2018. 
158 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O financiamento da previdência social. In: BOLFARINI, Isabella Christina da 
Mota et al (Org.) Financiamento dos Direitos Sociais no Brasil. São Paulo: Paco Editorial: 2017, p. 52. 
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Tabela 06 – Participação das despesas com benefícios do RGPS no total das despesas com 
pagamentos de benefícios da Seguridade Social, no período de 2008 a 2017. 

 
 Ano / Área Saúde Benefícios da 

Assistência 
Social159 

Benefícios do 
RGPS 

Total160 Participação 
do RGPS 

2008 50.270 26.246 199.562 276.078 72,28% 

2009 58.270 30.589 224.876 313.735 71,67% 

2010 61.965 35.727 254.859 352.551 72,28% 

2011 72.332 41.883 281.438 395.653 71,13% 

2012 80.063 50.854 316.590 447.507 70,74% 

2013 84.175 57.873 357.003 499.051 71,53% 

2014 92.943 63.760 394.201 550.904 71,55% 

2015 100.834 68.719 436.087 605.640 72,00% 

2016 107.117 75.462 507.871 690.450 73,55% 

2017 116.366 80.932 557.235 754.533 73,85% 

Fonte: ANFIP161-162 (Organizado pelo autor) 

 

 Pelos dados da última década, observa-se que a participação das despesas com 

benefícios do RGPS é mais ou menos constante. Todavia, o volume das despesas com o RGPS 

poderia ser menor se estivesse adequado ao equilíbrio atuarial exigido pela Constituição. 

Ademais, a comparação dos gastos do RGPS com o Produto Interno Bruto (PIB) revela que o 

desequilíbrio atuarial implica desequilíbrio financeiro.  

  Conforme na Tabela 07, extraída de trabalhos do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA163, depois de ficar abaixo dos 4% do PIB durante toda a década de 1970 e 

oscilar entre 3% e 4,5% na década seguinte, os gastos com benefícios do RGPS se 

acentuaram nos anos 1990. 

                                                           
159 Refere-se à soma das despesas com BPC para idosos e pessoas com deficiência, além das despesas 
com os benefícios do Programa Bolsa-Família. 
160 Refere-se à soma apenas do total de despesas com pagamento de benefícios do RGPS e da 
Assistência Social, referidos na nota anterior, além das despesas com programas e serviços de Saúde, 
incluídas neste último caso, conforme nota técnica da ANFIP, as despesas com pessoal ativo.  
161 ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2012. Brasília: ANFIP, 2013, p. 27. 
162 Idem. Análise da Seguridade Social 2017. Brasília: Fundação ANFIP, 2018, p. 87. 
163 OLIVEIRA, Francisco Eduardo Barreto de; BELTRÃO, Kaizô Iwakami; FERREIRA, Mônica Guerra. 
Reforma da Previdência (Texto para Discussão 508). Rio de Janeiro: IPEA, 1997, p. 21.  
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Tabela 07 – Receitas previdenciárias e despesas com benefícios do RGPS comparadas ao 
Produto Interno Bruto (PIB), no período de 1995 a 2004. 

  

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Receita 5,0 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,6 

Despesas 5,0 5,3 5,4 5,8 6,0 6,0 6,3 6,5 7,1 7,3 

       Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA164  

 

    O aumento do gasto pode ser explicado pela ampliação de cobertura 

previdenciária promovida pela Constituição Federal e pela Lei 8.213/91. Conforme apontam 

Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti, “três fatores combinados contribuíram 

significativamente para o desempenho de gastos do RGPS: as regras menos restritivas para 

pensão e aposentadoria em face das mudanças demográficas do país; o efeito dos ajustes do 

salário mínimo desde meados da década de 1990; e o baixo crescimento médio do PIB”165. 

No entanto, as despesas permaneceram em ascensão até atingirem 8,49% do PIB no ano de 

2017, conforme se observa na Tabela abaixo.  

 

Tabela 08 – Receitas previdenciárias e as despesas com benefícios do RGPS comparadas ao 
Produto Interno Bruto (PIB), no período de 2008 a 2017. 

 

     Ano  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita 5,39 5,62 5,62 5,94 6,32 5,95 6,07 5,88 5,72 5,71 

Despesas 6,58 6,95 6,76 6,79 7,19 6,70 6,82 7,27 8,11 8,49 

       Fonte: ANFIP166-167 (Organizado pelo autor) 

 

    Ainda que as oscilações do próprio Produto Interno Bruto, decorrentes da 

recessão da economia a partir de 2015, tenham colaborado para o aumento da despesa, a 

                                                           
164 GIAMBIAGI, Fábio; MENDONÇA, João Luis de Oliveira; BELTRÃO; Kaizô Iwakami; ARDEO, Vagner 
Laerte. Diagnóstico da Previdência Social no Brasil: o que foi feito e o que falta reformar? (Texto para 
Discussão 1.050). Rio de Janeiro: IPEA, 2004, p. 06. 
165 TAFNER, Paulo; BOTELHO, Carolina; ERBISTI, Rafael. Transição demográfica e o impacto fiscal na 
previdência brasileira. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova 
relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 542. 
166

 ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2012. Brasília: ANFIP, 2013, p. 31. 
167 Idem. Análise da Seguridade Social 2017. Brasília: Fundação ANFIP, 2018, p. 92. 



68 
 

discrepância entre o histórico do nível das receitas e o histórico do nível das despesas, indica 

que as alterações demográficas ocorridas nas últimas décadas constituem um fator de peso 

no desequilíbrio financeiro do RGPS, especialmente pelo fato de a arrecadação 

previdenciária ser dependente da folha de pagamentos (art. 195, inciso I, “a” e inciso II, CF). 

    A relação entre despesas do RGPS frente ao PIB, quando projetadas com as 

perspectivas demográficas, revelam um quadro preocupante para o futuro. Paulo Tafner et 

al afirmam que “levando em consideração o envelhecimento no Brasil e a manutenção das 

atuais regras das concessões de benefícios, o desafio fiscal do país não é trivial”. As 

simulações168 do comportamento dos gastos previdenciários em proporções do PIB, 

considerando a perspectiva de mudança demográfica, permitem deduzir que “os gastos 

previdenciários se elevarão de 7,2% do PIB para 10,34% em 2050”169.  

   Portanto, os debates sobre a estrutura de financiamento não podem ser 

dissociados das diretrizes demográficas. A sustentabilidade financeira do RGPS depende da 

relação equilibrada entre ativos e inativos, o que deve acarretar a necessidade de 

prolongamento da vida ativa, no sentido da prorrogação das aposentadorias, como forma de 

resposta ao processo de envelhecimento da população. 

  

 

3.1.3. Um país que envelhece 

 

 

    A dinâmica demográfica brasileira tornou-se um fator de destacada influência 

nas políticas previdenciárias, pois a população vivenciou, nos últimos sessenta anos, 

“mudanças muito mais profundas do que poderia ser esperado”170.  

                                                           
168 Os autores utilizam nessa projeção pequenos aumentos reais nas prestações (1% ao ano para os 
benefícios no valor de salário mínimo e 3% a cada dez anos para os demais benefícios), e a média dos 
últimos 30 anos de crescimento do PIB (2,9%).  
169 TAFNER, Paulo; BOTELO, Carolina; ERBISTI, Rafael. Transição demográfica e o impacto fiscal na 
previdência brasileira. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova 
relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 563-565. 
170 CAMARANO, Ana Amélia. Introdução. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime 
demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 
15. 
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    Em verdade, vários países vivem um novo paradigma demográfico associado a 

duas características fundamentais: (1) diminuição do ritmo de crescimento da população e 

(2) mudanças na estrutura etária no sentido do seu envelhecimento.  

    Os demógrafos costumam dividir a história da população brasileira em quatro 

grandes fases, em função das características comuns que predominam na população em 

determinados períodos. A primeira fase compreende o interstício de 1870 a 1940, época de 

inserção do Brasil no mercado internacional e da substituição da mão de obra escrava pelos 

imigrantes assalariados171. 

    De acordo com Ana Amélia Camarano, o fenômeno da imigração resultou em 

um rejuvenescimento da população.  No ano de 1872, 36,5% da população tinham menos de 

16 anos, e 58,5% estavam compreendidos na faixa etária de 16 a 60 anos, proporção que se 

manteve mais ou menos estável até 1940, quando ambos os grupos apresentaram 

participação de 45,0% e 51,8%, respectivamente. A jovialidade da população é confirmada 

também pelos números da população com mais de 60 anos de idade: 4,9% em 1872 e 3,2% 

em 1940172. Nesta primeira fase o Brasil era um país jovem. 

    A segunda fase engloba o período de 1940 a 1970. Nele, a proporção da 

população com idade inferior a 15 anos esteve em torno de 43%, enquanto a da população 

com idade igual ou superior a 60 anos passou de 4,1% para 5,1%173.  

    Do ponto de vista da pirâmide populacional, não se identifica nesta fase muita 

diferença em relação à anterior. No entanto, surge neste período um fenômeno importante 

para a construção do perfil da fase seguinte: a queda na taxa de mortalidade. O fenômeno  

pode ser explicado pela melhoria do padrão de vida da população, seja em decorrência do 

desenvolvimento e da geração de riqueza pelas forças produtivas, seja pela implantação de 

programas de saúde e de saneamento básico174. 

  O impacto das campanhas sanitárias colaborou de forma significativa para a 

redução da taxa de mortalidade. Além do “combate às doenças infecciosas e parasitárias”, 

                                                           
171 O ano de 1870 inaugura a classificação porque é nele que ocorrem os primeiros registros 
demográficos no Brasil. 
172 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. A população brasileira e seus 
movimentos ao longo do século XX. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: 
uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 87. 
173 Idem, p. 94. 
174 KANSO, Solange. Compressão da mortalidade no Brasil. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo 
regime demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 
2014, p. 156. 
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no período de 1940 a 1970 assistiu-se à “introdução dos antibióticos e das campanhas de 

vacinação”175. Tais políticas colaboraram para o aumento progressivo da expectativa de vida. 

Era o primeiro passo para o envelhecimento da população. 

    Em 1980, os óbitos da população com menos de 1 ano de idade foram 

responsáveis por 24,1% do total de óbitos, enquanto os da população idosa representavam 

38,7% deste total. Em 2013, a proporção dos óbitos da população com menos de 1 ano de 

idade passou a representar 3,2% dos óbitos, enquanto os da população idosa 63,6% 176. Com 

isso, a base da pirâmide populacional estreitou e o topo alargou, direcionando a população 

ao envelhecimento. 

   A terceira fase compreende os anos de 1970 a 2010 e sua principal 

característica é a queda da taxa de fecundidade, que “passou de 6,2 filhos por mulher, entre 

as mulheres nascidas em 1890-1895, para 1,5 filho por mulher entre as nascidas em 1985-

1990”. As causas do declínio são conhecidas. Uma delas foi a introdução de métodos 

contraceptivos, que colaboraram para dissociar a sexualidade da reprodução177. 

    Os contraceptivos representam um dos aspectos do processo de redução da 

fecundidade. As novas configurações do casamento e do papel da mulher na sociedade 

também são características marcantes desta fase. O casamento deixou de ser a instituição 

que marca o início da vida em comum e da vida sexual das mulheres. Além disso, a sua 

dissolução deixou de ser involuntária (morte) e passou a depender da vontade dos 

indivíduos.  

    Por outro lado, a escolaridade feminina, principalmente a universitária, 

colocou as mulheres definitivamente dentro do mercado de trabalho e colaborou para a 

prorrogação da idade para a maternidade178. 

                                                           
175 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. A população brasileira e seus 
movimentos ao longo do século XX. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: 
uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 89. 
176

 Idem. Brasil envelhece antes e pós PNI. In: CAMARANO, Ana Amélia et al. Política Nacional do 
Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 74. 
177 Idem. A população brasileira e seus movimentos ao longo do século XX. In: CAMARANO, Ana 
Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio 
de Janeiro: IPEA, 2014, p. 102- 103. 
178 CAMARANO, Ana Amélia; FERNANDES, Daniele. Mudanças nos arranjos familiares e seu impacto 
nas condições de vida: 1980 e 2010. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: 
uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 119. 
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    Em suma, a queda da fecundidade tem como raiz uma disposição racional do 

indivíduo na projeção do seu destino num ambiente de liberdade e escolha179. Desta forma, 

a população que já envelhecia por conta da queda na taxa de mortalidade, acentuou esta 

tendência com a redução também na taxa de fecundidade.  

    A última fase tem como marco inicial o ano de 2010.  É uma etapa que colhe 

os resultados das fases anteriores. A combinação da queda nas taxas de mortalidade e 

fecundidade resultou, em primeiro lugar, no alargamento do topo da pirâmide etária, e em 

segundo lugar, no estreitamento da sua base180 (Tabela 09). 

  

 

Tabela 09 - Evolução da pirâmide etária da população do Brasil – 1991, 2000, 2010 e 2020 

 

 

                                                           
179 ALVES, José Eustáquio Diniz. A transição demográfica e a janela de oportunidades. São Paulo: 
Instituto Fernand Braudel, 2008, p. 03. 
180 CAMARANO, Ana Amélia; KANSO, Solange; FERNANDES, Daniele. A população brasileira e seus 
movimentos ao longo do século XX. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: 
uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 109. 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

 

 

    Assim, a dinâmica demográfica brasileira é explicada com a tendência de 

continuidade desses dois movimentos da pirâmide populacional, razão pela qual o 

envelhecimento da população integra a agenda das políticas púbicas para as próximas 

décadas. No caso do Brasil, as perspectivas para o futuro são de diminuição da população a 

partir de 2035, inclusive da força de trabalho, e de desenvolvimento de uma estrutura etária 

superenvelhecida. Nascerá menos gente e se viverá mais 181.  

    Em consequência, vive-se hoje um contínuo aumento da razão de 

dependência. Segundo Ana Luiza Holanda Barbosa, esse indicador pode ser definido como a 

razão entre o grupo etário definido como economicamente dependente (0-14 anos e 65 

                                                           
181 CAMARANO, Ana Amélia. Introdução. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime 
demográfico: uma nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 
16. 
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anos ou mais), também denominado população inativa, e o segmento etário potencialmente 

produtivo (15- 64 anos de idade), também denominado população em idade ativa182. 

    Do ponto de vista das políticas previdenciárias, o aumento da razão de 

dependência é um indicador preocupante. As projeções da população brasileira são dados 

essenciais para a antecipação dos ajustes necessários ao equilíbrio financeiro e atuarial, 

especialmente em relação às aposentadorias programáveis, posto que estas não ficam à 

mercê do infortúnio do segurado. 

   Como é pouco provável o aumento da taxa de fecundidade nas próximas 

décadas, os demógrafos projetam um aumento progressivo da razão de dependência 

demográfica. Conforme se observa na Tabela 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) prevê uma evolução acelerada da razão de dependência. Ela levou 70 anos 

para dobrar (1940-2010) de nível, mas deve triplicar num intervalo de apenas 40 anos a 

partir de 2010. 

 

 

Tabela  10 – Evolução da Razão de Dependência Demográfica183 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

7,6 7,9 9 9,6 10,9 11,8 13,1 15,5 20,6 29,1 38,7 52,1 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

 

   Os dados acima possuem fortes implicações para o RGPS. Estando ele baseado 

no modelo de repartição simples, as políticas previdenciárias devem fazer o controle atuarial 

monitorando os números da razão de dependência previdenciária. Ao que tudo indica já 

existe um comportamento desproporcional da taxa de dependência dos idosos184.  

 

                                                           
182

 BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda. Um retrato de duas décadas do mercado de trabalho 
brasileiro. In: Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre população e 
desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 277. 
183 IBGE. Censo Demográfico 1940/2000 e Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o 
Período 1980-2050 – Revisão 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008, p. 121. 
184 SILVA, Luciano Gonçalves de Castro e. Previdência básica no Brasil: a razão de dependência 
previdenciária e o impacto das quedas da mortalidade e da fecundidade na população e no ciclo de 
vida dos indivíduos. In: XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2016, Foz do Iguaçu. ABEP, 
Anais (Sessão Temática 69), p. 15. 
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    A desproporção é confirmada também pelo levantamento histórico da PNAD 

para o período de 1982 a 2012. Os dados indicam uma deterioração da razão entre 

contribuintes e beneficiários. Consideradas as médias por década, a razão cai de 3,04 na 

década de 1980 para 2,38 na década de 1990; e depois para 2,13 na década seguinte185. A 

partir de 2020, a estrutura etária da população deve provocar um desequilíbrio ainda maior 

entre contribuinte e beneficiários, uma vez que se caminha para um número maior de idosos 

e um número menor de jovens. 

   Assim, a tendência de aumento contínuo da expectativa de vida implica 

também uma tendência de ajustes atuariais contínuos. Em outras palavras, a revisão dos 

critérios de elegibilidade para as aposentadorias programáveis é uma medida essencial não 

apenas para os dias atuais, mas deve se tornar constante nas próximas décadas.   

    Ao se observar os três elementos da dinâmica previdenciária, percebe-se que 

a diminuição da taxa de reposição e o aumento das contribuições são caminhos possíveis 

para ajustar a sustentabilidade do sistema de aposentadorias do RGPS.  

    A primeira opção, se adotada, deve obedecer ao desenho constitucional na 

matéria, que considera as aposentadorias prestações substitutivas do salário. A segunda, por 

sua vez, pode trazer impactos negativos no mercado de trabalho por conta da já elevada 

carga tributária. Assim, a adaptação das regras das aposentadorias, no sentido da 

prorrogação da idade ativa, constitui a medida mais racional para a sustentabilidade do 

sistema considerando a estrutura etária da população brasileira.  

  Portanto, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS exigirá o 

prolongamento da vida ativa dos seus segurados. De acordo com a Demografia é possível 

antever o futuro das aposentadorias programáveis. Haverá sucessivas mudanças nos 

critérios de elegibilidade para as aposentadorias. Primeiramente, no sentido da introdução 

de idade mínima; em seguida, na sua contínua elevação. 

 

 

 

                                                           
185 TAFNER, Paulo; BOTELO, Carolina; ERBISTI, Rafael. Transição demográfica e o impacto fiscal na 
Previdência Social. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação 
entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 551. 
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3.2. O “DIVÓRCIO” ENTRE PREVIDÊNCIA E EMPREGO 

 

 

    As legislações trabalhista e previdenciária possuem íntima conexão. Ambas 

são elaboradas e desenvolvidas em torno das relações de trabalho. O próprio modo de 

filiação à Previdência evidencia esta afinidade. Em todos os regimes básicos (RGPS e RPPS), o 

vínculo do indivíduo ao sistema de proteção ocorre de forma obrigatória para uma 

determinada clientela em virtude de uma relação de trabalho específica. 

    Assim, trabalho e previdência são duas faces da mesma moeda. A relação de 

trabalho se sobressai quando a previdenciária não precisa ser acionada. Entretanto, quando 

a força de trabalho é comprometida e leva à perda parcial ou total da renda, é a relação 

previdenciária que se sobressai. As duas relações jurídicas caminham paralelamente porque 

se complementam. 

    Conquanto a relação jurídica previdenciária envolva vários aspectos 

importantes das relações de emprego, o discurso político que orienta o processo legislativo 

nas reformas do RGPS tem sido, historicamente, motivado quase que exclusivamente por 

aspectos demográficos e financeiros. 

    Analisando-se os principais momentos de mudança na Previdência Social (EC 

20/98, EC 41/98, PEC 287/16 e PEC 6/2019), é possível identificar, nos trabalhos do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, uma constância de procedimentos, argumentos e 

prioridades que nos permite traçar um perfil do processo legislativo nessa matéria. Em 

comum, todas as reformas buscam prorrogar a idade ativa.  

  Pelas características do RPPS, que abrange somente o servidor público titular 

de cargo efetivo, a prorrogação da idade para a aposentadoria pode até frustrar algumas 

expectativas de direito, mas não submete aquele que trabalha ao risco de ficar, em 

condições normais, sem renda durante o prolongamento inesperado da vida ativa, posto que 

o servidor goza da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição. 

   No caso do RGPS, entretanto, a frustração pode ser bem maior. 

Primeiramente, porque nas relações de emprego não existe a garantia legal de continuidade. 

Em segundo lugar, porque o setor privado nem sempre acolhe com facilidade a mão de obra 

envelhecida. Portanto, aqui a frustração não é apenas com o adiamento da aposentadoria. 
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Existe também o receio do desemprego. Mas essa questão tem sido pautada nos processos 

de reforma? 

    A primeira experiência de mudança constitucional pós 1988, em matéria 

previdenciária, ocorreu em meados dos anos 1990. O texto original da proposta, depois 

transformado na Emenda Constitucional 20/98, foi acompanhado da Exposição de Motivos 

n.⁰ 12/1995, do Ministério da Previdência e Assistência Social, que abordava as mudanças na 

estrutura demográfica brasileira e dava grande importância também às contas públicas186.  

    Apesar de admitir a existência de problemas gerenciais, o governo destacava 

no documento que o baixo grau de formalização das relações de trabalho, na época, 

comprometia “o fluxo regular de contribuições ao sistema”187.  

    Afirmava, ainda, que transformações significativas ocorridas no processo 

produtivo, como a automação e a terceirização, causavam baixas taxas de crescimento do 

mercado formal de trabalho, “prejudicando a médio e longo prazos o custeio da previdência 

social, que depende fortemente da folha de salários” 188.  

  De fato, as mudanças no processo produtivo colaboram para a queda nas 

receitas previdenciárias. O avanço das tecnologias causa impactos nas relações de trabalho, 

“particularmente aquelas que envolvem o trabalho mecânico e o trabalho manual de 

precisão”189. Embora a Constituição tenha buscado proteger o trabalho frente à automação 

(art. 7º, inciso XXVII), o processo de substituição do trabalho por máquinas impacta também 

a previdência.  

    Nos anos 1990, a diminuição no número de empregos pela automação gerou 

um prognóstico de queda na arrecadação das contribuições incidentes sobre a folha de 

pagamento (art. 195, inciso I, “a”, e inciso II, CF), já que a regra matriz de incidência desta 

espécie tributária é o pagamento de salários e demais rendimentos destinados a retribuir o 

trabalho (art. 28, Lei 8.212/91). 

                                                           
186 Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição 33, publicada no Diário do Congresso Nacional de 
11/04/1995, p. 6038-6041. Disponível no sítio eletrônico www.camara.leg.br (acesso em 
14/08/2019). 
187 BRASIL (Ministério da Previdência e Assistência Social). Exposição de Motivos n.⁰ 12/1995 MPAS 
(Conjunta). Modifica o Sistema de Previdência Social, estabelece normas de transição e dá outras 
providências. Diário do Senado Federal. Brasília, DF, 19 de Julho de 1995, p. 12.461. 
188 Idem, p. 12.465. 
189 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 
Edipro, 2016, p. 43. 
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  Na verdade, a automação fazia parte de um contexto ainda maior de piora das 

condições de trabalho. O mercado de trabalho convivia na época com novas formas de 

relação jurídica para a prestação de serviços190, como a terceirização, que apesar de ter sido 

criticada na época, acabou sendo expandida com a edição da Súmula 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho191.  

    Apesar de a remuneração mais baixa não ser uma característica presente em 

todas as ocupações profissionais terceirizadas192, o expediente trouxe impactos negativos na 

arrecadação previdenciária até pelo despreparo da legislação para fiscalizar as contribuições 

incidentes sobre a folha de pagamento com cessão de mão de obra193. 

    O contexto econômico em que a PEC 33/1995 foi discutida era de 

precarização das condições de trabalho “sem precedentes na história do país”194, 

comprometendo a arrecadação previdenciária. Ainda assim, o significativo desemprego não 

impediu que a empregabilidade das pessoas mais velhas fosse um tema negligenciado 

durante as discussões em torno da aprovação da EC 20/98. 

 De acordo com Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência Social na época, “a 

aposentadoria não pode ser o instrumento de proteção dos que estão entre 40 e 50 anos de 

idade e que não conseguem colocação no mercado de trabalho”195. Trata-se de assunto que 

depende, como mencionou o próprio Ministro, do “reforço às políticas de proteção contra o 

desemprego”196.   

   Do lado do Poder Legislativo, parte da resistência inicial ao projeto dirigiu-se a 

problemas estruturais de gestão que não eram discutidos nela. Argumentou-se que sem 

                                                           
190 MATTOSO, Jorge. O Brasil Desempregado. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1999, p. 15. 
191 A legislação trabalhista atualmente prevê a terceirização como método legítimo de utilização de 
mão de obra. Na época, porém, a generalização desse método foi contestada até a palavra final do 
TST através da Súmula 331. 
192 STEIN, Guilherme; ZYLBERSTAJN, Eduardo; ZYLBERSTAJN, Hélio. Diferencial de salários da mão de 
obra terceirizada no Brasil. Revista Estudos Econômicos. Vol. 47, Número 03 (jul-set 2017). São Paulo: 
FGV, 2017, p. 611-612.  
193

 Somente com a alteração do art. 31 da Lei 8.212/91 pela Lei 9.711/98, é que o contratante de 
serviços executados mediante cessão de mão de obra ficou responsável pela retenção do montante 
de contribuições previdenciárias devidas pela contratada, inibindo assim a evasão fiscal. 
194 MATTOSO, Jorge. Ibidem, p. 09. 
195 STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência sem segredos. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 153. 
196 Loc. Cit. 



78 
 

antes atacar estes problemas que entravavam o funcionamento do sistema, “qualquer 

emenda constitucional seria, além de inútil, precipitada”197. 

  A oposição ao projeto apegou-se também à defesa do direito adquirido. 

Vários parlamentares alegavam que a emenda não poderia prejudicar as pessoas em gozo de 

benefícios naquela data, bem como as que naquele momento já tivessem implementado os 

requisitos para se aposentar198.  

    Em se tratando de uma relação de trato contínuo, como é o caso da relação 

jurídica previdenciária, argumentou-se que a rigidez do efeito imediato das leis sobre 

situações configuradoras de expectativa de direito precisaria ser mitigada em prol de 

princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, como a certeza jurídica e a 

segurança jurídica.  

    Assim, os parlamentares entendiam que o texto deveria conceder 

determinado prazo aos segurados afetados, “estipulando efeitos diferenciados da nova lei 

aos titulares de direitos por ela atingidos, mediante tratamento distinto, conforme a 

situação jurídica em que se encontravam quando de sua entrada em vigor”199.  

   Ignorou-se que a variação de despesas em relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB) depende da formalização das relações de trabalho. Fatos notórios como a onda de 

terceirização, a crise econômica e a informalidade das relações de trabalho, que 

colaboravam para a queda na arrecadação previdenciária na época, não foram ponderados.  

    A dificuldade de acesso ao trabalho formal e o consequente distanciamento 

entre trabalhadores e a previdência, no período seguinte à aprovação da EC 20/98, geraram, 

no fim, ainda mais despesa ao RGPS devido à dispensa do requisito da qualidade de 

segurado para o acesso às aposentadorias programáveis200.  

    Na época, muitos envelhescentes e idosos perderam o acesso às 

aposentadorias programáveis por não terem contribuído o suficiente para preservar a 

                                                           
197 BRASIL. Diário do Congresso Nacional de 05 de setembro de 1995. Brasília/DF, p. 21.111. 
198 Idem, p. 21.116. 
199 FERRARO, Suzani Andrade de. As Emendas Constitucionais n.⁰ 20/1998 e 41/2003 e o equilíbrio 
financeiro e atuarial nos regimes de Previdência Social (dissertação de mestrado). São Paulo: PUC-SP, 
2006, p. 39-40.  
200 De acordo com a redação original da Lei 8.213/91, o acesso às prestações e serviços do INSS 
pressupunha a filiação ao sistema mediante contribuição. A regra era mitigada pelo art. 15, que 
sempre tolerou determinados prazos sem contribuição (períodos de graça). Esgotados esses prazos, 
o acesso a qualquer benefício era prejudicado, obrigando assim o segurado a reativar as 
contribuições. 
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qualidade de segurado. Assim, a Medida Provisória 83, de 12/12/2002, depois convertida na 

Lei 10.666/03, alterou a sistemática da Lei 8.213/91 para manter o acesso dos segurados a 

determinados benefícios mesmo fora dos períodos de graça.  

    A Medida Provisória 83/02 é uma prova de que muitos segurados mais velhos 

enfrentaram um lapso de dois, três, quiçá quatro anos ou mais, sem trabalho remunerado 

ou sem a formalização dele.  

    A própria Exposição de Motivos que acompanhou a norma afirmava: “a 

medida repara uma injustiça praticada contra o segurado da Previdência Social, 

principalmente o de baixa renda, que, na maioria das vezes, ao perder seu emprego, não 

tem condições de contribuir como facultativo e acaba perdendo a qualidade de 

segurado”201.  

    Assim, a ausência de políticas voltadas à empregabilidade de envelhescentes e 

idosos exigiu o desvirtuamento de toda a sistemática da Lei 8.213/91, aumentando-se as 

despesas com a concessão de aposentadorias que até então não poderiam ser pagas.  

   A segunda experiência de mudança constitucional voltou-se 

predominantemente para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e foi levada a 

efeito mediante a aprovação da Emenda Constitucional 41/03.  

    O RGPS só voltou a ser objeto de proposta de alteração constitucional pela 

PEC 287/2016, veiculada juntamente com a Exposição de Motivos 140/2016 do Ministério da 

Fazenda; e, em seguida, pela PEC 6/2019, veiculada juntamente com a Exposição de Motivos 

29/2019 do Ministério da Economia. 

 A proposta de 2016 foi embasada na questão demográfica. Um de seus 

objetivos era “o estabelecimento de uma idade mínima obrigatória para aposentadoria 

voluntária de homens e mulheres”202, por conta da evolução da expectativa de sobrevida da 

população idosa.  

  Desgastado politicamente por ter proporcionado, na mesma época, o 

aumento do percentual da Desvinculação das Receitas da União (EC 93/16), o governo não 

deu tanta ênfase ao aspecto financeiro. O tema das finanças foi abordado mais diretamente 

                                                           
201 BRASIL (Ministério da Previdência). Exposição de Motivos n.º 56, de 10/09/2002. Disponível no 
sítio eletrônico www.planalto.gov.br (Acesso em 14/08/2019). 
202 BRASIL (Ministério da Fazenda). Exposição de Motivos n.⁰ 140/MF, de 05/12/2016, que 
acompanha a Proposta de emenda à Constituição n.⁰ 287. Disponível no sítio 
www.previdência.gov.br (acesso em 19/04/2018). 
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apenas em relação à previdência rural, restando à previdência urbana o discurso pró-

reforma pelo viés do equilíbrio atuarial.  

  Nas discussões em torno da PEC 287/16, observou-se novamente uma 

reforma previdenciária discutida em contexto econômico desfavorável e com alto índice de 

desemprego. Segundo Fernando Holanda Barbosa Filho, a economia brasileira encontrou um 

quadro de recessão a partir do segundo trimestre de 2014203.  

    A recessão impactou fortemente o desemprego nos anos seguintes. O ano de 

2015 pode ser considerado um ponto de inflexão no comportamento do mercado de 

trabalho. Segundo o economista Márcio Pochmann, apoiado em dados da Pesquisa Mensal 

de Emprego e Desemprego (PME) do IBGE, em 2015 a taxa de desemprego voltou a subir 

após vários anos de trajetória de queda204.  

  Não obstante este quadro, a PEC 287/16 almejou prolongar a vida ativa do 

trabalhador instituindo idade mínima para as aposentadorias, sem, contudo, abordar a 

empregabilidade do trabalhador acima dos 50 anos. Segundo Jorge Felix, assumiu-se, de 

forma aventureira, que o crescimento econômico por si só ofereceria empregabilidade205. 

  A proposta veiculada pela PEC 06/2019 não foi muito diferente quanto a esse 

aspecto apontado por Jorge Felix. Conforme se observa na sua Exposição de Motivos, além 

de abordar as questões demográficas, o Poder Executivo enfatizou a existência de 

desequilíbrio financeiro afirmando, no documento, que “a pressão fiscal oriunda da 

crescente necessidade de financiamento da previdência requererá o contínuo 

direcionamento de recursos orçamentários de outras políticas públicas”206.  

    O Governo reconhece “que alguns trabalhadores ingressam no mercado de 

trabalho muito jovens e que, contribuindo por mais tempo, são expostos a maior desgaste 

pela atividade laboral, e devem ser compensados por isso” 207.  

                                                           
203 BARBOSA FILHO, Fernando de Holanda. A crise econômica de 2014/2017. Revista Estudos 
Avançados, Volume 31, Número 89. São Paulo: USP, 2017. p. 51. 
204 POCHMANN, Márcio. Ajuste econômico e desemprego recente no Brasil metropolitano. Revista 
Estudos Avançados, Volume 29, Número 85. São Paulo: USP, 2015, p. 09. 
205 FELIX, Jorge. O idoso e o mercado de trabalho. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 247. 
206

 BRASIL (Ministério da Economia). Exposição de Motivos n.⁰ 29 do Ministério da Economia, de 
20/02/2019, que acompanha a Proposta de emenda à Constituição n.⁰ 006, parágrafo 41.  
207 BRASIL (Ministério da Fazenda). Exposição de Motivos MF n.⁰ 140, de 05/12/2016. Disponível no 
sítio www.previdencia.gov.br (acesso em 12/03/2018). 
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    Mas em vez de criar condições favoráveis à prorrogação também da vida 

ativa, a proposta tratou do assunto de forma tímida. Com efeito, a Exposição de Motivos 

afirma que o maior desgaste dos trabalhadores que iniciam mais cedo a vida profissional 

(geralmente de baixa renda), não é um fato tecnicamente oponível à proposta de 

prorrogação da vida ativa, já que, por serem “submetidos a um nível maior de informalidade, 

além de sofrerem mais com a instabilidade do mercado de trabalho, acabam se aposentando 

por idade”208.  

    De acordo com essa tese, como a maioria dos segurados do RGPS se aposenta 

em idade avançada, a proposta de reforma no sistema de aposentadorias supõe que o 

caminho até o benefício se dá sem maiores dificuldades. Conforme já demonstrado na 

Tabela 3, as aposentadorias por idade têm representado mais da metade das aposentadorias 

programáveis concedidas na última década.  

    Porém, este dado não dá embasamento empírico para afirmar que, até o 

implemento dos requisitos para se aposentar (isto é, durante todo o intervalo de 55 a 65 

anos, considerando-se urbanos e rurais), os segurados não tenham tido a necessidade de 

proteção previdenciária. O grande número de aposentadorias por idade no RGPS também 

não oferece evidência empírica para afirmar que, durante este intervalo, os segurados não 

tenham enfrentado dificuldades para se manter no mercado de trabalho em razão da idade. 

  Em verdade, a mudança constitucional sugerida pela PEC 06/2019 não 

abordou o tema de forma satisfatória. A supressão da multa rescisória prevista no art. 10 do 

ADCT, bem como dos depósitos do FGTS após a concessão de aposentadoria, foi proposta 

com o pretexto de preservar o emprego de envelhescentes. Uma estratégia semelhante à 

adotada pela Lei 9.528/97, reputada inconstitucional pelo STF na ADI 1.770, mas agora 

veiculada por emenda constitucional209.  

  A medida, porém, é no mínimo polêmica. O estreito vínculo do art. 10 do 

ADCT com o art. 7º, inciso I, CF, poderia, em tese, suscitar discussões sobre a abolição de 

cláusula pétrea, a partir de uma interpretação extensiva da expressão “direitos e garantias 

individuais”, prevista no art. 60, §4º, inciso IV, CF.   

                                                           
208 BRASIL (Ministério da Fazenda). Exposição de Motivos MF n.⁰ 140, de 05/12/2016. Disponível no 
sítio www.previdencia.gov.br (acesso em 12/03/2018). 
209 A veiculação por emenda poderia favorecer a superação das questões formais apontadas pelo STF 
na ADI 1.721. 
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  Assim, percebe-se que nos debates legislativos em torno das reformas no 

RGPS, as abordagens fiscal e demográfica predominam no discurso do Poder Executivo 

(como é de se esperar, dada a dinâmica previdenciária), mas não são acompanhadas de 

contrapontos eficazes quanto à empregabilidade das pessoas que estão em idade próxima 

da aposentadoria e vão ficar mais distantes dela.  

  Analisando-se a maneira como o Poder Legislativo se debruça sobre as 

propostas de reforma, observa-se que temas como déficit de gestão, déficit orçamentário, 

idade mínima, direito adquirido e até mesmo a defesa de interesses corporativos, são os 

pontos que merecem maior destaque210. A atenção é voltada para o futuro de inatividade do 

aposentado, mas não à atividade futura do segurado.       

  Portanto, a empregabilidade da força de trabalho envelhecida não integra a 

pauta do Direito Previdenciário. Embora a continuidade no emprego seja uma questão tão 

relevante quanto as mudanças nas aposentadorias, a omissão do Executivo e do Legislativo 

na abordagem exaustiva do tema coloca em risco social o trabalhador mais velho. Ele se 

distancia da inatividade, mas pode viver uma vulnerabilidade para permanecer ativo. Daí a 

pergunta: estaria o Direito do Trabalho preparado para suprir essa lacuna? 

   

 

    

     

      

 

   

       

 

                                                           
210 No caso da PEC 33/1995, veja-se, por exemplo, os votos dos deputados Aldo Arantes, Jarbas Lima 

e Prisco Viana, acompanhados de outros parlamentares, conforme disposto no Diário do Congresso 

Nacional de 05 de setembro de 1995, p. 21.111-21.112 e no Diário do Senado Federal de 19 de julho 

de 1995, p. 12467-12468. No caso da PEC 287/2016, veja-se, por exemplo, os votos dos deputados 

Ivan Valente, Lincoln Portela, Marcos Rogério e Alceu Moreira, disponíveis no sítio eletrônico 

www.camara.leg.br (acesso em 11/11/2011). 
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4. A INSUFICIENTE POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO DE ENVELHESCENTES E IDOSOS  

 

  

   A construção da proteção jurídica a grupos vulneráveis depende do Direito, 

pois é ele que traça os objetivos, estabelece os arranjos institucionais necessários e cria 

instrumentos concretos de atuação estatal211. Esta vocação, no entanto, depende da 

maneira como a política é estruturada pelo Direito. Assim, é preciso responder a seguinte 

pergunta: a relação de emprego é protegida de forma eficaz contra a discriminação etária?  

 

 

4.1. OS COMPROMISSOS DO ESTADO BRASILEIRO  

 

 

  A intenção de proteger pessoas mais velhas que perdem os meios de 

subsistência encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 um marco 

importante. Aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ela 

foi elaborada para esclarecer a expressão direitos humanos presente em várias passagens da 

Carta da ONU aprovada em 1945212. 

    Conforme esclarece Flávia Piovesan, embora a Carta das Nações Unidas tenha 

sido enfática ao determinar a importância de defender, promover e respeitar os direitos 

humanos, ela não definiu o conteúdo da expressão. Daí o advento, três anos depois, de um 

documento com o objetivo de detalhar o elenco dos direitos ali enunciados213. 

   Um tema importante da Carta, esclarecido pela Declaração de 1948, diz 

respeito ao amparo trabalhista e previdenciário às pessoas mais velhas. Esses pontos são 

abordados em dois momentos. Primeiramente, no artigo XXIII, item 1, que preceitua ter 

todo ser humano direito ao trabalho e à proteção contra o desemprego. Em seguida, no 

                                                           
211 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: Marques, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio 
Pimenta de (Org.) A Política Pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2013, p. 193. 
212 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na ordem internacional. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 61-62. 
213 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 136. 
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artigo XXV, item 1, que prevê a todo ser humano o direito à segurança social214, tanto na 

velhice quanto em outros casos de perda dos meios de subsistência. 

    Por fazer referência a direitos e não consistir propriamente num tratado, o 

caráter jurídico da Declaração de 1948 sempre dividiu os internacionalistas. Para uns, ela 

tem força vinculante, seja por representar o costume internacional, seja por constituir 

interpretação autêntica de um tratado multilateral215, no caso a Carta das Nações Unidas de 

1945. Para outros, trata-se de um conjunto de normas com finalidade de orientar os 

Estados-parte da ONU a respeitar um certo padrão ético nos seus respectivos ordenamentos 

jurídicos216.  

    No caso do Brasil, a Carta da ONU foi acolhida formalmente após sua 

promulgação pelo Decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945. Assim, sem negar a 

pertinência e a importância do debate doutrinário acerca do efeito vinculante da Declaração 

de 1948, ela não deixou de ser pelo menos uma fonte de inspiração para a produção 

normativa do país. 

    Por outro lado, a influência do Direito Internacional sobre alguns temas da 

Declaração de 1948 já se fazia presente desde a criação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que teve o Brasil como um dos fundadores. Concebida no bojo do Tratado de 

Versalhes (1919), a entidade nasceu tendo como um dos objetivos universalizar as normas 

de justiça social. Nesse mister, voltou sua atenção ao amparo trabalhista e previdenciário de 

pessoas mais velhas ao longo dos anos 1950217. 

    A OIT se vale de dois instrumentos de proposição normativa: as convenções e 

as recomendações, ambas produzidas no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho. 

As convenções constituem tratados multilaterais abertos à ratificação dos Estados-membros, 

enquanto as recomendações se destinam a sugerir normas a serem adotadas segundo a 

perspectiva do legislador de cada país218.  

                                                           
214

 A expressão segurança social deve ser entendida como previdência social, segundo a terminologia 
adotada no Brasil, ou seja, um sistema de natureza contributiva que disponibiliza prestações aos 
trabalhadores com o intuito de substituir a sua remuneração na ocorrência de riscos sociais 
previamente definidos. 
215 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na ordem internacional. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 64. 
216 Loc. Cit. 
217 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de Direito 
do Trabalho. Vol. 2. 22ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 1558. 
218 Idem, p. 1559. 
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  A ratificação é o processo que permite a incorporação da norma internacional 

ao Direito Interno, também conhecida como internalização. Segundo Paulo Portela, o 

Executivo costuma ser o poder estatal competente para celebrar tratados. Entretanto, ele 

não conclui os tratados sem qualquer controle. O Legislativo geralmente recebe 

competência para autorizar que o Estado assuma os compromissos internacionais219. 

    Este é o modelo adotado pela Constituição Federal, razão pela qual se pode 

afirmar que “o procedimento de internalização de tratados no Brasil é complexo”, já que 

resulta “da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve 

definitivamente mediante decreto legislativo sobre tratados, acordos ou atos internacionais 

(art. 49, inciso I), e a do Presidente da República, que além de poder celebrar esses atos de 

direito internacional (art. 84, inciso VIII), também dispõe da competência para promulgá-los 

mediante decreto”220. 

  Após o procedimento acima mencionado, “o tratado incorpora-se ao 

ordenamento jurídico brasileiro e, dessa forma, reveste-se de caráter vinculante, conferindo 

direitos e estabelecendo obrigações, não sendo permitido à parte signatária “invocar as 

disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”, 

conforme disposto no art. 27 da Convenção de Viena de 1969221.   

    Uma vez adquirido o efeito vinculante dentro do Estado-membro, abrem-se 

diferentes possibilidades para a definição da posição hierárquica da norma internacional, 

dentre elas “a supraconstitucionalidade; a constitucionalidade; a supralegalidade (ou seja, a 

primazia em relação a toda a ordem jurídica nacional, salvo a Constituição); e a 

infraconstitucionalidade, pela qual as normas internacionais adquirem status semelhante ao 

das leis comuns (ordinárias) do Estado”222. 

    No Brasil, o tratado recebe em princípio o status de lei ordinária. Com efeito, 

após ter sustentado por várias décadas a prevalência dos tratados sobre as normas internas 

infraconstitucionais (supralegalidade), o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento 

                                                           
219 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 3ª ed. Salvador: 
Juspodium, 2011, p. 130-132. 
220 Idem, p. 132-133. 
221 A Convenção de Viena, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n.º 496, de 
17/07/2009 e promulgada pelo Decreto 7.030, de 14/12/2009.  
222 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Ibidem, p. 135-137. 
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em 1977, ao julgar o Recurso Extraordinário 80.004, quando estabeleceu a tese de que os 

tratados têm status infraconstitucional223. 

  Atualmente, porém, existe a possibilidade de se conferir aos tratados o status 

de emenda constitucional quando seu conteúdo se refere a direitos humanos e sua 

aprovação obedece ao procedimento do art. 5º, §3º, da Constituição, instituído por meio da 

Emenda Constitucional 45/04.  

  Em consequência, a questão da hierarquia ainda suscita controvérsias quanto 

aos tratados ratificados antes da alteração constitucional. De acordo com a nova posição do 

Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Habeas Corpus 87.585, os tratados de 

direitos humanos ratificados anteriormente à EC 45/04 possuem status de supralegalidade, 

caso não sejam aprovados pelo rito do 5º, §3º224. 

  Considerando que a Declaração de 1948 menciona o direito ao trabalho e a 

proteção ao desemprego no artigo XXII, item 1, assim como o direito à segurança social na 

velhice e em outros casos de perda da subsistência no artigo XXV, item 1, não resta dúvida 

de que a matéria é afeta ao catálogo dos direitos humanos.  

  Assim, de acordo com a jurisprudência do STF, as Convenções da OIT 

ratificadas antes da Emenda Constitucional n.º 45/04 possuem duas características: (1) força 

cogente desde o momento em que foram internalizadas e (2) status de supralegalidade.   

  A proteção do emprego contra práticas discriminatórias é objeto da 

Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho225, aprovada em 1958 e cujo art. 

1º prevê que constitui discriminação “toda distinção, exclusão ou preferência fundada em 

raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social (item, alínea “a”); 

ou, ainda, quaisquer outras formas de distinção, exclusão ou preferência, que tenham por 

efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 

emprego ou profissão (item 1, alínea “b”). 

                                                           
223 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 3ª ed. Salvador: 
Juspodium, 2011, p. 135-137. 
224 O Habeas Corpus foi impetrado para impugnar a prisão civil de depositário infiel com fundamento 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), também denominada ‘Pacto de São José 
da Costa Rica’, ratificada pelo Brasil antes da Emenda Constitucional n.º 45/04. Enquanto o Direito 
Interno previa a prisão civil do depositário infiel, o referido tratado internacional a proibia. Com a 
concessão da ordem pelo STF, ficou consolidado o entendimento de que os tratados internacionais 
ratificados e não aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, CF têm status de supralegalidade. 
225 Ratificada pelo Brasil em 26/11/1965, após ter sido aprovada pelo Decreto-legislativo 104, de 
24/11/1964. 
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  A idade avançada é um fator de discriminação que pode destruir ou alterar a 

igualdade de oportunidades quando desacompanhada de justificativa relacionada à 

qualificação exigida para o cargo, conforme a ressalva feita pelo item 2 do art. 1º da própria 

norma internacional.  

    Dessa forma, desde a incorporação da Convenção 111 ao ordenamento 

jurídico pátrio em 1965, estão proibidos os atos de discriminação etária nas relações de 

emprego. A norma não se refere expressamente a “idade”, mas possui conteúdo 

suficientemente aberto para incluir este fator de discriminação no comando proibitório. 

    Além disso, o instrumento da OIT não se refere apenas às normas de caráter 

proibitivo. Ele também prevê o compromisso do Estado-membro com medidas de ação 

afirmativa. De acordo com seu art. 2º, deve o país signatário “formular e aplicar uma política 

nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos 

nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e 

profissão, com o objetivo de eliminar toda discriminação”. 

  Para tanto, dentre as medidas indicadas pelo organismo internacional, exige-

se que o Estado-membro se esforce em obter a colaboração das organizações de 

empregadores e trabalhadores e de outros organismos apropriados, com o fim de favorecer 

a aceitação e aplicação desta política, inclusive promulgando leis para encorajá-los. 

Portanto, existe um compromisso do Estado brasileiro na proteção do emprego da mão de 

obra envelhecida, posto tratar-se de uma forma possível de discriminação. 

  A proteção previdenciária de pessoas mais velhas, por sua vez, é objeto da 

Convenção 102 da Organização Internacional do Trabalho226. Aprovada em 1952, ela reúne 

as normas mínimas de proteção no âmbito da seguridade social, como a obrigação estatal na 

oferta de aposentadoria para proteger a velhice (art. 25). Esta aposentadoria deve respeitar 

dois parâmetros. Em princípio, a cobertura do benefício previdenciário não pode ser 

prorrogada para além dos 65 anos de idade. Excepcionalmente, a fixação da idade pode 

superar o limite de 65 anos, mas fica condicionada às considerações sobre a capacidade de 

trabalho das pessoas idosas no país (art. 26). 

  Percebe-se então que a pessoa mais velha recebe especial proteção à renda 

no âmbito das Convenções 111 e 102. Estando em atividade e encontrando-se em faixas 

                                                           
226 Ratificada pelo Brasil em 15/06/2009 e aprovada pelo Decreto-legislativo n.⁰ 269, de 19/09/2008. 
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etárias mais avançadas, merece o amparo de políticas antidiscriminatórias que protegem o 

seu emprego. Tornando-se inativa, em razão da idade avançada, merece o amparo do 

sistema de seguridade social mediante o recebimento de aposentadoria.  

    Além disso, fica nítida a cautela que o Estado-membro deve ter com eventuais 

elevações da idade para a concessão de aposentadoria. As mudanças devem considerar, 

obrigatoriamente, a existência de condições reais de trabalho para a pessoa idosa. Do 

contrário, não pode o Estado-parte veicular lei que ultrapasse o limite de 65 anos. 

    A incorporação de ambas as Convenções ao ordenamento jurídico brasileiro, 

seguindo rigorosamente o processo constitucional de ratificação, exige medidas legislativas 

que procurem conciliar o prolongamento da vida profissional dos trabalhadores mais velhos 

e o início do período de inatividade, a fim de que a transição entre estes dois momentos seja 

segura.  

    Portanto, o Estado Brasileiro possui o compromisso de elaborar e executar 

políticas que articulem melhor o trabalho e a previdência, isto é, políticas que possam evitar 

aquele indesejado paradoxo vivido por muitos trabalhadores a partir de uma determinada 

idade: não são considerados suficientemente velhos para a aposentadoria, mas são velhos o 

bastante para não serem absorvidos no mercado de trabalho.   

    A movimentação internacional em torno de políticas para pessoas idosas teve 

o efeito de influenciar o Direito Constitucional brasileiro227, não sendo obra do acaso a 

Constituição de 1988 ter abordado o tema da velhice. Comparativamente às outras 

constituições brasileiras, a atual foi muito mais sensível ao tema228 e abordou inclusive o 

problema da discriminação. 

  Além das preocupações de ordem previdenciária (art. 201, inciso I) e 

assistencial (art. 203, inciso V), a Constituição dedicou especial atenção aos idosos ao definir 

que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de ampará-los, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida (art. 230). 

 

                                                           
227 RAUTH, Jussara; PY, Ligia. A história por trás da lei: o histórico, as articulações de movimentos 
sociais e científicos, e as lideranças políticas envolvidas no processo de constituição da Política 
Nacional do Idoso. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política Nacional do Idoso: velhas e novas 
questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 54. 
228 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. A Velhice na Constituição. In: Justitia. São Paulo: 1999, p. 152. 
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  A divisão constitucional das responsabilidades entre o Estado, a família e a 

sociedade, no cuidado ao envelhecimento, suscita muitas dúvidas. A Carta Maior não 

esclarece exatamente onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um deles.  

    O ônus sobre a família, entretanto, deve ser ponderado. Embora o Estado 

divida a atenção ao envelhecimento com a família, esta pode encontrar grandes entraves no 

cumprimento do seu dever e o “mais grave deles é o seu empobrecimento”229.  

    A preocupação com as pressões sobre a família, aliás, é um tema que ganhou 

repercussão quando despontou no Plano Internacional de Ação para o Envelhecimento, 

documento resultante da Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada na Áustria 

pela ONU, em 1982, que contou com a participação do Brasil.  

   Segundo Tania Bigossi do Prado, é preciso considerar que “não existe um tipo 

único de família, mas famílias. As famílias são o espaço privilegiado do cuidado, mas também 

são o espaço dos conflitos. Toda vez que um membro da família precisa de cuidados, a 

família inteira precisa de cuidados” 230. Por esta razão, “o apoio do Estado é fundamental e 

imprescindível”231.  

  O Plano Internacional de Ação para o Envelhecimento indica várias medidas a 

serem tomadas pelos Estados-membros em atenção ao processo de envelhecimento. Por 

meio da Recomendação 36, o documento reconhece que “as pessoas idosas enfrentam 

dificuldades para participar do trabalho e nas atividades econômicas da sociedade”, em 

especial porque “é corrente a discriminação pela idade”.  

  Em consequência, o Plano de Ação sugere que os governos devem “tomar 

medidas adequadas a fim de garantir, o máximo possível, que os trabalhadores mais velhos 

possam continuar trabalhando em condições satisfatórias e desfrutar da segurança do 

emprego” (Recomendação 37), e que devem “fomentar medidas para assegurar uma 

transição suave e gradual da vida de trabalho para a aposentadoria” (Recomendação 40).  

 

                                                           
229 PRADO, Tania Maria Bigossi do. Proteção social à pessoa idosa no Brasil. In: BERZINS, Marilia 
Viana; BORGES, Maria Claudia. Políticas Públicas para um país que envelhece. São Paulo: Martinari, 
2012, p. 83. 
230 GIACOMIN, Karla Cristina. Envelhecimento populacional e os desafios para as políticas públicas. In: 
BERZINS, Marilia Viana; BORGES, Maria Claudia. Políticas Públicas para um país que envelhece. São 
Paulo: Martinari, 2012, p. 35. 
231PRADO, Tania Maria Bigossi do. Ibidem, p. 83. 



90 
 

   Como se vê, na mesma linha das Convenções 102 e 111 da Organização 

Internacional do Trabalho, os trabalhos desenvolvidos pela ONU em matéria de 

envelhecimento, com a participação do Brasil, tratam das políticas de renda das pessoas 

mais velhas sempre articulando previdência e trabalho, e conferem ao Estado uma posição 

de protagonismo232. 

    O II Plano Internacional de Ação para o Envelhecimento, documento 

produzido após a realização da II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em Madri, 

em 2002, reforça o papel essencial do Estado na formulação e execução de políticas de 

atenção ao processo de envelhecimento.  

    A declaração que resultou do evento, assinada pelo Brasil, afirma 

expressamente que “os governos são os principais responsáveis pela iniciativa das questões 

ligadas ao envelhecimento” (art. 17), e que a sociedade e a família possuem um papel 

importante quando prestam apoio e cuidados aos idosos “complementares aos 

proporcionados pelos governos” (art. 15). 

  Entre as várias recomendações trazidas pela segunda edição do Plano de 

Ação, tem-se o compromisso dos Estados-membros no sentido de “eliminar os obstáculos 

por razões de idade no mercado de trabalho formal, incentivando a contratação de pessoas 

idosas e impedindo que trabalhadores que vão envelhecendo comecem a experimentar 

desvantagens em matéria de emprego” (Tema 2, objetivo 1, alínea “g”)233. 

  De acordo com a Constituição Federal e as diretrizes internacionais, anteriores 

e posteriores à sua promulgação, observa-se que o Estado Brasileiro possui o dever de 

promover medidas de proteção à renda durante o processo de envelhecimento, articulando 

as dimensões trabalhista e previdenciária para eliminar, ou pelo menos minimizar, a 

vulnerabilidade de idosos e envelhescentes. Mas este compromisso tem sido cumprido? Há 

políticas públicas voltadas para ele?  

 

 

                                                           
232 No Brasil, em se tratando de concessão do benefício de prestação continuada da Lei n.º 8.742/93, 
é a família que deve exercer esse protagonismo. O Estado só prestará assistência ao idoso sem renda 
se a sua família for igualmente desprovida dos meios necessários à subsistência, conforme determina 
o art. 203, inciso V, da Constituição Federal. 
233 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Plano de Ação para o Envelhecimento (2002). 
Tradução de Arlene Santos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003, p. 38. 
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4.2. DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

   O Direito permeia intensamente as políticas públicas em todas as suas fases. 

Segundo Diogo Coutinho, o arcabouço jurídico tem a característica de formalizar metas e 

indicar os “pontos de chegada” das políticas. Neste sentido, o Direito pode ser entendido 

como uma diretriz normativa que delimita, ainda que de forma geral e sem determinação 

prévia dos meios, o que deve ser alcançado em termos de ação governamental234.  

  Com efeito, ao formalizar uma decisão política sob a forma de um programa 

de ação governamental, o Direito agrega-lhe traços cogentes e vinculantes, distinguindo-a 

assim de uma mera intenção, recomendação ou proposta de caráter facultativo. Em suma, o 

Direito dá à política pública seu caráter oficial. 

  No entanto, a função de “bússola” não esgota o papel do Direito. A dimensão 

institucional das políticas públicas exige que as normas jurídicas estruturem seu 

funcionamento, regulem seus procedimentos e se encarreguem de viabilizar a articulação 

entre atores direta e indiretamente ligados a elas. 

    Sendo um processo que envolve diferentes atividades, processos, órgãos e 

pessoas, as Políticas Públicas consistem em arranjos complexos, típicos da atividade político-

administrativa, que permitem olhar o Direito como uma “caixa de ferramentas” 235, uma vez 

que ele dá forma aos meios necessários à realização de objetivos predefinidos. 

   Por ter esta relação próxima com as políticas públicas e influenciar novos 

comportamentos da sociedade e do Estado, o Direito é fundamental para o aperfeiçoamento 

das instituições e dos arranjos, dos instrumentos legais e até mesmo dos próprios objetivos 

até então formulados. Assim, a ciência jurídica deve estar apta a descrever, compreender e 

analisar esta ‘caixa de ferramentas’, procurando apreciá-la valorativamente236. 

    A apreciação valorativa no campo das políticas públicas não se faz pela 

dicotomia ‘verdadeiro ou falso’. O antagonismo na Política é caracterizado pelo embate 

                                                           
234 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: Marques, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio 
Pimenta de (Org.) A Política Pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2013, p. 194-195. 
235 Idem, p. 194-195. 
236 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 133. 
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entre diferentes preferências de ordem subjetiva, posteriormente superado quando os 

objetivos e os meios escolhidos para alcançá-los são oficializados pelo Direito. Desta forma, 

quando são objeto de crítica, as políticas públicas são avaliadas segundo critérios como 

funcionalidade, efetividade, legitimidade e economicidade.  

    A efetividade é a própria “realização do Direito”237. Juntamente com a 

funcionalidade, ela sinaliza que a política pública possui instrumentos jurídicos capazes de 

fazê-la gerar resultados satisfatórios. Ambas consistem em valores que guardam relação 

com um tema clássico da ciência jurídica: a eficácia da lei.  

    O termo eficácia pode ser compreendido sob duas óticas: a eficácia jurídica e 

a eficácia social238. A eficácia jurídica diz respeito à qualidade da norma de produzir, em 

maior ou menor grau, os efeitos desejados na sua redação. É a dimensão formal da eficácia. 

Neste viés, procura-se constatar se a norma depende ou não de complementação por outras 

para gerar efeitos.  

    A eficácia social, por sua vez, situa-se no plano dos fatos. É uma análise 

voltada à realização propriamente dita do Direito, ou seja, ao desempenho concreto de sua 

função social. O antagonismo entre o dever-ser tipificado na norma e o ser da realidade 

social é algo natural. O dever-ser proporciona uma polêmica contra o passado e constitui um 

programa de reformas em direção ao futuro239. A eficácia social consiste, pois, no sucesso da 

norma em relação aos seus resultados práticos. É a dimensão material da eficácia, através da 

qual se avalia a sua capacidade de transformação da realidade. 

   As duas formas de eficácia possuem naturezas diferentes mas conexas. A 

eficácia jurídica pode consistir num pressuposto da eficácia social, no sentido de que 

enquanto aquela se volta à potencialidade da norma, esta se volta à sua realizabilidade240. 

Nesta lógica, eventuais problemas de eficácia social podem ser explicados pela ausência de 

eficácia jurídica.  

    Ora, o diagnóstico dos resultados práticos alcançados por uma política pública 

é uma etapa importante não apenas para verificar os objetivos alcançados, mas também 

                                                           
237 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009, p. 82.   
238 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 75.  
239 BARROSO, L. R. Ibidem, Prefácio à nona edição. 
240 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 3ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 171. 
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para a reavaliação dos meios escolhidos, dos procedimentos adotados, dos arranjos 

institucionais desenhados e da forma de sua implementação concreta.  

    A relação entre eficácia social e eficácia jurídica, no contexto de uma política 

pública, está associada diretamente a duas etapas do ciclo das políticas públicas: a fase de 

elaboração dos instrumentos jurídicos e a fase de avaliação dos resultados241. 

    Portanto, o sucesso ou insucesso de uma política pública podem estar 

associados ao modo como ela foi veiculada juridicamente. Entre as várias razões apontadas 

como causa da ineficácia jurídica – e consequentemente da eficácia social – a doutrina tem 

observado que a contradição entre direito e realidade pode ser fruto da denominada 

legislação simbólica. 

    Segundo Marcelo Neves, a produção normativa quando deliberadamente 

despida de propósito de transformação da realidade, especialmente pela fragilidade na sua 

estrutura redacional, procura na verdade um alívio político que prevalece sobre o sentido 

normativo-jurídico 242. O que está em jogo é muito mais seu caráter simbólico do que sua 

vocação para alterar a realidade.  

  A legislação simbólica é uma prática nociva, pois além de não corresponder 

efetivamente aos anseios da sociedade, ela cria a falsa sensação de que o Direito está apto a 

funcionar bem, inibindo a movimentação social em prol dos objetivos traçados pela lei e o 

próprio aprimoramento do Direito.  

    A identidade entre os estímulos criados pelo Direito e as condutas observadas 

na sociedade como consequência desses estímulos é a essência do sucesso de uma ordem 

jurídica. Quanto mais próximo o comportamento das pessoas em relação às expectativas 

normativas, mais bem-sucedida é a lei243. Contrariamente, a falta de profundidade e 

tecnicidade torna a lei inepta e, por conseguinte, inapta a servir como instrumento de 

transformação.  

                                                           
241 DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas, In: SMANIO, Gianpaolo Poggio; BERTOLIN, 
Patricia Tuma Martins (Org.). O direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013, p. 25-
26. 
242 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 02-
03. 
243 NUNES, Marcelo Guedes. Jurimetria: como a estatística pode reinventar o Direito. São Paulo: RT, 
2016, p. 115. 
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    Por essas razões, é imprescindível observar, descrever e analisar não apenas o 

Direito das políticas públicas mas também o Direito nas políticas públicas244, isto é, observar 

o comportamento dos resultados das políticas e sua relação com as ferramentas jurídicas 

adotadas numa perspectiva de causa e efeito. A ineficácia causada pela legislação simbólica 

pode comprometer seriamente os resultados esperados da lei, posto que o sucesso desta 

depende da boa elaboração das ferramentas jurídicas.  

    O Direito possui boas ferramentas jurídicas para proteger a relação de 

emprego da discriminação etária? Ou a matéria sofre a ação da legislação simbólica? 

 

 

4.3. DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA E CONTRATOS DE EMPREGO 

 

 

  Situado no contexto do conflito entre capital e trabalho, o Direito Laboral não 

questiona em si o jogo travado entre esses dois fatores de produção. Sua ambição é mais 

modesta. Ele visa “reduzir um pouco a taxa de injustiça”245 dentro do jogo, inovando em 

algumas regras que impõem limites de ambos os lados.  

    O repúdio ao etarismo está previsto na Carta Maior, quando afirma que um 

dos objetivos fundamentais da República é “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso 

IV). Para concretizar o mandamento constitucional, o Direito do Trabalho conta com normas 

que vedam a utilização do fator etário como forma de discriminação. 

   Em verdade, a discriminação censurada pelo Direito não consiste na simples 

adoção da idade como fator de desigualação. O que o Direito veda é a utilização de fatores 

de desigualação sem a devida justificativa.  

    Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, é a injustiça do fator de 

discriminação, medida por sua adequação, finalidade e racionalidade, que torna a 

discriminação censurada pelo Direito. Por isso, a caracterização do ato discriminatório 

                                                           
244 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. In: Marques, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio 
Pimenta de (Org.) A Política Pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2013, p. 193. 
245 VIANA, Márcio Túlio. Os dois modos de discriminar e o futuro do Direito do Trabalho. In: VIANA, 
Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, p. 322. 
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pressupõe a ausência de correlação lógica entre o critério de diferenciação adotado e a 

finalidade da norma. Ausente a relação de pertinência, o fator de discrímen torna-se 

ilegítimo246. 

   O pensamento de Bandeira de Mello parece estar corroborado pela Súmula 

683 do STF247, quando considera ilegítima a imposição de limite de idade em concurso 

público na ausência de justificativa ligada às atribuições inerentes ao cargo que será 

exercido. Portanto, o que o Direito veda é a adoção de critério que desqualifique a pessoa 

sem motivo justo – em suma, é a utilização de critérios injustos de diferenciação.  

  A discriminação etária pode ocorrer desde a fase pré-contratual da relação de 

emprego até o momento de sua ruptura. Assim, o Direito do Trabalho procura proteger os 

obreiros não apenas no momento de acesso ao emprego como também durante a sua 

permanência nele.248  

 

 

4.3.1. Proteção quanto à permanência no emprego 

 

 

    A garantia de emprego é o desejo de todo indivíduo que procura estabilidade 

profissional e financeira. O trabalho é a principal fonte de renda para a grande maioria das 

pessoas. Em razão disso, o direito ao trabalho ocupa uma posição de destaque entre os 

direitos fundamentais na medida em que se coloca como condicionante de muitos deles. 

    Todavia, a rotatividade indesejada no emprego e a facilidade jurídica para a 

ruptura dos contratos, por iniciativa do empregador, fazem da descontinuidade um traço 

marcante nas relações empregatícias no Brasil. De acordo com a Consolidação das Leis 

                                                           
246 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 20-21. 
247 Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal: “O limite de idade para a inscrição em concurso público 
só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza 
das atribuições do cargo a ser preenchido”. 
248 Embora o momento pós-contratual não tenha recebido a mesma atenção do legislador ordinário, 
a eventual discriminação nesta fase não está de todo desprotegida por conta dos comandos 
constitucionais. 
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Trabalhistas, os contratos de trabalho podem ser extintos por resolução, rescisão e resilição, 

além de outras situações específicas249.  

    A resolução ocorre em razão de ato faltoso por uma ou por ambas as partes 

do pacto laboral. Já a rescisão, expressão comumente utilizada no cotidiano da vida laboral, 

“possui acepção estrita circunscrita aos casos de nulidade (incapacidade das partes, ilicitude 

do objeto, objeto proibido, defeitos dos atos jurídicos)”250. Em ambos os casos há uma 

motivação justificada para que as partes formalizem a extinção do contrato.  

  A resilição, por sua vez, se dá quando uma ou ambas as partes resolvem, 

imotivadamente ou sem justo motivo, romper o pacto de emprego. Ela pode ser unilateral 

ou bilateral. No primeiro caso, mediante a dispensa sem justa causa pelo empregador ou 

mediante pedido de demissão pelo empregado. No segundo caso, as partes acordam 

livremente o rompimento do contrato (art. 484-A, CLT)251.  

    No Direito brasileiro, a resilição não pressupõe qualquer motivação para o 

ato. Para a sua validação basta a compensação financeira prevista no art. 10, inciso I do 

ADCT da CF. Em consequência, os empregados não possuem garantia de continuidade no 

emprego; ao contrário, convivem muito mais com a incerteza dela252.  

  Mas a garantia de permanência no emprego já foi uma realidade no Brasil, 

inclusive articulada com a proteção previdenciária na sua origem. Com efeito, a Lei Eloy 

Chaves, responsável pela criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, foi 

o primeiro diploma a disciplinar a estabilidade no emprego para trabalhadores com mais de 

10 anos de vínculo com o empregador253, regra que seria estampada posteriormente nas 

normas das Caixas de Aposentadoria e Pensão vinculadas a outras empresas e, em seguida, 

                                                           
249 É o caso do encerramento da empresa; da força maior; do fato do príncipe; da falência da 
empresa; e da morte do empregador ou do empregado.  
250 WUNSCH, Guilherme; GALIA, Rodrigo Wasem; KERBER, Rosane dos Reis. Aposentadoria 
Espontânea e seus efeitos no contrato de trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 21-
22. 
251 Idem, p. 48-50. 
252 Não se ignora que a legislação prevê algumas hipóteses de estabilidade (gestante, acidentado do 
trabalho etc), mas elas são todas provisórias. 
253 Art. 42 do Decreto n.º 4.682, de 24/01/1923 (Lei Eloy Chaves): “Art. 42. Depois de 10 annos de 
serviços effectivos o empregado das emprezas a que se refere a presente lei só poderá ser demittido 
no caso de falta grave constatada em inquerito administrativo, presidido por um engenheiro da 
Inspectoria e Fiscalização das Estradas de Ferro”. 
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estendida a todos os empregados nos termos do art. 492 da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT)254. 

  O regime da estabilidade decenal sempre foi o principal instrumento jurídico 

na promoção da continuidade da relação de emprego. Enquanto teve vigência, representou 

um obstáculo à denúncia vazia do contrato na medida em que a dispensa era condicionada à 

comprovação de duas ordens de motivos: falta grave ou força maior. 

    Após a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pela Lei 5.107/66, 

instituído como regime alternativo à garantia da estabilidade decenal, a continuidade nas 

relações de emprego foi mitigada. Na prática, porém, o empregado passou a ser “forçado a 

optar pelo regime do FGTS”255. Abria-se, assim, o caminho para que as dispensas se 

tornassem cada vez mais simplificadas e menos onerosas para o empregador. 

    A desconstrução definitiva da estabilidade decenal ocorreu com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que acabou com a possibilidade da opção 

prevista na Lei 5.107/66 e universalizou o regime do FGTS. A partir desse momento, a 

despedida imotivada, até então proibida, passou a ser a regra e trouxe consigo maior 

instabilidade no emprego.     

  A escolha brasileira andava na contramão da Convenção 158 da Organização 

Internacional do Trabalho, que havia entrado em vigor no plano internacional em 

23/11/1985. A norma convencional previa a cessação do poder amplo, geral e irrestrito, 

conferido ao empregador para resilir unilateralmente o contrato de trabalho. 

  A pretensão da OIT não era ressuscitar o antigo regime da estabilidade 

decenal, nem desapropriar o empregador do seu poder. Ao prever três hipóteses de resilição 

do contrato, desde que devidamente comprovadas pelo empregador (desempenho 

indesejável do empregado; comportamento incompatível; motivos de ordem técnica, 

financeira e econômica da empresa), a norma buscava apenas evitar arbitrariedades no 

desligamento no emprego. O objetivo era (re)introduzir o equilíbrio das forças contratantes 

e “encerrar de vez a possibilidade de denúncia vazia do pacto laboral“256. 

                                                           
254 Art. 492 da CLT: “O empregado que contar mais de dez anos de serviço na mesma empresa não 
poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente 
comprovadas” 
255 JUNQUEIRA, Fernanda Antunes Marques. Dispensa imotivada. São Paulo: LTr, 2016, p. 68. 
256 Idem, p. 75. 
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  A Convenção 158 chegou a ser incorporada pelo Direito nacional, pois foi 

ratificada por meio do Decreto legislativo 68/92 e introduzida formalmente no ordenamento 

através do Decreto de promulgação 1855/96, até ser denunciada pela Chefia do Executivo 

através do Decreto 2.100/96, sem qualquer manifestação prévia do Congresso Nacional, sob 

o argumento de que sua internalização contrariava o art. 7º, inciso I da Constituição, que 

reserva a matéria aos cuidados de lei complementar257. 

  Enquanto a questão não é definitivamente resolvida pelo STF, permanece em 

vigor no Brasil um modelo de relação de emprego caracterizado pela ampla liberdade do 

empregador para demitir. Segundo Sérgio Pinto Martins, “o empregador tem direito 

potestativo de dispensar o empregado, ao qual este não pode se opor, salvo as exceções 

contidas na lei”258. 

     O caminho aberto ao empregador para dispensar empregados pode tornar 

ainda mais vulneráveis os envelhescentes e idosos. Afinal, desde que a resilição do contrato 

seja acompanhada da respectiva indenização, a eventual discriminação etária como ratio 

para a ruptura contratual pode passar despercebida. Como o empregador não é obrigado a 

motivar o ato, a discriminação, se presente, pode ficar acobertada pela multa prevista no 

art. 10, inciso I do ADCT da CF. 

  Em contraponto ao direito potestativo do empregador, a Lei 9.029/95 procura 

restringir seu campo de discricionariedade ao proibir a adoção de qualquer prática 

discriminatória e limitativa no curso da relação de trabalho, por motivo relacionado a sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, 

entre outros.   

    Pela leitura do art. 1º da Lei 9.029/95, observa-se que ele não contemplou 

expressamente todas as hipóteses de discriminação contra o trabalhador. Isso não afasta, 

contudo, a proteção da Lei. De acordo com Cristina Paranhos Olmos, as sanções de cunho 

trabalhista “devem ser aplicadas, por analogia, a todo e qualquer tipo de ato 

discriminatório”259.  

                                                           
257 A controvérsia foi levada ao Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 1.625 e até a presente data 
o julgamento não foi finalizado. 
258 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 24ª ed. São Paulo: Atlas, p. 347. 
259 OLMOS, Cristina Paranhos. Discriminação na relação de emprego e proteção contra a dispensa 
discriminatória. São Paulo: LTr, 2008, p. 44.  
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    Esse entendimento apoia-se na abertura dada pela própria norma quando 

utiliza a expressão “entre outros” ao descrever as hipóteses de discriminação. Embora a 

expressão não permita ampliações hermenêuticas na seara penal (também abordada pela 

Lei), a repressão na seara trabalhista está autorizada a fazer uso da analogia. 

    O fator etário está expressamente estampado na lei brasileira, guardando 

uma simetria importante com a proibição geral estipulada pelo art. 3º, inciso IV da 

Constituição. Neste sentido, não resta dúvida de que a Lei 9.029/95 tem por escopo inibir 

que o ato de dispensa seja motivado por razões ligadas à idade do empregado, quando 

ausente uma justificativa constitucionalmente válida para a legitimação do ato. 

  Dessa forma, ficou reduzida a discricionariedade do empregador no momento 

da dispensa após a vigência da Lei 9.029/95. Se o desligamento for motivado por ato 

discriminatório, será reputado ilegal. Por conseguinte, abrem-se duas alternativas de 

amparo ao obreiro: (1) direito à reintegração no emprego juntamente com o recebimento 

dos salários do período de afastamento; (2) direito de receber em dobro os salários do 

período.  

    Em ambos os casos, a reposição dos salários não exclui a possibilidade da 

reparação por danos morais. Além disso, todas estas sanções podem ser cumuladas com 

multa administrativa e a proibição de financiamento com recursos públicos.  

  A Lei 9.029/95 procurou concretizar os propósitos da Convenção 111 da OIT, 

que proíbe a discriminação por raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade, 

origem social, e ainda outras formas de distinção, exclusão ou preferência, quando tenham 

por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 

emprego.  

    A caracterização da discriminação etária, entretanto, nem sempre ocorre de 

forma clara. Segundo Daniela Chaves, geralmente ela está “envolta sob certa névoa”260. Por 

sua natureza, geralmente o ato discriminatório “não é praticado de maneira escancarada, e 

sim às escondidas, de maneira bastante discreta e velada”261, o que pode trazer dificuldades 

para a proteção efetiva do trabalhador vitimado, se eventualmente não tiver provas 

suficientes para serem levadas a juízo. 

                                                           
260 CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Mercado de trabalho e discriminação etária – a 
vulnerabilidade dos trabalhadores envelhescentes. São Paulo: LTr, 2006, p. 149. 
261 OLMOS, Cristina Paranhos. Discriminação na relação de emprego e proteção contra a dispensa 
discriminatória. São Paulo: LTr, 2008, p. 130. 
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  De acordo com José Francisco Siqueira Neto, “o poder do empregador, as 

sutilezas do processo discriminatório, a dificuldade na coleta dos testemunhos, os requintes 

discriminatórios indiretos, dentre tantos outros fatores, transformam esse tipo de processo 

e a formação do seu corpo probatório numa verdadeira epopeia”262. Portanto, os ônus 

processuais desafiam a efetividade da Lei 9.029/95. 

 A teoria da discriminação indireta foi construída justamente para a superação 

dessas dificuldades. Segundo ela, um critério aparentemente neutro escolhido pelo 

empregador para não admitir ou dispensar um empregado pode, não obstante, veicular uma 

discriminação quando confrontado com a real finalidade almejada na escolha desse critério. 

Uma empresa pode, por exemplo, demitir todos os empregados que ocupam o mesmo 

cargo, sob a alegação de reformular o setor, quando, na verdade, sabendo que todos tinham 

mais de 55 anos, desejava tão somente rejuvenescer seu quadro.     

 Por envolver um critério aparentemente neutro, a apuração da discriminação 

indireta não é tarefa simples. De acordo com Corinne Sachs-Durand, no caso do etarismo, é 

preciso investigar inicialmente a existência de um critério neutro, porém capaz de provocar 

uma desvantagem particular para as pessoas de uma determinada idade. Em seguida, deve-

se confirmar se há justificação objetiva, legítima e proporcional por trás desse critério que 

possa validá-lo263.  

  Trata-se de análise que comporta dois momentos distintos. Primeiramente, a 

análise da suscetibilidade discriminatória do critério escolhido pelo empregador, e em 

seguida, a análise da razoabilidade na adoção da escola. Em havendo justificação racional, 

afastado estará o caráter discriminatório. Caso contrário, pode-se vislumbrar indícios do seu 

caráter ilícito. 

  As considerações em torno da discriminação indireta repercutem na valoração 

das provas dentro do processo e também na distribuição do ônus probatório. Como o 

empregador não é obrigado a justificar as razões pelas quais dispensa uma pessoa, posto 

estar amparado no seu direito potestativo de romper o vínculo unilateralmente, “a prova 

                                                           
262 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direitos fundamentais: afirmação na esfera do Direito do 
Trabalho. In: Direitos Humanos, Democracia e República. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 563. 
263 SACHS-DURAND, Corinne. Âge et discrimination indirecte: une jurisprudente en gestation. Revue 
de Droit du Travail, Numero 07/08, Juillet-Août 2017. Paris: Dalloz, 2017, p. 441. 
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indiciária assume um peso maior, ou seja, o juiz terá de valorizá-la bem mais do que nas 

situações comuns”264. 

  De acordo com Cristina Olmos, “a simples prova indiciária é suficiente para 

que a discriminação seja admitida como ‘provada’”265. Entretanto, essa posição deve ser 

ponderada. Indícios não se confundem com evidências. Eles podem até merecer um peso 

maior nas ações que envolvem práticas de discriminação. No entanto, só podem ser 

determinantes no julgamento quando analisados dentro do conjunto probatório. 

  Os indícios podem convencer o juízo quanto ao status de neutralidade apenas 

aparente dos critérios adotados pelo empregador na dispensa. De acordo com Márcio Túlio 

Viana, a demonstração dos indícios “tem o poder de inverter o ônus da prova”, obrigando 

assim o empregador a justificar objetivamente a sua decisão, ou pelo menos, “demonstrar 

que não agiu daquele modo com intenção discriminatória”266. 

  Cristina Olmos entende que não se trata propriamente de uma inversão do 

onus probandi, pois “se a hipótese fosse realmente de inversão do ônus probatório, ao 

empregador cumpriria demonstrar o que não fez (prova de fato negativo). Trata-se de 

contraprova pelo empregador” 267.  

   Em verdade, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo 

Civil, trata-se de uma distribuição diferenciada do ônus da prova por conta das 

peculiaridades da causa (art. 373, §1º). A prova da inexistência do fato alegado pelo 

trabalhador, mormente se amparado em indícios, exige que o empregador se desincumba 

de provar quais foram as motivações da dispensa.  

    A distribuição diferenciada do ônus probatório em processos desta natureza é 

uma medida salutar para a efetividade da Lei 9.029/95. Os indícios que acompanham as 

alegações do trabalhador discriminado podem ser demasiado frágeis. Assim, o critério 

aparentemente neutro adotado na dispensa (redução de custos, fechamento do setor, crise 

econômica etc) pode impedir que a hipótese de discriminação indireta seja apreciada de 

forma exaustiva pelo magistrado. 

                                                           
264 VIANA, Márcio Túlio. A proteção trabalhista contra os atos discriminatórios (análise da Lei 
9.029/95). In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 360. 
265 OLMOS, Cristina Paranhos. Discriminação na relação de emprego e proteção contra a dispensa 
discriminatória. São Paulo: LTr, 2008, p. 130. 
266 VIANA, Márcio Túlio. Ibidem, p. 361. 
267 OLMOS, Cristina Paranhos. Ibidem, p. 131. 
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   Conforme apontado por Corinne Sachs-Durand, a caracterização da 

discriminação indireta só se torna possível quando o órgão julgador supera a primeira etapa 

da apreciação do caso, ou seja, quando se convence de que o critério utilizado para o 

desligamento, aparentemente neutro, tem na verdade um potencial discriminatório. Este 

momento é crucial, pois a possibilidade de aprofundamento da matéria pode ser barrada 

nesta etapa. É com a superação dela que se passa a exigir do empregador a prova da 

razoabilidade e da proporcionalidade dos motivos que levaram à dispensa268.  

    Deste modo, a distribuição diferenciada do ônus é uma forma de mitigar o 

direito potestativo do empregador, permitindo assim um exame mais profundo das razões 

da dispensa a partir das alegações do empregado.  

    De acordo com José Cláudio Monteiro de Brito Filho, na tutela de 

determinados valores, o Estado encarrega-se, primeiramente, de editar normas que vedam 

as práticas discriminatórias, “via de regra criminalizando esses atos e, em alguns casos, 

impondo também sanções de natureza civil e trabalhista” 269. 

    Nesse sentido, a permanência de trabalhadores mais velhos no emprego 

depende muito da efetividade da Lei 9.029/95. Mas o modelo de atuação estatal estampado 

na lei é insuficiente para inibir a prática do etarismo. Sua estratégia é toda baseada na 

adoção de normas proibitivas.  

    Segundo Brito Filho, a insuficiência das normas proibitivas força o Estado a  

formular “disposições que favoreçam a ascensão de integrantes de determinados grupos, 

dando às pessoas e grupos discriminados a possibilidade de ter inserção na sociedade”270.  

    Não basta o Estado agir pela técnica da repressão. Sua atuação deve voltar-se 

também para medidas de ação afirmativa. A adoção de um modelo meramente repressor 

ainda suscita dificuldades quanto a outro momento do contrato: o acesso ao emprego. 

 

 

 

 

                                                           
268 SACHS-DURAND, Corinne.  Âge et discrimination indirecte: une jurisprudente en gestation. Revue 
de Droit du Travail, Numero 07/08, Juillet-Août 2017. Paris: Dalloz, 2017, p. 441. 
269 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Discriminação no Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 51-52. 
270 Loc. Cit.  
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4.3.2. Proteção no acesso ao emprego 

 

 

    Conforme aponta Márcio Túlio Viana, o empregador é “livre para decidir se, 

quando, como e quem contratar”. Mas esta é uma “liberdade vigiada e, em boa parte, 

flexionada pelo legislador”271. Entre um candidato jovem e outro mais velho, por exemplo, o 

empregador pode escolher qualquer um dos dois. O que não pode é preferir o jovem apenas 

em razão da idade, caso não haja uma razão objetiva que valide constitucionalmente esta 

opção. 

    Todas as dificuldades inerentes à prova da discriminação na fase contratual 

aplicam-se também à fase pré-contratual. A Lei 9.029/95 não se preocupou em adotar 

medidas de estímulo à contratação de grupos discriminados. Trouxe “normas do tipo 

repressor, vedando condutas discriminatórias, sem, entretanto, impor ou estimular qualquer 

conduta no sentido de valorizar a contratação de pessoas integrantes de grupos sociais 

sujeitos a estigmas ou preconceitos”272. 

    Dependendo do grau de vulnerabilidade do grupo, o quadro de exclusão não 

pode ser enfrentado unicamente com normas proibitivas. A ausência de igualdade na 

concorrência por uma vaga de emprego, decorrente da preferência por uma faixa etária 

(mais jovem) em detrimento de outra (mais velha), é um aspecto das relações laborais que 

depende mais de tutelas afirmativas do que de normas meramente repressoras.  

    O tratamento igualitário conferido formalmente pela Lei 9.029/95 pode, na 

verdade, proporcionar um indesejado tratamento desigual entre os candidatos. A igualdade 

na concorrência por uma vaga, nesse caso, dependeria de tratamento jurídico desigual para 

se alcançar uma igualação. Em outras palavras, a vulnerabilidade sucumbiria mais facilmente 

com medidas concretas de incentivo ao emprego da força de trabalho envelhecida. 

  A adoção de medidas legais de estímulo ao emprego é matéria afeta à União, 

a quem a Constituição atribui competência para legislar sobre Direito do Trabalho, bem 

como para organizar o sistema de empregos e estabelecer as condições para o exercício das 

profissões (art. 22, incisos I e XVI). Até o momento não há na legislação federal qualquer 

                                                           
271 VIANA, Márcio Túlio. A proteção trabalhista contra os atos discriminatórios (análise da Lei 
9.029/95). In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 357. 
272 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Discriminação no Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 66. 
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norma de estímulo à inclusão ou à permanência de envelhescentes (50-59 anos de idade) no 

mercado de trabalho.  

    Por outro lado, é possível encontrar disposições legais voltadas para a 

inclusão da pessoa idosa (60 anos ou mais). Tanto a Constituição quanto os compromissos 

internacionais assumidos pelo país exigiram a produção de normas concretas de proteção ao 

idoso, inclusive quanto à vida voltada ao trabalho. Portanto, a única referência normativa 

que existe na matéria abrange uma faixa etária específica. 

    A Política Nacional do Idoso é fruto desses compromissos. Ela foi instituída 

pela Lei 8.842/94 mediante o auxílio de profissionais que tinham clareza das consequências 

do envelhecimento populacional para o país. O projeto que deu origem à lei contou com a 

colaboração de vários especialistas que procuraram integrar conhecimentos gerontológicos, 

demográficos e epidemiológicos273, no sentido de oferecer aos idosos a devida proteção do 

Estado. 

   Segundo Jorge Felix, o fato de os indivíduos terem uma vida mais longa foi 

interpretado pelos elaboradores da Lei 8.842/94 sob o aspecto do envelhecimento humano, 

e não do envelhecimento populacional. O projeto abdicou da proposta de construção de 

uma nova estrutura econômica condizente com as mudanças demográficas, preferindo 

concentrar uma proteção de caráter assistencial e paternalista274. 

  Esse viés de interpretação deixou uma lacuna na lei. Com efeito, sem levar em 

consideração o caráter heterogêneo do grupo de idosos, as preocupações voltaram-se 

predominantemente aos benefícios sociais nas diferentes áreas (moradia, transporte, saúde, 

assistência social, entre outras). Partindo da falsa premissa de que a atividade profissional 

seria um aspecto secundário na terceira idade, as medidas para a integração do idoso 

também a uma vida profissional ativa foram negligenciadas.  

  Em outras palavras, a Política Nacional do Idoso encarregou-se de enunciar 

direitos preocupada com a dependência dos idosos, mas pouco atenta à heterogeneidade 

                                                           
273 RAUTH, Jussara; PY, Ligia. A história por trás da lei: o histórico, as articulações de movimentos 
sociais e científicos, e as lideranças políticas envolvidas no processo de constituição da Política 
Nacional do Idoso. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política Nacional do Idoso: velhas e novas 
questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 51. 
274 FELIX, Jorge. O idoso e o mercado de trabalho. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 257-258. 
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dessa faixa etária da população. Esqueceu-se, assim, de criar direitos que assegurassem 

meios de independência dos idosos a partir do trabalho. 

  Embora a maior integração do idoso na vida profissional dependa de medidas 

de ação afirmativa, a Lei 8.842/94 pouco fez nesta seara. Seu art. 10, inciso IV, alínea “a”, 

exige que o Poder Público garanta “mecanismos que impeçam a discriminação do idoso 

quanto a sua participação no mercado de trabalho, no setor público e privado”. 

  Conforme se observa, o dispositivo peca pela generalidade. Ele é totalmente 

dependente de atos infralegais para a concretização das medidas de ação afirmativa. Apesar 

do excesso de abstração do comando normativo, e da pouca resolutividade, esta é a única 

passagem da Política Nacional dos Idosos relacionada diretamente com a promoção de 

idosos no mercado de trabalho.  

 A despeito da Lei 8.842/94 ter sido veiculada para a implantação de uma 

política pública de atenção ao idoso, que demanda medidas mais incisivas de intervenção 

estatal, a vagueza de seus termos faz dela mais uma ferramenta do modelo repressor, 

tornando-a incapaz de transformar a realidade em virtude do seu silêncio quanto aos meios 

de promoção de idosos. 

  A falta de efetividade da lei, especificamente quanto ao mercado de trabalho, 

pode ser vislumbrada nos próprios relatórios de gestão do Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso. Segundo tais documentos, nas deliberações das Conferências Nacionais dos Direitos 

da Pessoa Idosa (ocasião em que são analisados individualmente cada artigo da Lei 

8.842/94), nada é discutido em relação ao art. 10, IV, alínea “a”275, que trata justamente da 

vida profissional do idoso. 

  A redação da lei é tímida para proporcionar a inclusão de pessoas mais velhas 

no trabalho, sendo muito mais simbólica do que resolutiva na matéria.  

    Por outro lado, o Estatuto de Idoso, instituído pela Lei 10.741/03, “nasceu, de 

certa forma, da crítica em relação à falta de efetividade de inúmeras medidas de proteção e 

ações previstas na Lei 8.842/94”276. Ele também é fruto da pressão internacional para a 

                                                           
275 COUTO, Eduardo Camargo. Em que medida a Política Nacional do Idoso tem sido efetiva? In: 
CAMARANO, Ana Amélia; ALCÂNTARA, Alexandre de Oliveira; GIACOMIN, Karla Cristina (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 417. 
276 ALCÂNTARA, Alexandre de Oliveira. Da Política Nacional do Idoso ao Estatuto do Idoso: a difícil 
construção de um sistema de garantias de direitos da pessoa idosa. In: CAMARANO, Ana Amélia; 
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adaptação dos países ao processo mundial de envelhecimento, representando assim “um 

passo importante da legislação brasileira no contexto de sua adequação às orientações do 

Plano de Ação para o Envelhecimento de Madri em 2002”277. 

  A tônica do Estatuto do Idoso é “garantir o direito ao envelhecimento em 

condições de dignidade”278. Entretanto, apesar de concebida para suprir as lacunas deixadas 

pela Política Nacional do Idoso, a Lei 10.741/03 não se mostrou hábil o bastante para 

cumprir tal objetivo.  

    Segundo Ana Maria Viola, o Brasil ainda enfrenta vários problemas 

concernentes à efetivação do direito dos idosos e um deles, quiçá o principal, talvez seja a 

baixa densidade dos direitos positivados, isto é, o reconhecimento apenas formal de 

garantias sem o acompanhamento da efetiva implementação279. 

    A observação de Ana Viola faz sentido à medida em que se identifica no 

estatuto aquilo que Marcelo Neves denomina legislação simbólica. De acordo com o jurista, 

identifica-se a legislação simbólica quando o ato de produção da lei e o próprio texto ao final 

produzido possuem um sentido político que prevalece sobre o sentido normativo-jurídico, 

pouco importando o verdadeiro caráter instrumental da norma280.  

    De fato, vários dispositivos da lei consistem em meras reproduções de normas 

já existentes ou em regras despidas de normatividade por serem demasiado genéricas e 

impraticáveis sem um complemento infralegal. O campo da seguridade social é rico em 

simbolismo. A reprodução de conteúdos normativos que já vigoravam na data da sua edição 

é visível nas três áreas: saúde, assistência e previdência social.  

    No primeiro caso, percebe-se claramente que o art. 15, caput, é mera 

reprodução do art. 196 da Constituição Federal, não havendo utilidade prática alguma no 

dispositivo. Com exceção de alguns pontos em que a lei foi inovadora, muitos dispositivos 

repetem o conteúdo da Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), a exemplo do fornecimento 

gratuito de medicamentos, direito que já constava no art. 43 da referida norma. 

 

                                                                                                                                                                                     
ALCÂNTARA, Alexandre de Oliveira; GIACOMIN, Karla Cristina (Org). Política Nacional do Idoso: velhas 
e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 365. 
277 CAMARANO, Ana Amélia. Estatuto do Idoso: avanços com contradições (Textos para Discussão n.º 
1840). Brasília: IPEA, 2013, p. 08. 
278 SOUSA, Ana Maria Viola de. Direito ao envelhecimento. São Paulo: Chiado, 2016, p. 65. 
279 Idem, p. 32. 
280 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 33. 
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    No caso da assistência social, o art. 34, caput, do Estatuto do Idoso, ao prever 

os requisitos para concessão do benefício de prestação continuada ao idoso, no valor de um 

salário mínimo, repete a redação do art. 20, caput, da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da 

Assistência Social), que também trata dos requisitos do mesmo benefício.  

    A única novidade foi a possibilidade de ampliação de cobertura do benefício, 

mediante a exclusão no cálculo da renda mensal per capita, de benefício assistencial já pago 

a um dos membros da família, desde que na condição de idoso, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 34.  

   Por sua vez, os dispositivos legais na área previdenciária (arts. 29, 30 e 31) não 

possuem qualquer novidade.  

    O caput do art. 29 é mera reprodução do § 3º do art. 201 da Constituição. 

Trata-se de regra que impede prejuízos no cálculo do valor inicial dos benefícios por conta 

da inflação. Ambas as normas exigem que os salários-de-contribuição utilizados no período 

básico de cálculo (PBC) sejam atualizados monetariamente.  

    Conforme se observa, a Constituição Federal remete a matéria à lei. O 

Estatuto do Idoso, que deveria adentrar o mérito da questão, remete a matéria à legislação 

vigente e não aborda o tema em detalhes. Portanto, o caput do art. 29 é absolutamente 

inútil. Ele apenas reproduz uma garantia constitucional e, tendo vocação para regulamentar 

a matéria, não o faz. 

 

 

Tabela 11 – Reajuste de salários-de-contribuição na CF e na Lei 10.741/03 

Constituição Federal Estatuto do Idoso 

 
Art. 201 (...) 
§3º Todos os salários de contribuição 
considerados para o cálculo de benefício 
serão devidamente atualizados, na forma 
da lei. 

 
Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e 
pensão do Regime Geral da Previdência Social 
observarão, na sua concessão, critérios de 
cálculo que preservem o valor real dos salários 
sobre os quais incidiram contribuição, nos 
termos da legislação vigente. 
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   O parágrafo único do art. 29 do Estatuto do Idoso, por sua vez, reproduz 

essencialmente o conteúdo do art. 41 da Lei de Benefícios (Lei 8.213/91). Ambos tratam do 

reajuste periódico dos benefícios para a preservação do valor real, garantia prevista no art. 

201, §4º da Constituição nos seguintes termos: “é assegurado o reajustamento dos 

benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

definidos em lei”. 

 

Tabela 12 – Reajuste dos benefícios na Lei 8.213/91 e na Lei 10.741/03 

Lei 8.213/91 Estatuto do Idoso 

 
Art. 41. Os valores dos benefícios em 
manutenção serão reajustados, a partir de 
1º de junho de 2001, pro rata, de acordo 
com suas respectivas datas de início ou do 
seu último reajustamento, com base em 
percentual definido em regulamento, 
observados os seguintes critérios:  
I - preservação do valor real do benefício;  
II - (revogado pela Lei 8.542/92); 
III – atualização anual; 
IV - variação de preços de produtos 
necessários e relevantes para a aferição da 
manutenção do valor de compra dos 
benefícios. 
 

 
Art. 29 (...) 
Parágrafo único. Os valores dos benefícios em 
manutenção serão reajustados na mesma data 
de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de 
acordo com suas respectivas datas de início ou 
do seu último reajustamento, com base em 
percentual definido em regulamento, observados 
os critérios estabelecidos pela Lei no 8.213, de 24 
de julho de 1991. 

 

     

    A regulamentação deste dispositivo da Constituição foi feita pela Lei 8.213/91. 

Ela é a “lei” mencionada no §4º do art. 201, posto que estabelece os critérios para o 

reajustamento periódico dos benefícios previdenciários. Portanto, o parágrafo único do art. 

29 traz novamente uma regra inócua. Seu texto nada difere do que já dispunha a Lei 

8.213/91. 

    Por sua vez, tanto o caput quanto o parágrafo único do art. 30 abordam a 

dispensa da qualidade de segurado para a concessão de alguns benefícios do RGPS, requisito 

este que era obrigatório até a edição da Medida Provisória 83/02, posteriormente 

convertida na Lei 10.666/03.  

 

 



109 
 

 

 

Tabela 13 - Dispensa da “qualidade de segurado” na Lei 10.666/03 e na Lei 10.741/03 

Lei 10.666/03 Estatuto do Idoso 

 
Art. 3o (...) 
§1o 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. 
§2o A concessão do benefício de 
aposentadoria por idade, nos termos do § 
1o, observará, para os fins de cálculo do 
valor do benefício, o disposto no art. 3o, 
caput e § 2o, da Lei no 9.876, de 26 de 
novembro de 1999, ou, não havendo 
salários de contribuição recolhidos no 
período a partir da competência julho de 
1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, 
de 24 de julho de 1991. 
 

 
Art. 30. A perda da condição de segurado não 
será considerada para a concessão da 
aposentadoria por idade, desde que a pessoa 
conte com, no mínimo, o tempo de contribuição 
correspondente ao exigido para efeito de 
carência na data de requerimento do benefício. 
Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício 
previsto no caput observará o disposto 
no caput e § 2o do art. 3o da Lei no 9.876, de 26 
de novembro de 1999, ou, não havendo salários-
de-contribuição recolhidos a partir da 
competência de julho de 1994, o disposto no art. 
35 da Lei no 8.213, de 1991. 

 

 

  De acordo com o quadro acima, observa-se que o art. 3º, da Lei 10.666/03 

também trata da possibilidade da manutenção da cobertura previdenciária de segurados 

que deixam de contribuir, mesmo após esgotados os prazos previstos no art. 15 da Lei n.º 

8.213/91.  

    Como o art. 3º, §1º da Lei n.º 10.666/03 já havia criado esta possibilidade seis 

meses antes do Estatuto do Idoso, pode-se afirmar que houve uma reprodução totalmente 

desnecessária da regra. 

  Dos três dispositivos sobre matéria previdenciária, talvez o único com alguma 

utilidade seja o art. 31, que dispõe sobre a atualização monetária das prestações 

previdenciárias pagas em atraso pelo INSS, conforme quadro abaixo. 
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Tabela 14 – Correção monetária no pagamento de benefícios com atraso no Decreto n.º 
3.048/99 e na Lei n.º 10.741/03 

 

Decreto 3.048/99 Estatuto do Idoso 

 
Art. 175. O pagamento das parcelas relativas 
a benefícios efetuados com atraso por 
responsabilidade da previdência social será 
atualizado de acordo com índice definido 
com essa finalidade, apurado no período 
compreendido entre o mês em que deveria 
ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. 
 

 
Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a 
benefícios, efetuado com atraso por 
responsabilidade da Previdência Social, será 
atualizado pelo mesmo índice utilizado para os 
reajustamentos dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social, verificado no período 
compreendido entre o mês que deveria ter sido 
pago e o mês do efetivo pagamento. 
 

 

 

    Em verdade, o direito de receber as prestações atualizadas já era garantido 

pelo Decreto 3.048/99. A regra estava prevista em nível regulamentar porque a Lei de 

Benefícios não abordava a matéria.  O que a Lei 10.741/03 fez foi exigir a aplicação do 

mesmo índice de correção monetária adotado para o reajustamento dos benefícios. A 

garantia foi então transposta do plano regulamentar para o plano legal, sendo esta a sua 

utilidade.  

  Desse modo, pode-se afirmar que todos os dispositivos do capítulo VII do 

Título II, dedicado à atenção previdenciária, são meramente simbólicos. Dão sentido político 

aos temas abordados na referida lei, mas não produzem qualquer repercussão prática. Em 

verdade, nesta seara, “não trouxe o Estatuto do Idoso nenhuma novidade ou situação 

jurídica desconhecida”281. 

    Em matéria de proteção quanto ao acesso de idosos ao emprego, a Lei 

10.741/03 preceitua no art. 3º que deve ser assegurado ao idoso, com “absoluta 

prioridade”, a efetivação do direito ao trabalho. Mas a promessa não foi acompanhada das 

respectivas ferramentas de atuação, comprometendo assim a sua aplicabilidade282. 

 

    

                                                           
281 BARRA, Juliano Sarmento. O Estatuto do Idoso sob a óptica do Sistema de Seguridade Social, 
Revista de Direito Social, n.º 14 (Abril-Junho/2004), p. 117. 
282 MAGALHÃES, Maria Lúcia Cardoso de. A discriminação do trabalhador idoso – responsabilidade 
social das empresas e do Estado. In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Volume 
48, n.º 78. Belo Horizonte: TRT 3ª Região, 2008, p. 39. 
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   O art. 27 do Estatuto do Idoso reproduz, em essência, uma norma de vedação 

a práticas discriminatórias nas relações de trabalho encontrada no art. 1º da Lei 9.029/95. 

Conforme se observa no quadro abaixo, ambas proíbem práticas discriminatórias no 

processo de integração de idosos ao mercado de trabalho. 

 

Tabela 15 – Vedação do etarismo na Lei 9.029/95 e na Lei 10.741/03 

Lei 9.029/95 Estatuto do Idoso 

 
Art. 1o  É proibida a adoção de qualquer 
prática discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso à relação de trabalho, ou de 
sua manutenção, por motivo de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, situação 
familiar, deficiência, reabilitação profissional, 
idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, 
as hipóteses de proteção à criança e ao 
adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 
7o da Constituição Federal. 
 

 
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer 
trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de 
idade, inclusive para concursos, ressalvados 
os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
Parágrafo único. O primeiro critério de 
desempate em concurso público será a idade, 
dando-se preferência ao de idade mais 
elevada. 

 

 

    É possível observar que o Estatuto do Idoso foi até menos incisivo que a Lei 

9.029/95, porquanto esta última se referiu à vedação de discriminação tanto no momento 

de acesso (admissão) quanto no momento de resilição do contrato (dispensa), ao passo que 

o primeiro voltou sua atenção apenas à discriminação no acesso. 

    A Lei 10.741/03 esboça a pretensão de conciliar o modelo repressor de 

combate à discriminação ao modelo de ação afirmativa, visando proporcionar igualdade de 

oportunidades para idosos no mercado de trabalho. Neste particular, entretanto, cometeu 

tanto o deslize consistente na mera reprodução de normas já em vigor na época, quanto o 

da elaboração de regras desprovidas de juridicidade.  

    Com efeito, conforme apontado no quadro abaixo, o art. 28, inciso III do 

Estatuto do Idoso repetiu o que já existia no art. 10, inciso IV, “a”, da Política Nacional do 

Idoso (Lei 8.842/94), e foi elaborado com uma estrutura redacional que limita os seus efeitos 

práticos na medida em que a norma veiculou apenas uma promessa. 
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Tabela 16 - Inclusão do idoso no mercado de trabalho pela Lei 8.842/94 e pela Lei 10.741/03 

Lei 8.842/94 Estatuto do Idoso 

 
Art. 10. Na implementação da política 
nacional do idoso, são competências dos 
órgãos e entidades públicos: 
(...) 
IV) na área de trabalho e previdência social: 
a) garantir mecanismos que impeçam a 
discriminação do idoso quanto a sua 
participação no mercado de trabalho, no 
setor público e privado; (...) 
 

  
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará 
programas de: 
 
(...) 
 
III – estímulo às empresas privadas para 
admissão de idosos ao trabalho. 

 

 

   A Política Nacional do Idoso (PNI) já mostrava falhas quanto aos mecanismos 

de participação do idoso no mercado de trabalho, posto que trazia uma norma genérica que 

dependia da boa intenção do setor privado. Por ser simbólica, carecia de eficácia. Mesmo 

assim o Estatuto do Idoso a reproduziu.   

    O art. 28, inciso III da PNI faz referência a estímulos para as empresas privadas 

no intuito de facilitar a admissão de idosos, mas “não detalha como este estímulo ocorreria, 

se por meio de benefícios fiscais ou outros tipos de subsídios”283. 

    Sheila Rosa e Rosana Dias também perceberam a lacuna. Segundo elas, o 

Estatuto do Idoso “prevê o estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao 

trabalho, mas não explicita de que forma esse estímulo seria revertido”284.  

   Portanto, na prática, em matéria de proteção ao mercado de trabalho do 

idoso, a lacuna permanece. Ela não é formal, é material. Quanto à pretensão de proteção, 

tanto a Política Nacional do Idoso quanto o Estatuto do Idoso esbanjam boas intenções, mas 

pecam pela falta de instrumentalidade.  

   A desistência consciente do legislador brasileiro quanto à adoção de um 

modelo de ação afirmativa nesta matéria é comprovada pelo histórico do Estatuto do Idoso. 

Quando era ainda um projeto de lei, duas concepções radicalmente opostas se chocaram 

durante o processo legislativo quanto à melhor forma de inclusão do idoso no mercado de 

                                                           
283 GOMES, Patrícia Silva; PAMPLONA, João Batista. Envelhecimento populacional, mercado de 
trabalho e política pública de emprego no Brasil. Revista Economia & Gestão. Volume 15, Número 41 
(Out/Dez 2015). Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015, p. 225. 
284 ROCHA, Sheila Marta Carregosa; DIAS, Rosana de Queiroz. As políticas públicas voltadas para a 
efetividade do direito ao trabalho do idoso. Revista Jurídica UNICuritiba, Vol. 01, N⁰ 30, 2013, p. 223. 
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trabalho. Enquanto uns pretendiam uma regra de caráter concreto, outros intencionavam 

para ela um caráter programático. 

    Uma das propostas era garantir o emprego não só aos idosos como também 

aos envelhescentes, atendendo-se assim a uma tendência de vulnerabilidade já observada 

no mercado. A proposta constava no art. 13 do projeto e foi substancialmente alterada na 

redação final.   

  O art. 13 assim dispunha: “as empresas privadas com 50 ou mais empregados 

ficam obrigadas a destinar no mínimo 20% dos postos para trabalhadores com mais de 45 

anos de idade”285. A regra não levava em consideração as características da mão-de-obra 

adotada nos diferentes setores da atividade econômica. Era inflexível. Logo, era previsível 

que fosse rejeitada por conta do ônus excessivo imposto às empresas privadas. 

  Contudo, a rejeição levou a lei a adotar, para o mesmo tema, uma redação 

totalmente programática. Foi-se do “tudo” ao “nada” em termos legislativos. Substituiu-se o 

máximo de concretude pelo máximo de abstração. Embora fosse a responsável direta pela 

concretização de direitos aos idosos, a lei condicionou o acesso ao emprego a iniciativas 

futuras do Poder Público em dispositivo desprovido de densidade normativa.  

    Segundo Daniela Chaves, o motivo da rejeição não foi razoável. Nas 

discussões sobre o projeto na Câmara dos Deputados, “entendeu-se que pessoas com 45 

anos ou mais não integravam aquelas beneficiadas pelo Estatuto do Idoso, uma vez que a lei 

se destinava a pessoas a partir de 60 anos”286. O fato de a Lei 10.741/03 tratar de idosos não 

impedia que em seu bojo a reserva de vagas contemplasse também os envelhescentes. Mas 

este foi o pretexto para a rejeição da proposta. 

    Assim, a expectativa de criação de normas concretas de inclusão da mão de 

obra envelhecida no mercado de trabalho restou frustrada, justificando em certa medida as 

críticas que o Estatuto do idoso recebe quanto ao fato de suas normas terem uma carga 

muito mais declaratória do que garantidora de direitos287.  

                                                           
285 BRASIL (Câmara dos Deputados). Projeto de Lei n.⁰ 3.561 de 1997. Disponível no sítio 
www.camara.leg.br (acesso em 31/08/2017). 
286 CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Mercado de trabalho e discriminação etária – a 
vulnerabilidade dos trabalhadores envelhescentes. São Paulo: LTr, 2006, p. 116. 
287 FONSECA, Luiz Augusto Lima da. Aspectos previdenciários e assistenciais do Estatuto do Idoso 
(dissertação de mestrado). Porto Alegre: PUC-RS, 2006, p. 54. 
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    Pela análise das leis que estão mais próximas da proteção ao emprego de 

envelhescentes e idosos, é possível perceber que as medidas legais de combate à 

discriminação etária ainda são incapazes de contornar plenamente o problema no país.  

    A permanência no emprego pode ficar seriamente prejudicada pela grande 

facilidade oferecida pelo Direito do Trabalho para a resilição contratual. A denúncia vazia do 

contrato pelo empregador e as sutilezas do etarismo favorecem a rejeição da mão de obra 

envelhecida.  

  As sucessivas reformas no sistema de aposentadorias, quando almejam a 

prorrogação da idade ativa, podem trazer ainda mais desconforto a esse grupo. A 

empregabilidade dele não é tema integrante dos debates legislativos em contextos de 

mudanças no sistema de aposentadorias.  

    As propostas de reforma no RGPS não articulam previdência e trabalho, 

deixando assim muitos trabalhadores desprotegidos pela falta de renda: seja pela ausência 

do salário, seja pela distância da aposentadoria.  

    Aqueles que são rejeitados por motivos discriminatórios passam a conviver 

entre a instabilidade no emprego e a prorrogação da aposentadoria. Em consequência, 

tornam-se mais propensos a viver o paradoxo de serem considerados velhos demais para o 

mercado de trabalho, mas não velhos o suficiente para o sistema previdenciário.  
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5. REFORMA PREVIDENCIÁRIA E EMPREGABILIDADE DA FORÇA DE TRABALHO 

ENVELHECIDA 

 

 

    A discriminação etária à mão de obra envelhecida é capaz de provocar 

exclusão social, sobretudo em momentos de mudança nas regras para aposentadoria no 

RGPS. Duas hipóteses explicativas para o fenômeno foram abordadas nos capítulos 

anteriores. De um lado, o Direito do Trabalho não conta com medidas compensatórias que 

estimulem o emprego a esse grupo. De outro, o Direito Previdenciário não aborda a 

preservação do emprego no momento em que as aposentadorias são adiadas. 

   Além dos danos sociais que o distanciamento entre trabalho e previdência 

provoca, o próprio RGPS contabiliza um revés financeiro decorrente da procura dos 

segurados por “rotas alternativas” para inatividade. Trata-se de uma consequência que 

reforça a argumentação da tese, no sentido de que a proteção social da força de trabalho 

envelhecida exige maior articulação entre essas duas áreas do Direito.    

 

 

5.1. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  

 

      

    De acordo com Rosangela Ferreira et al, é na sociedade capitalista que a 

velhice é percebida como a pior fase da vida. O idoso na sociedade capitalista é o velho, e 

não o ancião. Nas sociedades pré-capitalistas o velho era aquele que, pela sua longa 

experiência de vida e acúmulo de conhecimento, trazia marcado na memória e também no 

corpo a vivência de seu povo. A velhice era percebida como um sinal de sabedoria288. 

Atualmente, o processo produtivo é caracterizado por uma “descronologização da vida”289.  

                                                           
288 SOUZA, Rosangela Ferreira; MATIAS, Hernani Aparecido; BRÊTAS, Ana Cristina Passarella. 
Reflexões sobre envelhecimento e trabalho. Revista Ciência & Saúde Coletiva. Vol. 15. Número 06. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010, p. 2840. 
289 GIACOMIN, Karla Cristina. Envelhecimento populacional e os desafios para as políticas públicas. In: 
BERZINS, Marília Viana; BORGES, Maria Claudia. Políticas públicas para um país que envelhece. São 
Paulo: Martinari, 2012, p. 20. 



116 
 

    Segundo Karla Giacomin, as mudanças ocorridas com a informatização, a 

velocidade na implementação de novas tecnologias e a rapidez no processo de 

obsolescência das técnicas produtivas e administrativas, têm “dispensado a noção de 

experiência como valor e enaltecido a versatilidade e a volatilidade dos vínculos como 

características de personalidade desejáveis para o mundo do trabalho”290. Este é o atual 

paradigma de ‘tempo’ no trabalho. 

  O novo paradigma traz consigo a tendência de discriminação da mão de obra 

envelhecida. O trabalhador com mais idade é visto pela sociedade como “improdutivo e sem 

função econômica”291 e esta perspectiva é reforçada por uma representação social da 

velhice “que hierarquiza e polariza os sujeitos em jovens e velhos”292.  

  O atual paradigma de ‘tempo’ no trabalho e a representação social 

desfavorável à inclusão do idoso no processo produtivo ajudam a explicar o fato de o seu 

“lugar social ter sido construído como o de pessoa inativa”293.  

  O quadro torna-se então problemático. À medida que a força de trabalho 

envelhece rapidamente, as empresas deverão “precisar empregar uma porção maior de 

trabalhadores com mais de 50 anos”294, mas “parecem não estar preparadas para enfrentar 

este cenário”295. Para algumas empresas ainda existe uma distância entre precisar empregar 

e não estar preparada para empregar. 

  A distância é prejudicial tanto para o cidadão excluído do processo produtivo 

quanto para os próprios empresários. É preciso “repensar o envelhecimento, do ponto de 

                                                           
290 GIACOMIN, Karla Cristina. Envelhecimento populacional e os desafios para as políticas públicas. In: 
BERZINS, Marília Viana; BORGES, Maria Claudia. Políticas públicas para um país que envelhece. São 
Paulo: Martinari, 2012, p. 20. 
291 FALEIROS, Vicente de Paula. A pessoa idosa e seus direitos: sociedade, política e constituição. In: 
BERZINS, Marília Viana; BORGES, Maria Claudia. Políticas públicas para um país que envelhece. São 
Paulo: Martinari, 2012, p. 47. 
292 TÓTORA, Silvana. Apontamentos para uma ética do envelhecimento. Revista Kairós. Vol. 11. São 
Paulo: PUC-SP, 2008, p. 24. 
293 FALEIROS, Vicente de Paula. Ibidem, p. 47. 
294 FONTOURA, Daniele dos Santos; PICCININI, Valmiria Carolina. Envelhecimento populacional e 
gestão de pessoas: pesquisas internacionais e notas para o Brasil. Anais do XXXVI Encontro da 
ANPAD. Rio de Janeiro: EnANPAD, 2012, p. 10. 
295 CEPELLOS, Vanessa Martines. O envelhecimento nas Organizações: das percepções de gestores de 
Recursos Humanos às práticas de gestão da idade (Dissertação de mestrado). São Paulo: FGV, 2013, 
p. 84. 
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vista do mercado de trabalho, como uma estratégia preventiva para a economia”296, uma 

vez que o empregador brasileiro em breve contará com uma redução no número de 

trabalhadores jovens e precisa ser mobilizado a lidar com o novo paradigma297.    

   Do lado do trabalhador, enquanto a mudança de comportamento do mercado 

de trabalho não se torna realidade, a discriminação etária colabora para a maior 

vulnerabilidade dos mais velhos. A maior ou menor empregabilidade permanece sendo um 

atributo deixado apenas à sorte ou ao mérito de cada um, obrigando muitos deles a 

procurar proteção previdenciária em caso de desemprego prolongado. Essa proteção, 

entretanto, ocorre de forma inadequada para os parâmetros da Lei 8.213/91.   

 

 

5.1.1. A “rota alternativa” para a inatividade 

 

 

    De acordo com João Batista Pamplona e Patrícia Silva Gomes, a dificuldade 

encontrada por envelhescentes para permanecer no emprego os tem incentivado a procurar 

“rotas alternativas de aposentadoria”. Essas rotas consistem basicamente no “uso excessivo 

de benefícios por incapacidade”298.  

  O Regime Geral possui três prestações por incapacidade no seu plano de 

benefícios: o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente.  

    A primeira prestação tem caráter temporário, conforme prevê o art. 59 da Lei 

8.213/91. A última não tem vocação para substituir integralmente a renda do segurado, 

posto que seu valor corresponde a 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, §1º 

da mesma lei.   

                                                           
296 FONTOURA, Daniele dos Santos; PICCININI, Valmiria Carolina. Envelhecimento populacional e 
gestão de pessoas: pesquisas internacionais e notas para o Brasil. Anais do XXXVI Encontro da 
ANPAD. Rio de Janeiro: EnANPAD, 2012, p. 10. 
297 VANZELLA, Elídio; LIMA NETO, Eufrásio de Andrade; SILVA, César Cavalcanti da. A Terceira Idade e 
o Mercado de Trabalho. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, Volume 14, Número 04. João Pessoa: 
UFPB, 2011, p. 98. 
298 GOMES, Patrícia Silva; PAMPLONA, João Batista. Envelhecimento populacional, mercado de 
trabalho e política pública de emprego no Brasil. Revista Economia & Gestão. Volume 15, Número 41 
(Out/Dez 2015). Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015, p. 219. 
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    A aposentadoria por invalidez, por sua vez, pressupõe a incapacidade total e 

permanente do segurado para o trabalho e substitui integralmente o seu salário-de-

contribuição, conforme prevêem os arts. 42 e 44 da Lei de Benefícios.  

    Embora a aposentadoria por invalidez não seja um benefício de caráter 

definitivo – já que pode ser revista pelo INSS e eventualmente cancelada299 – é 

principalmente a ela que Pamplona e Gomes se referem quando falam em “rota 

alternativa”. Afinal, é um benefício mais estável que o auxílio-doença e mais bem 

remunerado que o auxílio-acidente.  

   Esta espécie de aposentadoria não é a prestação mais concedida pelo RGPS, 

nem é a que gera as maiores despesas. Porém, apresenta dados significativos pelo volume 

de recursos que utiliza. De acordo com a Tabela 17, os gastos com ela têm se mantido 

estáveis nos últimos anos e representam aproximadamente 11% da totalidade das despesas 

com benefícios no INSS. 

 

Tabela 17 – Total de aposentadorias por invalidez (acidentárias e previdenciárias) em 
manutenção, para urbanos e rurais, e as despesas que geraram dentro do RGPS entre 2012 
e 2017. 

Ano Aposentadorias 
Ativas 

Despesas (R$ mil) Despesa total do  
RGPS (R$ mil) 

Participação 

2017 3.452.998 54.177.873 478.922.608 11,31% 

2016 3.388.508 49.864.228 437.604.827 11,39% 

2015 3.353.955 44.539.096 380.214.220 11,71% 

2014 3.322.388 40.633.221 343.289.475 11,83% 

2013 3.260.585 37.237.351 311.562.632 11,95% 

2012 3.194.513 33.433.721 278.777.984 11,99% 

         Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

 

   Por ser utilizada como “rota alternativa” para a inatividade, a aposentadoria 

por invalidez merece atenção pelo perfil de seus beneficiários.  

  Conforme será demonstrado adiante, três características na concessão desse 

benefício abrem caminho para o uso indevido da aposentadoria por invalidez. São elas: (1) a 

                                                           
299 Segundo o art. 42, §4º da Lei 8.213/91, o segurado aposentado por invalidez poderá ser 
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a 
aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente. 
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flexibilização no exame da invalidez; (2) a predominância de beneficiários envelhescentes; 

(3) a predominância de morbidades associadas ao processo de envelhecimento. 

 

 

5.1.2. A flexibilização do conceito de invalidez 

 

 

    De acordo com o art. 42 da Lei 8.213/91, a concessão da aposentadoria por 

invalidez depende, entre outros requisitos legais, de parecer favorável da Perícia Médica que 

considere o segurado “incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência”.  

    A comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho é 

exatamente o aspecto da Lei que pode permitir o acesso à aposentadoria por invalidez como 

“atalho” para a inatividade. 

    Com efeito, a conclusão estritamente médica não tem sido necessariamente 

determinante para a concessão do benefício. Uma vez presentes os demais requisitos para a 

sua concessão – qualidade de segurado e cumprimento de carência (quando necessária) – a 

comprovação da incapacidade para o trabalho vem sendo ponderada por uma reconstrução 

do conceito de invalidez a partir das características pessoais do segurado. 

  De acordo com Daniel Pulino, a incapacidade pressuposta na aposentadoria 

por invalidez deve ser absoluta ou, pelo menos, ampla o suficiente ao ponto de impedir 

ganhos do segurado. Assim, argumenta que a incapacidade “só poderá ser determinada, em 

cada caso concreto, segundo diversos fatores pessoais do próprio segurado, tendo como 

norte sempre a possibilidade de ser mantido o seu nível de subsistência”300. 

    Para Frederico Koehler, “algumas condições pessoais e sociais, tais como a 

idade, a época em que se vive, o grau de instrução, a oferta de empregos na região, dentre 

outros, podem tornar uma incapacidade que seria apenas parcial (se aplicada uma lógica 

                                                           
300 PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTr, 2001, 
p. 131-132. 
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meramente médica) em incapacidade total, a exigir a concessão da aposentadoria por 

invalidez”301. 

  As observações feitas por Koehler não diferem das opiniões de José Paulo 

Baltazar Junior e Daniel Machado da Rocha, para quem “as condições pessoais do segurado 

reclamam uma análise cuidadosa que não deve descuidar-se de sua idade, aptidões, grau de 

instrução, limitações físicas, bem como a diminuição do nível de renda que a nova profissão 

poderá acarretar”302.  

    A rigor, em termos legislativos, a Lei 8.213/91 nada prevê quanto à avaliação 

“extra médica” do segurado. Mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm defendido e 

consolidado um conceito elástico de invalidez, sendo a idade de quem pleiteia o benefício 

um fator muito relevante na concessão judicial de aposentadorias por invalidez.  

    Esta nova visão acerca da invalidez já é realidade na jurisprudência, conforme 

preconiza a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 

Segundo o verbete, “uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve 

analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez”.  

    Portanto, em âmbito nacional, os magistrados agem livremente para ampliar 

a análise das reais condições de trabalho de um segurado, indo além da condição 

eminentemente médica da pessoa que postula aposentadoria por invalidez. 

  Em pesquisa realizada de forma exploratória com base nos julgados de 2013 e 

2018, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, é possível encontrar condenações do INSS 

à concessão de aposentadoria por invalidez a partir da mesma diretriz apontada pela Súmula 

47 da Turma Nacional de Uniformização.  

  Com efeito, é possível encontrar jurisprudência reiterada que adota como 

fundamento para a procedência do pedido a faixa etária do segurado (às vezes associada ao 

baixo grau de instrução), nada obstante o laudo médico pericial ser categórico quanto ao 

fato da incapacidade para o trabalho do litigante ser “permanente” e apenas “parcial”303.  

                                                           
301 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Súmula 47. In: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino 
(Org.). Comentários às Súmulas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 
Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Jurídicos, 2016, p. 244-245. 
302 ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da 
Previdência Social. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 202. 
303

 Os detalhes da amostra composta por 30 julgados estão nos Anexos A, B, C, D e E. 
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  Utilizando-se como método de busca os termos “incapacidade”, “parcial”, 

“permanente”, “aposentadoria” e “invalidez”, foi possível recolher exemplos de julgados nos 

TRF´s das cinco regiões, em todos os anos, adotando um conceito flexível na avaliação da 

incapacidade, confirmando a tendência preconizada pelo entendimento da TNU.  

   Conforme se observa no resumo das decisões que constam nos Anexos, não é 

raro admitir-se como “idade avançada” (embora do ponto de vista jurídico ainda não o seja) 

idades compreendidas entre 50-59 anos. Em alguns casos, esse conceito inclui pessoas com 

até menos de 50 anos. A motivação das decisões é sempre a mesma: dificuldade do 

segurado em retornar ao mercado de trabalho. 

 

 

5.1.3. A faixa etária predominante na concessão 

 

 

  Outra característica importante da concessão das aposentadorias por 

invalidez é o perfil etário dos seus beneficiários. Conforme aponta Marcelo Pessoa, “a idade 

da força de trabalho afeta positivamente a probabilidade da aposentadoria por invalidez”304. 

De fato, segundo a Tabela 18, a faixa etária de 50 a 64 anos é a mais frequente na concessão 

para os segurados urbanos. 

 

 
Tabela 18 – Aposentadorias por invalidez concedidas a envelhescentes e idosos 
urbanos, em razão da idade na data de início do benefício, entre 2008 e 2017 (homens e 
mulheres) 

Ano Quantidade de 
benefícios concedidos 

Aposentados entre 50-64 

anos de idade305 

Proporção 

2008 181.733 100.570 55,34% 

                                                           
304 PESSOA, Marcelo de Sales. Aposentadoria por invalidez no Brasil: evolução e projeção. In: 
CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre população e 
desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 592. 
305 O corte etário entre 50-64 anos se deve ao fato do segurado urbano aposentar-se por idade aos 
65 anos, caso tenha cumprido a carência para tanto. Apesar de a segurada urbana aposentar-se a 
partir dos 60 anos (caso tenha cumprido a carência), a tabela utiliza as mesmas faixas etárias tendo 
em vista a comparação que será feita doravante com as aposentadorias por tempo de contribuição, 
cuja extinção levará, nos termos das últimas propostas de reforma (PEC 287/16 e PEC 6/2019), a uma 
prorrogação da idade ativa para além dos 60 anos de idade.   
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2009 166.612 91.907 55,16% 

2010 170.080 93.079 54,72% 

2011 169.647 93.109 54,88% 

2012 169.583 94.648 55,81% 

2013 177.801 100.550 56,55% 

2014 172.885 98.998 57,26% 

2015 146.952 85.350 58,08% 

2016 154.585 89.384 57,82% 

2017 183.807 108.813 59,20% 

            Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

    O comportamento dos números envolvendo envelhescentes e idosos de 

pouca idade (até 64 anos) que se aposentam por invalidez é bem estável. Do total das 

aposentadorias concedidas nos últimos dez anos, em 56,6% dos benefícios os aposentados 

tinham idade entre 50-64 anos na data da concessão.  

  Embora numa proporção um pouco menor, o comportamento dos números 

para os segurados rurais também se mostra constante. Os dados dos últimos dez anos 

indicam que 48,8% dos benefícios, em média, contemplaram segurados com idade entre 50-

59 anos de idade. 

 

Tabela 19 – Aposentadorias por invalidez concedidas a envelhescentes rurais, em 
razão da idade na data de início do benefício, entre 2008 e 2017 (homens e mulheres) 

 

Ano Quantidade de 
benefícios concedidos 

Aposentados entre 50-59 

anos de idade306 

Proporção 

2008 21.557 10.948 50,78% 

2009 21.349 10.639 49,83% 

                                                           
306 O corte etário aqui é diferente pelo fato do segurado rural aposentar-se por idade aos 60 anos, 
caso tenha cumprido a carência para tanto. Em relação à segurada rural, apesar de poder aposentar-
se a partir dos 55 anos (caso tenha cumprido a carência), aplicam-se as mesmas observações da nota 
anterior. 
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2010 23.859 11.374 47,67% 

2011 24.762 11.656 47,07% 

2012 24.668 11.689 47,38% 

2013 27.416 13.050 47,60% 

2014 27.643 13.152 47,57% 

2015 23.680 11.440 48,31% 

2016 24.190 12.106 50,04% 

2017 27.993 13.479 48,15% 

            Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

    Considerando-se os dois grupos, a concessão da aposentadoria por invalidez 

teve envelhescentes ou idosos de até 64 anos como beneficiários em 52,7% dos casos, ou 

seja, as faixas etárias que mais se favorecem com a aposentadoria por invalidez são aquelas 

situadas a partir dos 50 anos de idade.  

    A quantidade de benefícios concedidos a segurados com mais de 50 anos de 

idade não é inexpressiva. À exceção do ano de 2015, as Tabelas 18 e 19 mostram que o 

número sempre esteve acima de 100 mil/ano, na última década, quantidade que impacta no 

número total de aposentadorias por invalidez em manutenção. 

    Essa característica etária permite antever a grande probabilidade de aumento 

na concessão desse benefício, caso haja a prorrogação da vida profissional dos segurados em 

futuras reformas do sistema de aposentadorias. Conforme se observa na Tabela 20, 

praticamente 85% das aposentadorias por tempo de contribuição são concedidas a 

segurados que possuem idade entre 50 e 64 anos. 

 

Tabela 20 – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (urbanas e 
rurais), para segurados(as) entre 50-64 anos, de 2013 a 2017. 

 

Ano Total de Benefícios Entre 50-59 anos Entre 60-64 anos 

2017 428.864 312.103 57.339 

2016 393.592 279.794 60.995 

2015 293.725 209.744 42.919 
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2014 292.915 213.647 37.347 

2013 292.708 212.705 35.663 

               Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

  Uma vez que os aposentados por invalidez se concentram entre os segurados 

com 50 anos ou mais de idade, é possível inferir que a tendência contínua de prorrogação da 

vida ativa, poderá gerar uma procura ainda maior pela “rota alternativa” da invalidez, 

colaborando para a continuidade do desvirtuamento na utilização desse benefício.   

 

 
5.1.4. As morbidades mais frequentes 

 
   

    De acordo com a Tabela 21, duas das principais morbidades que motivam a 

concessão de aposentadoria por invalidez têm apresentado números regulares: as doenças 

do aparelho circulatório e as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 

Essas patologias guardam estreita relação com o processo de envelhecimento. 

 
     
Tabela 21 – Grupos de Doenças mais comuns nas aposentadorias por invalidez, de natureza 
previdenciária (urbanas e rurais) entre 2009 e 2017 
 

Ano Quantidade 
de 

benefícios 
concedidos 

Benefícios 
com CID 

conhecido 

Sistema 
Osteomuscular 

e do Tecido 
Conjuntivo 

Aparelho 
Circulatório 

Total dos 2 
grupos de 
doenças 

Participação 
nos 

benefícios 
com CID 

conhecido 

2009 179.021 124.222 27.831 29.121 56.952 45,84% 

2010 183.678 123.003 26.723 28.173 54.896 44,62% 

2011 183.301 121.431 26.495 27.153 53.648 44,17% 

2012 182.818 118.378 26.307 26.324 52.631 44,46% 

2013 193.562 119.596 25.765 26.526 52.291 43,72% 

2014 189.651 116.974 25.682 25.482 51.164 43,73% 

2015 161.850 94.964 20.557 20.689 41.246 43,43% 

2016 169.575 106.247 22.548 22.697 45.245 42,58% 

2017 202.481 131.628 34.154 26.311 60.465 45,93% 

Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 
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    As doenças mais comuns do aparelho circulatório são o infarto e o acidente 

vascular cerebral, enquanto as doenças mais comuns do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo são a lombalgia, a artrose, a hérnia de disco, as tendinites e as artrites em geral. 

    Os dados sobre a aposentadoria por invalidez acidentária foram desprezados, 

pois não há como saber, pelo Anuário Estatístico da Previdência Social, se a incapacidade foi 

decorrente de acidentes típicos, de doenças relacionadas ao trabalho ou das situações 

equiparadas a acidentes de trabalho, conforme a previsão dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 

8.213/91, respectivamente. Não seria adequado incluir os dados desses benefícios por não 

estarem associados diretamente ao processo de envelhecimento. 

    Conforme a Tabela 21, no período de 2009 a 2017, em média 44,27% das 

aposentadorias por invalidez previdenciárias, devidamente contabilizadas com o registro do 

Código Internacional de Doenças (CID), relacionaram-se a incapacidades oriundas de 

doenças do aparelho circulatório ou do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.  

   Considerando-se que a taxa de participação dessas patologias mostra-se 

estável, é possível deduzir que nos benefícios sem CID registrada307 a motivação tenha 

seguido a mesma proporção, resultando assim numa média anual provável de 81.035 novos 

aposentados apenas pelas morbidades descritas acima. 

  O perfil dos beneficiários destas aposentadorias é significativo porque os dois 

grupos de doenças têm relação com o fator etário. Nas estatísticas do RGPS não há indicação 

da faixa etária em função da CID que motivou o benefício, o que impossibilita uma inferência 

exata sobre o alinhamento destas duas morbidades mais comuns (44,27%) com o grupo de 

aposentados com mais de 50 anos de idade.  

   No entanto, de acordo com as lições da Geriatria, sabe-se que o processo de 

envelhecimento biológico implica, em menor ou maior grau, “uma perda progressiva e 

previsível de células e função dos tecidos, tornando o organismo menos apto para se 

reproduzir e sobreviver”308.  

    Embora a deterioração das funções do organismo ocorra de forma 

heterogênea entre os indivíduos, por depender de diversos fatores pessoais, “mesmo o 

                                                           
307  O Anuário Estatístico da Previdência Social também computa benefícios sem a informação da 
doença. 
308 MOREIRA, Rodrigo O. et al. Endocrinologia Geriátrica. Itapevi: AC Farmacêutica (GEN), 2011, p. 01. 
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envelhecimento livre de doença envolve algum grau de perda funcional, expressa por 

diminuição discreta, porém contínua, de vigor, força, prontidão, velocidade e reação” 309. 

    Assim, é muito improvável que 44,27% das aposentadorias por invalidez 

motivadas pelas duas principais morbidades tenham atingido apenas os segurados com 

menos de 50 anos de idade. O mais provável é que a maior parte (ou pelo menos boa parte) 

dessas morbidades esteja associada aos segurados mais velhos. 

   

 

5.1.5. O prognóstico das aposentadorias por invalidez  

 

 

  As reformas previdenciárias que visam a prorrogação da vida ativa dos 

segurados não podem desprezar o fato de que “a porcentagem de concessões de benefícios 

de aposentadoria por invalidez é uma função estritamente crescente da idade”310. 

  Segundo Marcelo Pessoa, se consideradas as condições médicas e 

tecnológicas atuais, bem como a aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho311, uma reforma previdenciária que implemente a majoração do tempo de 

atividade dos segurados poderá elevar em três vezes o número de aposentadorias por 

invalidez até 2050312. 

    Conforme visto na Tabela 18, anualmente mais de 200 mil envelhescentes 

(50-59 anos) são beneficiados com a aposentadoria por tempo de contribuição. Incluindo-se 

na conta também os aposentados na faixa etária de 60 a 64 anos, o número sobe para 

aproximadamente 292 mil pessoas/ano, em média, tomando-se como referência o período 

de 2013 a 2017. Ao todo, aproximadamente 85% das aposentadorias por tempo de 

contribuição foram destinadas a pessoas com idade entre 50-64 anos. 

                                                           
309 PAPALÉO NETTO, Matheus. Processo de Envelhecimento e longevidade. In: Papaléo Neto, 
Matheus (Org.). Tratado de Gerontologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007, p. 13-14. 
310 PESSOA, Marcelo de Sales. Aposentadoria por invalidez no Brasil: evolução e projeção. In: 
CAMARANO, Ana Amélia (Organizadora). Novo regime demográfico: uma nova relação entre 
população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 592. 
311 Segundo o levantamento de Marcelo de Sales Pessoa, “a probabilidade de uma mulher se 
aposentar por invalidez é, em média, 15% maior que a de um homem” 
312 PESSOA, Marcelo de Sales. Ibidem, p. 598. 
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  Para pessoas que não precisam utilizar a capacidade física no trabalho, talvez 

não se possa falar em produtividade decrescente à medida que se envelhece313. Porém, para 

funções cuja principal ferramenta de trabalho é a força física, a prorrogação da vida ativa 

pode envolver uma produtividade decrescente do indivíduo em função da idade, sobretudo 

quando associada à baixa escolaridade314.  

   A prorrogação da vida profissional tende a aumentar a probabilidade da 

clientela indicada na Tabela 20 tornar-se beneficiária imprópria de aposentadorias por 

invalidez, seja pelo comprovado aumento das chances de invalidez em razão do aumento da 

idade, seja pelo fato das principais patologias ligadas ao envelhecimento estarem presentes 

na motivação destes benefícios. E todos esses fatores associados ainda à tendência de maior 

flexibilização do conceito de invalidez.  

  Esse prognóstico ruim quanto às “rotas alternativas” para a inatividade, 

quando associado aos fatores que concorrem para a vulnerabilidade das relações de 

emprego envolvendo mão de obra envelhecida, permitem concluir que o Direito Brasileiro 

merece mudanças pontuais para o enfrentamento do problema. A transição segura entre a 

vida ativa e a inatividade merece a proteção estatal. Isso é possível? Que medidas concretas 

poderiam ser tomadas para tentar solucionar o problema? 

      

 

5.2. A ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

 

 

Segundo Friederich Engels, “o trabalho criou o próprio homem”. A frase 

adquire significado no contexto da evolução do ser humano. Depois de caminhar em atitude 

semiereta e, em seguida, na posição ereta, os nossos antepassados deixaram as mãos livres 

para funções como recolher alimentos e defender-se de inimigos. De acordo com o filósofo, 

a evolução não se resumia à maior destreza e habilidade das mãos. A conquista era maior. A 

                                                           
313 SUGAHARA, Gustavo Toshiaki Lopes. O envelhecimento populacional pode tornar-se estímulo de 
vantagem competitiva territorial? Revista Kairós, Volume 10, Número 01. São Paulo: PUC-SP, 2007, p. 
152. 
314 ARANHA, Antonia Vitoria Soares. Novas tecnologias, mercado de trabalho e formação profissional. 
In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, 
p. 301-302. 
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mão estava sendo aperfeiçoada pelo trabalho. Não era mais “apenas o órgão do trabalho: 

era também produto dele”315.  

As reflexões de Engels demonstram que o trabalho é um aspecto 

fundamental da própria condição humana. Conforme lembra Sebastião Oliveira, “o primeiro 

direito fundamental do homem é indiscutivelmente o direito à vida”, mas ele “está apoiado 

em dois pilares essenciais: trabalho e saúde. Sem a saúde, a vida perece; sem trabalho, a 

saúde e a vida estão comprometidas”316. 

   Não por acaso, a Constituição Federal estabelece o primado do trabalho como 

valor fundante de todo o Título VIII, que envolve os direitos sociais e econômicos (art. 194 a 

232). Sua presença logo na abertura das regras e princípio que regem a Ordem Social (art. 

193317) possui importância hermenêutica para toda a Seguridade Social, e dentro dela, para 

as normas que estruturam o RGPS (art. 201).  

    O dispositivo não apenas reconhece o trabalho como condição de uma efetiva 

existência digna318. É mais do que isso. Ele informa que o acesso ao trabalho é a primeira 

forma de proteção social. Ele e a renda dele resultante são prioritários em relação a 

qualquer prestação previdenciária.  

  O bem-estar proporcionado pela proteção previdenciária não infirma a 

primazia do trabalho como maior proteção social que o indivíduo pode ter.  É pelo trabalho 

que o cidadão é incluído no processo econômico. Se as prestações previdenciárias possuem 

igual vocação, isso ocorre porque são subsidiárias e acessórias à renda proporcionada pelo 

trabalho. 

    Num contexto de discriminação etária aos mais velhos, a prorrogação das 

aposentadorias por conta das alterações demográficas exige medidas que garantam uma 

transição segura entre a vida ativa e a inatividade. Como o trabalho é o principal meio de 

prevenção contra riscos sociais, a proteção integral ao grupo discriminado exige que as 

                                                           
315 ENGELS, Friederich. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Revista 
Trabalho Necessário, Ano 04 – número 04. Rio de Janeiro: UFF, 2006. 
316 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica ao trabalho dos portadores de deficiência. In: 
VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São Paulo: LTr, 2000, p. 
139. 
317 O art. 193 assim dispõe: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo 
o bem-estar e a justiça sociais”. 
318 ROCHA, Sheila Marta Carregosa; DIAS, Rosana de Queiroz. As políticas públicas voltadas para a 
efetividade do direito ao trabalho do idoso. Revista Jurídica UNICuritiba, Vol. 01, N⁰ 30, 2013, p. 219. 
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alterações na legislação previdenciária sejam acompanhadas de oportunidades reais de 

emprego. 

    Ao longo da história, observa-se que as mudanças demográficas sempre 

criaram desafios importantes para diferentes sociedades, que fazem escolhas políticas para 

se adaptar ao novo perfil demográfico e constroem direitos segundo estas escolhas. As 

mudanças demográficas não são boas ou ruins em si mesmas. Boas ou ruins são as maneiras 

como as sociedades lidam com elas319. 

  Assim, a despeito das alterações demográficas, as reformas no sistema de 

aposentadorias do RGPS não podem negligenciar o contexto econômico e as preferências na 

utilização de mão de obra pelo mundo empresarial. Esses dois elementos são importantes 

porque permitem antever o potencial de vulnerabilidade de certos grupos de trabalhadores. 

A desconsideração desse potencial contradiz o princípio do art. 193 da Constituição, uma vez 

que prejudica o fortalecimento da primeira forma de proteção social: o trabalho. 

   De acordo com Paul Durand, “uma política consistente apenas na oferta de 

prestações aos beneficiários seria reducionista e imperfeita”, razão pela qual, para ser 

completo, o sistema de seguridade deve mesclar os benefícios previdenciários com o 

desenvolvimento de “uma política de saúde, de prevenção dos riscos profissionais e de 

pleno emprego”320. 

  A doutrina francesa é emblemática na abordagem do trabalho como primeira 

forma de proteção social. O aumento da expectativa de vida aliado às baixas taxas de 

fecundidade nas últimas décadas, gerou naquele país uma estrutura etária envelhecida e 

uma taxa de dependência desfavorável para as políticas previdenciárias321. As reformas no 

                                                           
319 CAMARANO, Ana Amélia. Perspectivas de crescimento da população brasileira e algumas 
implicações. In: CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Novo regime demográfico: uma nova relação entre 
população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014, p. 199. 
320 DURAND, Paul apud TAURAN, Thierry. La Securité Sociale dans la pensée de Paul Durand: entre 
solidarieté et modernité. Revue de Droit Sanitaire et Sociale, Numero 03 (Mai-Juin/2015), p. 545. 
Tradução livre: “une politique consistant seulement à verser des prestations à des bénéficiaires serait 
réductrice et imparfaite (...)une politique de santé, de prévention des risques professionnels et de 
plein emploi”. 
321 MONNIER, Alain. Le baby-boom: suíte et fin. In: Population & Sociétés – Bulletin Mensuel 
d´Information de l´Institut National d´Études Démographiques. Numero 431, Février 2007. Paris: 
INEP, 2007, p. 02.  
No original: “le volume des départs en retraite des baby-boomers devrait correspondre à peu près à 
celui des entrées de jeunes sur le marche du travail”. 
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sistema de aposentadorias foram promovidas para acompanhar a demografia, mas não sem 

uma preocupação com a empregabilidade dos mais velhos322.  

  Influenciado pelo pensamento de William Beveridge323, o sistema de 

seguridade social na França também está assentado no princípio da “justice sociale”, a 

exemplo do que ocorre no Brasil, que o adota como valor interpretativo para todo o Título 

VIII (“Da Ordem Social”) da Constituição Federal, uma vez que se encontra igualmente 

positivado no art. 193. Segundo Maryse Badel, esse princípio  

 

responde à preocupação de livrar os trabalhadores da incerteza do 
amanhã, desta incerteza constante que cria para eles um sentimento 
de inferioridade, e que é a base real e profunda da distinção de 
classes entre os possuidores seguros de si próprios e de seu futuro, e 
os trabalhadores sobre os quais pesa, o tempo todo, a ameaça da 

miséria324.  
  

    O princípio da justiça social representa a ideia de solidariedade entre pessoas 

que se encontram em diferentes condições econômicas. Em outras palavras, trata-se de um 

valor que impõe limites ao desequilíbrio que o processo econômico pode provocar, 

garantindo-se assim um padrão mínimo de existência digna para todos os cidadãos. 

  À luz desses princípios, como lembra Alexandre Fabre, “o aumento da taxa de 

emprego é uma preocupação indissociável da questão do financiamento das 

aposentadorias”325. A necessária articulação entre os níveis de emprego aos mais velhos e as 

alterações nas regras de elegibilidade para a aposentadoria tornou-se, para os franceses, um 

princípio fundamental para as reformas previdenciárias326. 

                                                           
322 DUPEYROUX, Jean-Jacques; BORGETTO, Michel; LAFORE, Robert. Droit de la Sécurité Sociale. 
18eme édition. Paris: Dalloz, 2015, p. 591. 
323 BADEL, Maryse. Droit de la Sécurité Sociale. Paris: Ellipses, 2007, p. 12. 
324 Idem, p. 07. 
No original: “répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l´incertitude du lendemain, 
de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d´inferiorité et qui est la base réele et 
profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d´eux mêmes et de leur avenir et les 
travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère”. 
325 FABRE, Alexandre. Le contrat de génération: quels leviers pour l´alliance des âges? Revue de Droit 
du Travail, Número 05, Mai 2013. Paris: Dalloz, 2013, p. 331. 
No original: “l´augmentation du taux d´emploi est une préocupation indissociable de la question du 
financement des retraites”. 
326 O Código de Seguridade Social francês teve por aproximadamente quatro anos a vigência do art. 
161-17-A, que havia sido incluído pela Lei n.º 2010-1330 de 10 de novembro de 2010, no bojo da 
majoração da idade para a aposentadoria, e previa o compromisso de “progressão da taxa de 
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  De acordo com Anne-Marie Guillemard, as reformas previdenciárias que 

refundam o pacto de solidariedade necessitam ligar o emprego à aposentadoria327. Como as 

idades mais extremas são menos aproveitadas, o prolongamento da vida laboral traz um 

risco específico para os mais velhos, qual seja, a falsa presunção de que serão absorvidas 

pelo mercado de trabalho. Esta falsa presunção pode torná-los mais vulneráveis ao 

desemprego. Na verdade, a integração ao mercado de trabalho não é automática e pode ser 

até mais difícil para envelhescentes e idosos.  

    Pierri Verkindt e Elisabeth Graujeman ressaltam que o reequilíbrio da relação 

de dependência previdenciária não é obtido apenas pelo prolongamento da idade para a 

aposentadoria. O ajuste desta relação passa pelo prolongamento também da duração da 

atividade profissional. Assim, o emprego dos mais velhos, quer se trate da sua manutenção 

ou de seu retorno à situação de emprego, é um elemento indispensável para o ajuste na 

relação entre ativos e inativos328. 

 Daí porque Paul Durand, entusiasta da criação da seguridade social na França, 

dizia que ela era “mais que um conjunto de regras, mais que uma organização e mais que 

um sistema: ela é uma política”329. Ela é objeto de uma política e ao mesmo tempo uma 

política em si mesma, uma vez que representa a escolha feita pelo povo de impor ao Estado 

o dever de combater a precariedade social. 

  Especificamente no caso do Brasil, segundo Jorge Felix, a fragilização da 

segunda metade da carreira fortalece a vulnerabilidade da pessoa idosa que quer ou precisa 

manter-se no mercado de trabalho. Por isso, a legislação que adapta o sistema 

previdenciário “deve ter seus canhões assestados para o estímulo à empregabilidade dos 

                                                                                                                                                                                     
emprego das pessoas de mais de 55 anos de idade”. O dispositivo foi revogado pela Lei n.º 2014-40, 
de 20 de janeiro de 2014.  
327 GUILLEMARD, Anne-Marie. Securité sociale et transformation des rapports entre les générations 
In: Retraite et Societé. Numero 189, Paris: CAIRN, 2015, p. 122-123. 
328 VERKINDT, Pierre-Yves; GRAUJEMAN, Elisabeth. Réforme(s) des retraites et emploi des seniors. 
2eme édition. Paris: Liaisons, 2012, p. 11-12. 
No original: “l´emploi des seniors, qu´il s´agisse du maintien ou du retour dans l´emploi”. 
329 TAURAN, Thierry. La Securité Sociale dans la pensée de Paul Durand: entre solidarieté et 
modernité. Revue de Droit Sanitaire et Sociale, Numero 03 (Mai-Juin/2015), p. 537. 
No original: “plus qu´un ensemble de règles, qu´une organisation ou qu´un système: elle est une 
politique”. 
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trabalhadores com mais de 55 anos, e não apenas para a aposentadoria em determinada 

idade” 330. 

  A crença na capacidade de auto-regulação da sociedade e do mercado nem 

sempre coincide com o bem-estar de todos. A ampla liberdade nos contratos de trabalho 

pode proporcionar desvantagens injustas para os contratantes. Como diz Robert Castel, 

“nem tudo é contratual num contrato”331. Alguns pressupostos sociológicos podem ser 

determinantes para o perfil do contrato ou até mesmo para a simples recusa dele.  

    A competitividade e a valorização do mérito apenas pela ótica individualista 

podem ser determinantes para definir quem está incluído ou excluído do mercado de 

trabalho, isto é, quem é protegido pelas normas do contrato de trabalho e quem não é. 

Nesse contexto, envelhescentes e idosos podem se tornar vulneráveis nas relações de 

emprego. A ótica individualista desprotege o lado frágil. 

  O primado do trabalho e a solidariedade intrínseca à noção de justiça social 

(art. 193) andam na contramão desse individualismo. De acordo com Castel, “uma sociedade 

de indivíduos não seria mais, propriamente falando, uma sociedade, mas um estado de 

natureza”, posto que em tal organização social cada um fica jogado à sua própria sorte. Na 

verdade, “ser protegido não é um estado natural”332. Portanto, diante de determinadas 

contingências o Estado não pode quedar-se inerte. 

  Uma política de inclusão apenas pela via do contrato de trabalho, 

relativamente protegido pela Lei 9.029/95, mostra-se insuficiente na medida em que o 

próprio acesso ao emprego pode estar prejudicado. Nesse caso, se a intervenção estatal não 

avança, não há uma verdadeira proteção ao indivíduo.  

    Quando os indivíduos são impossibilitados de realizar as suas próprias 

necessidades ou as realizam de forma insatisfatória, a intervenção do Estado torna-se 

indispensável. O Estado tem a função, ao menos em caráter subsidiário, de incentivar a 

                                                           
330 GUILLEMARD, Anne-Marie. Securité sociale et transformation des rapports entre les générations 
In: Retraite et Societé. Numero 189, Paris: CAIRN, 2015, p. 122. 
331 CASTEL, Robert. A insegurança social – o que é ser protegido? Tradução de Lúcia M. Endlich Orth. 
PEtrópolis: Vozes, 2005, p. 41. 
332 Idem, p. 15-16. 
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mútua colaboração e responsabilidade de todos os integrantes da sociedade, notadamente 

para garantir a plena participação de grupos vulneráveis na vida social333. 

  A essencialidade da proteção coletiva se deve ao fato dela ser talvez a única 

via pela qual a pessoa desprovida de recursos possa caminhar rumo à autonomia e à 

independência no meio em que vive. Os indivíduos apresentam diferentes capacidades no 

mundo do trabalho. Por isso, necessitam de meios que permitam a sua mobilização. Para 

aqueles que não dispõem de recursos próprios para usufruir desses meios, é preciso 

lembrar, como enfatiza Castel, que esses meios ou decorrem de “proteções de caráter 

coletivo ou não existem”334. 

  Para alcançar o lucro, o empresário organiza todos os fatores de produção 

procurando maximizar o potencial de cada um. O raciocínio econômico que orienta esse 

processo de organização nem sempre vê vantagens na utilização de mão de obra 

envelhecida. Portanto, a empregabilidade desse grupo depende de medidas capazes de 

preservar a sua empregabilidade. 

  Do ponto de vista constitucional, as noções de valorização do trabalho, de 

sociedade livre, justa e solidária, voltada para a erradicação da pobreza e da marginalização, 

convergem para o reconhecimento de que “o mercado privado, por si somente, sem 

regulação e induções públicas, é incapaz de atender aos anseios de um Estado Democrático 

de Direito” 335. 

    Por esta razão, são legítimas as imposições legais que exigem a “moderação 

no exercício do poder empresarial”, assim como as que promovem “inclusão social e 

econômica de trabalhadores”336. A ação intervencionista tem a “função de contribuir para 

que grupos posicionados desfavoravelmente no mercado de trabalho sejam atendidos 

mediante políticas específicas”337.  

 

 

                                                           
333 TORRES, Sílvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 09-10. 
334

  Idem, p. 48. 
335 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e Direitos 
Fundamentais. 3ª ed. São Paulo: LTr, 2015, p. 43-44. 
336 Loc. Cit. 
337 GOMES, Patrícia Silva; PAMPLONA, João Batista. Envelhecimento populacional, mercado de 
trabalho e política pública de emprego no Brasil. Revista Economia & Gestão. Volume 15, Número 41 
(Out/Dez 2015). Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015, p. 223. 
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  De outro lado, o desemprego e a incapacidade parcial para o trabalho são 

riscos sociais que merecem a cobertura do RGPS, conforme determina o art. 201 da 

Constituição. A intervenção do Estado não pode ter como destino apenas o poder 

empresarial e as medidas diretamente ligadas às relações de emprego.  O próprio Poder 

Público deve fazer da Previdência Social um contraponto às contingências do sistema 

econômico. É necessário que a própria proteção previdenciária evolua, atendendo às novas 

exigências do processo de envelhecimento populacional.  

    Dada a intimidade entre as relações trabalhista e previdenciária, a transição 

segura da vida ativa para a inatividade é um tema afeto às reformas previdenciárias. O 

acesso ao trabalho possui prioridade em relação à proteção previdenciária. O tema não é 

apenas de cunho trabalhista, nem exclusivamente previdenciário. Ele envolve as duas áreas, 

razão pela não pode ser negligenciado em processos legislativos que buscam adiar a 

aposentadoria.  

    Essa tese dá fundamento para alguns ajustes de ordem interpretativa ou de 

lege ferenda na legislação do RGPS capazes de melhorar a empregabilidade dos segurados 

mais velhos e ampliar a cobertura previdenciária sem necessariamente gerar maior despesa.   

 

 

5.3. MEDIDAS CONCRETAS PARA A PROTEÇÃO A ENVELHESCENTES E IDOSOS 

 

 

  Tendo em vista os diferentes pontos de contato entre as normas que regem 

as relações previdenciárias e as relações de emprego, três medidas podem minimizar a 

vulnerabilidade da força de trabalho envelhecida. Eles não são excludentes; ao contrário, 

complementam-se.  

 

 

5.3.1. EXTENSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A DOENÇAS NÃO OCUPACIONAIS 

 

 

    O auxílio-acidente é uma prestação devida ao segurado que após a alta 

médica do auxílio-doença, quando já consolidadas as lesões que ensejaram o afastamento, 
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apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente, em decorrência de sequelas 

resultantes de acidente de qualquer natureza, que provocam a redução da capacidade para 

o trabalho habitualmente exercido (art. 86, Lei 8.213/91).  

  O auxílio-acidente não se destina a substituir integralmente a renda do 

segurado. O risco social por ele coberto diz respeito a uma maior dificuldade para o 

desempenho do labor em razão das sequelas que reduzem a capacidade do segurado338. 

Assim, não estando impossibilitado de desempenhar atividade laborativa para dela extrair 

seu sustento, tem neste benefício a substituição de apenas parte do salário. 

   Originalmente, essa prestação cobria três diferentes tipos de redução da 

capacidade de trabalho: (1) a que exigia “maior esforço ou necessidade de adaptação para 

exercer a mesma atividade”; (2) a que impedia “por si só, o desempenho de atividade que 

exercia à época do acidente, porém não o de outra, do mesmo nível de complexidade”; (3) 

ou a que impedia “por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, 

porém não o de outra, de nível inferior de complexidade”339.  

    Tendo em vista os distintos graus da perda da capacidade, o benefício era 

pago no valor de 30%, 40% ou 60% do salário de contribuição, respectivamente às hipóteses 

(1), (2) e (3), e tinha como fato gerador apenas a redução da capacidade de trabalho 

resultante de sequelas originadas de fatos definidos em lei como acidentes do trabalho.  

   Conforme disposto no art. 19 da Lei 8.213/91, acidente de trabalho em uma 

relação de emprego é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço do 

empregador, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a 

perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

    A definição acima, entretanto, não esgota o conceito. A Lei 8.213/91 também 

considera como acidente de trabalho as doenças ocupacionais (art. 20), assim como 

situações que “se relacionam apenas indiretamente com a atividade”340, os chamados 

acidentes por equiparação (art. 21).  

   Após a edição da Lei 9.032/95, o regime jurídico do auxílio-acidente foi 

alterado em dois aspectos. As sequelas decorrentes dos acidentes de qualquer natureza ou 

                                                           
338 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da 
Previdência Social. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 304. 
339 Corresponde à redação original do art. 86 da Lei 8.213/91. 
340 MONTEIRO, Antonio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do Trabalho e Doenças 
Ocupacionais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 13. 
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causa tornaram-se também fatos geradores do benefício, desde que resultem na diminuição 

da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Além disso, não 

houve mais diferença quanto ao valor da prestação conforme o grau da incapacidade gerado 

pela sequela. O coeficiente ficou uniformizado em 50% e passou a incidir sobre o salário-de-

benefício, e não mais sobre o salário-de-contribuição. 

    Em momento algum a lei definiu o que seria o acidente de qualquer natureza 

ou causa. Coube assim ao Regulamento (Decreto 3.048/99) defini-lo como aquele de 

“origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que 

acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução 

permanente ou temporária da capacidade laborativa”341, independentemente de qualquer 

associação com o trabalho.  

    Conforme se observa, os eventos traumáticos sem relação com o trabalho 

podem, em tese, gerar a concessão do auxílio-acidente, quando acarretam lesão corporal ou 

perturbação funcional que diminua, de forma parcial e permanente, a capacidade de 

trabalho. Por outro lado, as doenças sem relação com o trabalho não constituem fato 

gerador do benefício, ainda que acarretem a permanente redução da capacidade para o 

trabalho habitual do segurado.     

    De acordo com a doutrina, acidente não significa apenas o caso fortuito, 

inesperado, mas também um acontecimento desagradável que cause dano, perda, lesão, 

sofrimento ou morte. A própria Lei 8.213/91 trouxe essa amplitude conceitual quando 

abordou o acidente de trabalho. Por isso, a omissão do Decreto 3.048/99 quanto à redução 

da capacidade de trabalho por doença comum não exclui direito ao benefício nesta hipótese.  

    De acordo com Adriane Bramante, o “auxílio-acidente desponta como um 

minus em relação ao pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença”. Analisando-

se os fatos geradores desses benefícios, “percebe-se que estão inseridos num contexto 

fenomenológico idêntico, qual seja, a ocorrência de uma incapacidade laborativa, o que 

acaba por criar entre (eles) uma relação de fungibilidade gradual”342. 

  Nesse sentido, a diminuição da capacidade de trabalho por doenças não 

ocupacionais, mormente as ligadas ao processo de envelhecimento, também deveria ser 

                                                           
341 É o que dispõe o art. 30, parágrafo único, Decreto 3.048/99. 
342 LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. O auxílio-acidente de qualquer natureza e sua extensão 
às doenças não ocupacionais. In: MARTINEZ, Wladimir Novaes (Coord.) Auxílio-Acidente de Qualquer 
Natureza. São Paulo: LTR, 2016, p. 16. 
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considerada fato gerador do auxílio-acidente após a edição da Lei 9.032/95, “não 

importando se a causa foi acidentária, patológica, exógena, epidemiológica ou de trajeto”343. 

  A restrição conceitual positivada no Decreto 3.048/99 (art. 30, parágrafo 

único) deixou uma lacuna na proteção previdenciária que é incompatível com os propósitos 

de ampliação da Lei 9.032/95. Em verdade, o Regulamento não esgota todas as 

possibilidades interpretativas do art. 86 da Lei 8.213/91, dentre elas a possibilidade de o 

auxílio-acidente proteger também a perda parcial e permanente da capacidade de trabalho 

decorrente de doenças não ocupacionais.  

  A despeito do art. 195, §5º da Constituição344, a eventual ampliação do 

conceito no Regulamento não implicaria criação, majoração ou extensão de benefício sem a 

correspondente fonte de custeio prévia. Se considerado o sentido lato de acidente, a 

possibilidade de o benefício alcançar a redução da capacidade por doença não ocupacional 

tem fundamento na própria Lei 9.032/95.  

  Numa perspectiva econômica, o prognóstico de aumento progressivo de 

concessões equivocadas de aposentadoria por invalidez, apontado no tópico anterior, 

justificaria a ampliação conceitual aqui proposta por promover a “maximização dos recursos 

econômico-sociais”345 do RGPS.  

   As doenças mencionadas na Tabela 21 e o rápido processo de envelhecimento 

populacional exigem prudência na gestão previdenciária. É mais interessante para o 

segurado e para o RGPS que a capacidade residual de trabalho seja desenvolvida do que o 

sistema ser obrigado a aceitar como “normal” a concessão de aposentadoria por invalidez 

como rota alternativa para a inatividade.   

    Com a ampliação do conceito de acidente de qualquer natureza ou causa, 

abre-se a possibilidade de proteção previdenciária àqueles que apresentam limitação 

funcional por diferentes motivos. Trata-se de benefício que autoriza a continuidade da vida 

profissional, permitindo ao segurado incrementar a renda e continuar contribuindo para a 

conquista da sua aposentadoria.  

  O auxílio-acidente tem vocação para amparar de forma ampla as hipóteses de 

incapacidade laboral permanente e parcial. A exigência de redução da capacidade para o 

                                                           
343

 Loc. Cit. 
344 O art. 195, §5º dispõe o seguinte: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 
345 SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. Economia e Seguridade Social. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2012, p. 62. 
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trabalho habitualmente exercido não exige a mudança de função. Conforme já defendia a 

doutrina, “pode haver redução da capacidade para o trabalho sem implicar impedimento ao 

exercício desse mesmo trabalho”346.  

  Esse é o entendimento do STJ, que já firmou a tese segundo a qual “o nível do 

dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do 

benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”347. Ademais, entende a mesma 

Corte que uma vez “demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza 

permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, é irrelevante a 

possibilidade de reversibilidade da doença”348. 

    A única exceção a essa ampla cobertura do auxílio-acidente diz respeito à 

perda auditiva, que só gera benefício quando, uma vez reconhecida a causalidade entre o 

trabalho e a doença, acarrete a redução ou perda da capacidade para o trabalho 

habitualmente exercido. Como essa é a disposição expressa do art. 86, §4º da Lei 

8.213/91349, o STJ manteve essa restrição  

  A ampliação conceitual do acidente de qualquer natureza ou causa é uma 

ferramenta eficaz de proteção à força de trabalho envelhecida. A partir dessa ampliação, o 

benefício estaria vocacionado a garantir renda para pessoas que apresentam limitações 

funcionais por doenças comuns e, consequentemente, protegeria as limitações geradas pelo 

processo de envelhecimento. 

  Do ponto de vista das relações de emprego, a proposta acima possui outra 

vantagem. Ela poderia vir acompanhada de uma reavaliação da redação original do art. 118, 

parágrafo único, Lei 8.213/91350, revogada pela Lei 9.032/95. Segundo o dispositivo, os 

                                                           
346 MONTEIRO, Antonio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do Trabalho e Doenças 
Ocupacionais. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 36. 
347 Tese firmada em julgamento de recurso repetitivo: RESP 1.109.591 (Tema 416). 
348 Tese firmada em julgamento de recurso repetitivo: RESP 1.112.886 (Tema 156). 
349 Tese firmada em julgamento do recurso repetitivo: RESP 1.108.298 (Tema 213). Nesse julgamento 
O STJ firmou a tese segundo a qual, especificamente no caso de perda de audição, “é necessário que 
a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e 
permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia”. 
350 Art. 118 (...) 
Parágrafo único. O segurado reabilitado poderá ter remuneração menor do que a da época do 
acidente, desde que compensada pelo valor do auxílio-acidente, referido no § 1º do art. 86 desta 
lei.   
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acidentados do trabalho que retornam ao emprego após a reabilitação poderiam ter o 

salário reduzido, já que a redução estaria compensada pela concessão do auxílio-acidente. 

   Segundo Luiz Alberto de Vargas, o motivo para a revogação seria a polêmica 

em torno do princípio da irredutibilidade salarial. O mesmo autor argumenta que o valor do 

auxílio-acidente não poderia ser descontado do salário por ter natureza indenizatória, e não 

salarial. Assim, a diminuição do salário afrontaria o art. 7º, inciso VI da Constituição351. 

  Em que pese a natureza indenizatória do benefício, a ideia do dispositivo legal 

revogado não é ruim. Se a redução não pode atingir os acidentados que retornam ao 

emprego, nada impede que novos empregados beneficiários de auxílio-acidente sejam 

contratados com salários mais baixos.  

    A CLT encontra-se parcialmente preparada para dar amparo a essa 

contratação por salário mais baixo, sem os riscos da obrigação de obedecer a isonomia 

salarial de seus empregados, pois seu art. 461, §4º já exclui da isonomia o empregado 

readaptado em nova função por deficiência352. O salário do empregado readaptado não 

serve como paradigma para o salário dos demais.  

    O disposto no art. 461, §4º poderia ser ampliado para abranger também o 

empregado beneficiário de auxílio-acidente contratado com salário mais baixo. O salário dos 

demais empregados não serviriam de paradigma para ele, ficando afastada a regra da 

isonomia nessa hipótese. Em consequência, o empregador teria à sua disposição uma mão 

de obra menos onerosa, posto que parte da renda já estaria garantida pelo auxílio-acidente. 

   Como se vê, a concessão de auxílio-acidente para envelhescentes e idosos que 

não perderam a totalidade da força de trabalho é uma alternativa para compensar a 

vulnerabilidade desse grupo. Sujeitos à discriminação etária nas relações de emprego, eles 

teriam uma proteção parcial até se recolocarem no mercado ou atingirem o direito à 

aposentadoria.  

                                                           
351 VARGAS, Luiz Alberto de. Direito à Reabilitação Profissional. São Paulo: LTr, 2017, p. 66-67. 
352 Art. 461.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de 
sexo, etnia, nacionalidade ou idade. (...)  
§ 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada 
pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação 
salarial.    
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    De outro lado, a ampliação do auxílio-acidente teria dois méritos adicionais. 

Na dimensão trabalhista, ela tornaria a mão de obra envelhecida menos onerosa aos 

empregadores. Na dimensão previdenciária, evitaria despesas com a utilização da 

aposentadoria por invalidez como “rota alternativa” da inatividade.  

 

 

5.3.2. UM NOVO OLHAR PARA AS RESERVAS DE EMPREGO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 

REABILITADOS  

 

 

    Além das prestações de caráter pecuniário, a Lei 8.213/91 também elenca 

alguns serviços ao segurados e dependentes do RGPS, dentre eles a habilitação e a 

reabilitação profissional, que devem oferecer meios para a (re)educação e (re)adaptação 

profissional e social dos beneficiários, visando a sua participação no mercado de trabalho. 

  Pela leitura dos art. 89 e 90 da Lei 8.213/91, percebe-se uma contradição 

entre o escopo da legislação previdenciária e a extensão do serviço de habilitação e 

reabilitação à pessoa com deficiência que não integra a clientela protegida pelo RGPS. 

Analisando ambos os dispositivos, Daniel da Rocha e José Baltazar Junior afirmam que 

  

sendo a Previdência Social um dos ramos da seguridade social, mas 
informado pelos critérios do seguro, ou seja, dependendo de contribuição, os 
titulares de tais prestações são os segurados e seus dependentes, não outras 
pessoas com deficiência, as quais devem ser atendidas por órgãos da 
assistência social353. 

 

    A questão não passou despercebida a Luiz Alberto de Vargas, para quem a 

solução mais adequada no caso seria fazer com que a Assistência Social prestasse o 

atendimento às pessoas com deficiência não abrangidas pelo RGPS, inclusive por 

determinação do art. 203, inciso IV da Constituição Federal. 

  O Decreto 3.048/99 não esclarece essa inconsistência da Lei 8.213/91, mas as 

normas internas do INSS confirmam a possibilidade de acesso desse grupo aos serviços. 

                                                           
353 ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da 
Previdência Social. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 315. 
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Nesse caso, segundo a autarquia, o atendimento depende de possibilidades administrativas, 

técnicas e financeiras354. 

  A posição oficial INSS é sensível ao propósito de inclusão social que motiva os 

serviços de habilitação e reabilitação. Não faria sentido excluir pessoas que não ostentam a 

qualidade de segurado, se ao mesmo tempo a dispensa do vínculo previdenciário não 

prejudica o acesso a benefícios que trazem despesas maiores ao sistema355.  

   Ademais, os reabilitandos almejam retornar ao mercado de trabalho para 

retomar as contribuições previdenciárias. Portanto, se nunca tiveram vínculo com o RGPS ou 

se o perderam, o estímulo à reabilitação possui uma boa contrapartida, que é justamente a 

possibilidade de ingresso ou retorno ao trabalho com o imediato vínculo ao RGPS e o 

consequente (re)início das contribuições ao sistema.  

  De outro lado, a extensão dos serviços do art. 89 a quem não é beneficiário do 

Regime Geral mostra-se mais coerente com os fins do art. 93 da mesma lei, posto que este 

último promove inclusão sem restringi-la a quem possui vínculo com a Previdência Social. 

Assim, as disposições normativas do INSS são coerentes com a interpretação sistemática das 

regras que regem o RGPS.  

  Segundo Luiz Alberto Vargas, a eficácia da reabilitação profissional importa na 

manutenção de um posto de trabalho ou na capacidade de acesso a um posto de trabalho. 

Em se tratando de um mercado competitivo, “há de se reconhecer que o processo de 

reabilitação está longe de assegurar uma perspectiva alvissareira de reintegração 

profissional”356. Essa distância não ocorre apenas por insuficiência administrativa e 

financeira. Ela decorre também de uma visão reducionista do processo de reabilitação.   

    Pela dicção do art. 89 da Lei 8.213/91, especialmente o parágrafo único, 

percebe-se que as medidas compreendidas nesse serviço foram pensadas dentro de um 

modelo biomédico, já que se referem à superação das barreiras enfrentadas pelos segurados 

e dependentes quanto às limitações funcionais numa dimensão apenas física.  

                                                           
354 É o que dispõem atualmente os arts. 399 e 400 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 
21/01/2015.   
355 É o caso das aposentadorias programáveis, conforme dispõe o art. 3º da Lei 10.666/03. 
356 VARGAS, Luiz Alberto de. Direito à reabilitação profissional. São Paulo: LTr, 2017, p. 16-20. 
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    Tanto é assim que a lei enfatiza o direito de acesso a aparelhos de prótese, 

órtese e instrumentos de auxílio para locomoção357. A visão é limitada a tal ponto que o 

acesso aos serviços está condicionado, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES 77/15, 

à concessão de benefícios por incapacidade ou à prova da condição de pessoa com 

deficiência (PCD)358. Em suma, a lei não foi elaborada para atender outras formas de 

deficiência. 

    O advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) trouxe uma 

mudança importante quanto ao modelo teórico utilizado na identificação de uma pessoa 

com deficiência. A Lei relativiza o modelo biomédico e amplia as possibilidades de 

identificação da deficiência mediante o acolhimento do modelo social.  

    Além de fazer referência não só a limitações físicas, mas também intelectuais 

ou sensoriais, o novo diploma legislativo exige que as limitações sejam avaliadas em 

interação com outras barreiras capazes de impedir uma participação plena e efetiva da 

pessoa com deficiência na sociedade (art. 2º, caput). 

  Segundo Marcelo Medeiros e Débora Diniz, o modelo social da deficiência 

surgiu como uma reação às abordagens biomédicas. A ideia básica do modelo social é de 

que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma 

questão eminentemente social, transferindo-se o foco de análise. As desvantagens dos 

deficientes não decorrem das limitações corporais do indivíduo, mas da incapacidade da 

sociedade de prever e ajustar-se à diversidade359.  

    Assim, a deficiência é observada pela experiência resultante da interação 

entre características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive, ou 

                                                           
357 Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário 
incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios 
para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de 
trabalho e do contexto em que vive. 
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: 
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando 
a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos 
necessários à habilitação e reabilitação social e profissional; 
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso 
normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário; 
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 
358 É a diretriz firmada pelo art. 399 da Instrução Normativa INSS n.º 77/2015. 
359

 MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora. Envelhecimento e Deficiência. In: Os novos idosos brasileiros: 
Muito Além dos 60? (Org.) CAMARANO, Ana Amélia. Rio de Janeiro: IPEA, 2004, p. 108. 



143 
 

seja, da combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda (“lesão”) a 

uma organização social pouco sensível à diversidade corporal.  

    Para o modelo social não existe uma relação direta entre “lesão” e 

“deficiência”. É possível uma pessoa ter lesões e não experimentar a deficiência, a depender 

do quanto a sociedade está ajustada para incorporar a diversidade. O ambiente de discussão 

sobre a lesão é a saúde, enquanto a deficiência é a organização social e política. Conforme 

esclarecem Medeiros e Diniz, a lesão é 

 

uma característica corporal (como seria o sexo ou a cor da pele), ao 
passo que a deficiência seria o resultado da opressão e da 
discriminação sofrida pelas pessoas em função de uma sociedade que 
se organiza de uma maneira que não permite incluí-las na vida 

cotidiana360.  
 

    O modelo social está acolhido no art. 2º da Lei 13.146/15, uma vez que a 

avaliação da deficiência depende de exame biopsicossocial e deve ser realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, dada a sua complexidade. Nesse sentido, a avaliação 

deve levar em conta: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores 

socioambientais, psicológicos e pessoais do periciado; a limitação que pode apresentar no 

desempenho de atividades, e a restrição capaz de sofrer quanto à participação na vida 

social. 

  Do ponto de vista conceitual, o modelo trazido pela Lei 13.146/15 enfatiza a 

mudança de perspectiva quanto ao peso que as características corporais têm na experiência 

da deficiência. Segundo Diniz e Medeiros, “o reconhecimento de uma sociedade deficiente é 

tão ou mais importante para a formulação de políticas públicas que a identificação da pessoa 

deficiente”. Em outras palavras, o modelo social “não ignora o papel que as perdas de 

funcionalidade têm na experiência da deficiência, mas enfatiza que em muitos casos essa 

experiência só ocorre por motivos eminentemente sociais” 361.  

    Ora, a discriminação sofrida no mercado de trabalho por envelhescentes e 

idosos revela que a sociedade não está totalmente apta à diversidade. Esses grupos etários 

podem sofrer discriminação por apresentarem limitações físicas ou mentais para o exercício 

                                                           
360

 MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora. Envelhecimento e Deficiência. In: Os novos idosos brasileiros: 
Muito Além dos 60? (Org.) CAMARANO, Ana Amélia. Rio de Janeiro: IPEA, 2004, p. 109. 
361 Idem, p. 119. 
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de trabalhos específicos, ou mesmo em virtude de puro preconceito, quando apresentam 

alguma limitação mas são julgados muito mais pelo estigma que sobre eles recai.  

  Portanto, muitos trabalhadores experimentam a exclusão do mercado por 

conta da discriminação etária e das limitações naturais que o processo de envelhecimento 

provoca. Afinal, “um ambiente hostil pode fazer com que a acumulação de limitações leves 

na funcionalidade corporal torne-se causa de grandes deficiências entre idosos”362.  

    Conforme a ponderação de Marcelo Medeiros, “muitos idosos são excluídos 

de uma parte importante da vida social, em uma proporção muito maior do que aquela que 

poderia ser atribuída às suas eventuais limitações”, tão somente em virtude de 

“discriminação baseada em preconceitos relativos às suas capacidades corporais”363.  

  Desse modo, se as limitações físicas, psicológicas e sociais (ou a combinação 

entre elas), propiciam a experiência da deficiência para o exercício de uma profissão, abre-se 

para o indivíduo mais velho a possibilidade de ser contemplado com a proteção do art. 93 da 

Lei 8.213/91364, que reserva vagas de emprego às pessoas com deficiência ou a reabilitados.  

    Em verdade, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe mais 

uma fronteira entre a pessoa com deficiência e o envelhescente/idoso que sofrem 

discriminação no mercado de trabalho por suas limitações físicas, mentais ou sensoriais. 

    Dentro do modelo social, tanto os envelhescentes quanto os idosos podem 

ser considerados pessoas com deficiência num sentido amplo. Em consequência, a eles se 

estende a política de cotas prevista no art. 93 da Lei 8.213/91.  

    Embora não se tenha dado ainda a devida atenção à proximidade entre 

envelhescentes/idosos e os PCD´s, essa forma de inclusão no emprego já está positivada e 

pode proporcionar alívio a quem venha sofrer barreiras nas relações de emprego, por conta 

da discriminação etária, e ao mesmo tempo venha a ficar mais distante da inatividade 

quando se prorroga a idade ativa nas reformas das aposentadorias. 
                                                           
362 MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora. Envelhecimento e Deficiência. In: Os novos idosos brasileiros: 
Muito Além dos 60? (Org.) CAMARANO, Ana Amélia. Rio de Janeiro: IPEA, 2004, p. 112. 
363 Idem, p. 113. 
364 Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 
de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 
II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%. 
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   A existência de aposentadorias antecipadas na Lei Complementar 142/13 não 

retira a importância da proposta. A antecipação significativa da aposentadoria ocorre 

somente quando o segurado vive todo o período de atividade profissional em situação de 

deficiência, não bastando, para fins de antecipação da inatividade, que experimente 

limitações mais severas apenas após os 50 anos de idade. Portanto, a existência da LC 

142/13 não exclui a releitura do art. 93 da Lei 8.213/91. 

 

 

5.3.3. INCENTIVO FISCAL QUE GERA ECONOMIA AO RGPS 

 

 

  Dada a situação de vulnerabilidade que pode ser gerada por processos 

discriminatórios, a proteção ao emprego de envelhescentes e idosos depende de medidas 

capazes de compensar a posição de desfavorecimento desse grupo. Não basta o Direito 

garantir uma igualdade meramente formal nessa matéria.  

Segundo Egídia Maria Aiexe, “depois do direito à vida nenhum direito é tão 

fundamental quanto o de não ser discriminado”. Sem esse direito, prossegue a autora, o 

indivíduo se vê excluído do próprio meio e do conjunto da sociedade, com efeitos 

desastrosos para ambos”365. A sociedade perde com a discriminação à medida que despreza, 

ainda que inconscientemente, o fundamento máximo do direito à não-discriminação que é o 

princípio da igualdade366. 

A igualdade é um pressuposto básico para a convivência social, e 

considerando a vulnerabilidade de determinados grupos nessa convivência, ela deve ser 

entendida pela fórmula de Boaventura Santos, segundo a qual “temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza; e temos o direito a ser iguais 

quando a nossa diferença nos inferioriza”367.  

                                                           
365 AIEXE, Egídia Maria de Almeida. Uma conversa sobre Direitos Humanos, visão da justiça e 
discriminação. In: VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 329. 
366 ALCÂNTARA, Alexandre de Oliveira; MOARES, Guilherme Peña de; ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho 
de. Estatuto do Idoso – Comentários à Lei 10.741/2003. Indaiatuba: Editora Foco, 2019, p. 77. 
367 SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multiculturas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 56. 
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    De acordo com Morgan Sweeney, quando se observa a eventual inaptidão das 

normas meramente proibitivas inibirem as práticas discriminatórias, as “ações positivas” 

tornam-se legítimas à medida que buscam uma “finalidade de equalização”368. Elas 

representam uma mudança de postura do Estado, que deixa de simplesmente proibir a 

discriminação e passa a impor obrigações positivas em favor dos grupos que encontram 

dificuldades reais369.     

    A equalização exigida pelas ações positivas demanda dispositivos legais que se 

encaixam numa lógica própria de reserva e de preferência, podendo ter por instrumento “o 

recurso às cotas ou a prioridades de acesso”370. Mas é preciso haver adequação nesse 

processo. As possibilidades de ocupação profissional dependem do perfil de cargos e 

funções que podem absorver essa mão de obra.  

  O propósito de inclusão não pode desprezar as características próprias de 

cada setor e/ou empresa (ramo de atuação, tamanho, público-alvo etc), sob pena da norma 

se tornar excessivamente onerosa ao empregador e com risco de revelar-se ineficaz por ser 

inexequível. Nesse sentido, uma política de cotas poderia ter efeito contrário.  

    Para priorizar os meios de acesso ao emprego, Patrícia Gomes e João Batista 

Pamplona mencionam a possibilidade de incentivos fiscais que venham a exigir como 

contrapartida dos empregadores certos compromissos, como a admissão ou a permanência 

de empregados mais velhos no quadro de funcionários371, sendo a redução ou eliminação da 

contribuição previdenciária patronal uma dessas possibilidades372.  

  Além de proporcionar emprego a um grupo vulnerável, o incentivo à 

utilização de mão de obra envelhecida poderia romper com os “resquícios de uma visão 

                                                           
368 SWEENEY, Morgan. Les actions positives à l´épreuve des régles de non-discrimination. Revue de 
Droit du Travail, Février/2012. Paris: Dalloz, 2012, p. 87. 
No original: “actions positives sont légitimes à condition de poursuivre une finalité d´égalisation“. 
369 LORENTZ, Lutiana Nacur. A luta do Direito contra a discriminação no trabalho. Revista Síntese 
Trabalhista, Vol. 13, Nº 146 (Agosto/2001), p. 39. 
370 PORTA, Jerôme. Égalité, discrimination et égalité de traitement (1er partie), Revue de Droit du 
Travail, Mai 2011, p. 361. 
No original: “la réalisation de l’égalité réelle a pour instrument privilegie le recours à des quotas ou 
des priorités d’accès”. 
371 GOMES, Patrícia Silva; PAMPLONA, João Batista. Envelhecimento populacional, mercado de 
trabalho e política pública de emprego no Brasil. Revista Economia & Gestão. Volume 15, Número 41 
(Out/Dez 2015). Belo Horizonte: PUC-Minas, 2015, p. 219. 
372 MAGALHÃES, Maria Lúcia Cardoso de. A discriminação do trabalhador idoso – responsabilidade 
social das empresas e do Estado. In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Volume 
48, n.º 78. Belo Horizonte: TRT 3ª Região, 2008, p. 37. 
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meramente assistencialista sobre o fenômeno do envelhecimento” e colocar o país em 

sintonia com o “entendimento internacional (sobre o assunto), que é a construção da 

economia da longevidade”373. De outro lado, teria um efeito pedagógico significativo para 

demonstrar às empresas que o desenvolvimento econômico não pode desprezar o processo 

de envelhecimento populacional.  

  A ideia de um incentivo, no entanto, depende da existência de recursos. As 

renúncias fiscais são condicionadas à demonstração de medidas compensatórias, para que 

não se comprometa o equilíbrio das contas públicas, conforme dispõe o art. 14 da Lei 

Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Daí a pergunta: é possível melhorar 

a empregabilidade dos mais velhos mediante incentivos que não impactem negativamente o 

orçamento do RGPS? 

   Se o gestor levar em consideração o fenômeno cada mais frequente da 

“invalidez social”374, ou seja, da concessão inapropriada de aposentadorias por invalidez, a 

resposta é afirmativa. Além de aumentar a empregabilidade da mão de obra envelhecida, o 

incentivo fiscal serviria como justificativa para frear o prognóstico de aumento das 

aposentadorias por invalidez nas futuras prorrogações de idade ativa para a aposentadoria.  

     

Tabela 22 – Total de aposentadorias por invalidez urbanas (acidentárias e previdenciárias) 
concedidas no período de 2014 a 2017 e o valor médio da renda mensal inicial. 

ANO 2014 2015 2016 2017 

Quantidade (Previdenciária) 162.751 138.716 145.918 175.090 

Valor da concessão (R$ mil) 195.924 177.808 206.485 260.813 

Média de RMI (R$) 1.203,82 1.281,81 1.415,07 1.489,59 

Quantidade (Acidentária) 10.134 8.236 8.667 8.717 

Valor da concessão (R$ mil) 14.617 12.803 14.876 15.810 

Média de RMI (R$) 1.442,37 1.554,51 1.716,39 1.813,69 

Salário Mínimo (R$) 724,00 788,00 880,00 937,00 

            Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

 

                                                           
373 FELIX, Jorge. O idoso e o mercado de trabalho. In: CAMARANO, Ana Amélia et al (Org). Política 
Nacional do Idoso: velhas e novas questões. Rio de Janeiro: IPEA, 2016, p. 259. 
374

 VARGAS, Luiz Alberto de. Direito à reabilitação profissional. São Paulo: LTr, 2017, p. 83-85. 
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    De acordo com a Tabela 22, o valor médio da renda mensal inicial (RMI) das 

aposentadorias por invalidez urbanas não é alto quando comparado ao piso dos benefícios 

do RGPS, que corresponde ao salário mínimo375. Embora haja uma variação da RMI em 

função da origem acidentária ou previdenciária do benefício, o seu valor médio é bastante 

estável e girou em torno de 1,78 salários mínimos entre 2014 e 2017376. 

    O comportamento da RMI das aposentadorias por invalidez rurais é 

igualmente constante, conforme aponta a Tabela 23. O patamar mais baixo para os 

segurados rurais é explicado pelas características de custeio do segurado especial e da forma 

de cálculo dos benefícios deste grupo377. A RMI para eles teve valor muito próximo ao do 

salário mínimo entre 2014 e 2017. 

 
 

Tabela 23 – Total de aposentadorias por invalidez rurais (acidentárias e previdenciárias) 
concedidas no período de 2014 a 2017 e o valor médio da renda mensal inicial. 
 

ANO 2014 2015 2016 2017 

Quantidade (Previdenciária) 26.900 23.134 23.657 27.391 

Valor da concessão (R$ mil) 19.544 18.290 21.030 26.319 

Média de RMI (R$) 726,54 790,61 888,95 960,86 

Quantidade (Acidentária) 743 546 553 602 

Valor da concessão (R$ mil) 544 438 490 570 

Média de RMI(R$) 732,16 802,19 886,07 946,84 

Salário Mínimo (R$) 724,00 788,00 880,00 937,00 

                Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social (organizado pelo autor) 

 

  Somando-se as aposentadorias rurais e urbanas, e considerando-se tanto as 

de natureza previdenciária quanto acidentária, a média de RMI entre 2014 e 2017 mostrou-

se estável e ficou em torno de 1,39 salários mínimos.  

 

                                                           
375 Conforme dispõe o art. 201, §2º da Constituição Federal. 
376 Optou-se por um período mais curto de análise em virtude da defasagem da moeda. 
377 Os benefícios dos segurados especiais possuem valor de um salário mínimo, por força do art. 39, 
inciso I, da Lei 8.213/91. Embora eles tenham autorização para recolherem como facultativos visando 
a uma RMI mais alta, conforme art. 39, inciso II, da mesma lei, isso raramente acontece. 
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    Embora aparentemente inexpressivo, esse valor representa um caminho para 

financiar a empregabilidade da força de trabalho envelhecida, pois a ideia-chave do 

incentivo em comento seria a maximização do emprego com a minimização da já 

mencionada “invalidez social”.  

   O custo fiscal da mão de obra empregada pode ser medido pelas disposições 

da Lei Complementar 123/06 e da Lei 8.212/91. A primeira prevê tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, enquanto a segunda veicula a 

regra geral de tributação sobre a folha de pagamento378. 

    Em se tratando de incentivo fiscal, é pertinente abordar o funcionamento da 

regra geral de tributação. Grande parte das empresas pertence às categorias de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), mas a referência à Lei 8.212/91 

para abordar o tema se justifica pelo fato de o Brasil ser um dos países onde a cotização 

previdenciária patronal se mostra mais alta379.  

   De acordo com o art. 22, incisos I e II da Lei 8.212/91, o empregador é 

tributado sobre a folha de pagamento com alíquota fixa de 20%380 sobre o salário-de-

contribuição, além de uma alíquota variável de 1%, 2% ou 3%, conforme o risco de acidentes 

de trabalho relacionado à atividade econômica da empresa. Esta alíquota variável financia o 

Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)381.  

    No caso de empregadores que mantêm ambientes insalubres para seus 

empregados, capazes de lhes ensejar a concessão de aposentadoria especial, o art. 57, §6º 

da Lei 8.213/91 prevê ainda alíquotas adicionais de 6%, 9% ou 12%, conforme o tempo 

exigido para a aposentadoria especial seja de 25, 20 ou 15 anos, respectivamente.   

  

 

                                                           
378 Mesmo no âmbito do SIMPLES (LC 123/06), algumas empresas prestadoras de serviços 
submetem-se à regra geral da contribuição previdenciária patronal prevista na Lei 8.212/91, 
conforme dispõe seu art. 13, inciso VI c/c art. 18, §5º-C. Além disso, é preciso lembrar que no âmbito 
da própria Lei 8.212/91 algumas empresas submetem-se a diferentes regimes de tributação, 
sofrendo incidência de alíquotas sobre bases econômicas diferentes da folha de salários. 
379 AFONSO, José Roberto; SOUSA, Juliana Damasceno. Previdência sem providência? Revista 
Conjuntura Econômica, Fevereiro/2019, p. 29-30. 
380 No caso das instituições financeiras esta alíquota é de 22,5%, conforme art. 22, §1º da Lei 
8.212/91. 
381 As alíquotas do SAT variam também de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção, criado pelo 
art. 10 da Lei 10.666/03, podendo as alíquotas de 1%, 2% e 3% sofrerem redução pela metade ou 
majoração até o dobro, conforme o resultado da referida fórmula matemática. 
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  A análise do impacto financeiro de uma eventual desoneração da contribuição 

previdenciária patronal, visando a incentivar a contratação ou a permanência de 

envelhescentes no emprego, torna-se complexa na medida em que a legislação prevê 

diferentes formas de tributação e nem todas utilizam o montante da folha de pagamento 

como base econômica de incidência.  

  Excetuando-se as empresas que obedecem a regimes alternativos de 

tributação (agroindústria, empregador rural pessoa física, associação desportiva com equipe 

de futebol profissional), assim como os empregadores abrangidos pelo SIMPLES e as 

empresas que mantêm atividades insalubres, o custo fiscal com mão de obra empregada gira 

em torno de 21%, 22% ou 23% sobre o montante dos rendimentos pagos, devidos ou 

creditados que retribuem o trabalho382.  

  Se as estatísticas do RGPS demonstram que as aposentadorias por invalidez 

concentram-se na clientela com mais de 50 anos de idade (Tabelas 18 e 19) e em patologias 

associadas ao processo de envelhecimento (Tabela 21), o prognóstico de empregabilidade é 

muito desfavorável para quem não possui a totalidade da capacidade de trabalho, 

considerando a política previdenciária de contínua prorrogação da idade ativa. 

  As pesquisas de Luana Giatti e Sandhi Barreto, realizadas com idosos nas 

principais regiões metropolitanas do país, apontam que embora vários fatores concorram 

para “a permanência na vida ativa”, a continuidade da vida profissional ativa “parece estar 

determinada fortemente pela capacidade física”383.  

  Não se pode afirmar que o universo de aposentados da Tabela 20 

(envelhescentes aposentados por tempo de contribuição) será inteiramente englobado, em 

reformas que procuram prorrogar a elegibilidade para a aposentadoria, pelo universo dos 

aposentados das Tabelas 18 e 19 (envelhescentes aposentados por invalidez). Porém, as 

estatísticas mostram que futuras prorrogações da idade ativa tornarão o grupo da Tabela 20 

muito mais próximo do grupo das Tabelas 18 e 19. 

   Assim, utilizando-se como referência o valor médio gasto com as 

aposentadorias baseadas na “invalidez social”, pode-se afirmar que para cada benefício 

                                                           
382 Conforme mencionado na nota anterior, não é possível precisar exatamente os percentuais por 
conta do FAP de cada empresa. 
383 GIATTI, Luana; BARRETO, Sandhi M. Saúde, trabalho e envelhecimento no Brasil. Cadernos de 
Saúde Pública, volume 19, Número 03, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003, p. 769. 
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concedido (cujo valor corresponde, em média, a 1,39 salário mínimo), aproximadamente seis 

trabalhadores com remuneração de salário mínimo poderiam ter seus empregos 

incentivados com a desoneração da contribuição patronal (21%, 22%, 23%), transformando-

se boa parte das despesas com benefícios por incapacidade em incentivos fiscais para a 

ativação profissional.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

    O trabalho é a principal fonte de renda para a maioria das pessoas. Além 

disso, é também fonte de dignificação. Os indivíduos são identificados pela atividade 

profissional que desempenham. Assim, o trabalho possui uma dimensão material e outra 

moral. Ambas fazem dele a primeira forma de proteção social.  

    O desemprego por motivo de discriminação é um duro golpe. Além de 

comprometer o acesso às condições materiais de existência do ser humano, ele atinge 

diretamente também a sua honra, fazendo-o experimentar o dissabor da quebra do 

tratamento igualitário. 

    A igualdade é uma premissa da Constituição Federal. Além de vedar toda 

forma de discriminação injustificada, conforme a previsão genérica do art. 3º, inciso IV, ela 

prevê expressamente a mesma regra para as relações de emprego (art. 7º, inciso XXX). Não 

obstante, a discriminação etária tem tornado mais vulnerável a força de trabalho 

envelhecida. 

    Com efeito, o etarismo encontra-se presente nas relações de emprego de 

acordo com a revisão bibliográfica. Os salários mais altos e a expectativa de baixa 

produtividade por vezes definem a preferência das empresas pelos trabalhadores com 

menos de 50 anos de idade, especialmente para os ofícios nos quais o avanço tecnológico é 

acelerado ou o trabalho braçal é preponderante.  

   Além disso, as representações sociais da pessoa idosa são desfavoráveis a 

esse grupo. A sociedade reproduz uma associação distorcida entre idade avançada e 

incapacidade laboral, gerando assim uma imagem estigmatizada da pessoa idosa que 

colabora para a diminuição da sua empregabilidade quando está a caminho da 

aposentadoria. 

    De acordo com o padrão demográfico para as próximas décadas, as reformas 

no RGPS tornar-se-ão habituais. A necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e 

atuarial do sistema deve levar esse regime a sofrer sucessivas mudanças nas regras para a 

aposentadoria. A tendência das mudanças é a prorrogação da idade ativa. Num primeiro 

momento, mediante a estipulação de idades mínimas. Num segundo momento, pela 

elevação contínua delas.  
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    As alterações legislativas envolvendo aposentadorias geram grande 

desconforto, já que a relação jurídica previdenciária é de longo prazo. As mudanças quebram 

uma expectativa legítima. Assim, a prorrogação do tempo de atividade torna-se um 

incômodo à medida que proporciona uma espera mais longa pelo benefício. Mas o 

incômodo maior é a insegurança social causada pela dificuldade do trabalhador mais velho 

permanecer ativo por conta de discriminação.  

    As reformas já realizadas ou propostas para o RGPS, entretanto, são pautadas 

por argumentos eminentemente previdenciários. Os temas que predominam no debate 

legislativo giram em torno das alterações demográficas, da estrutura de financiamento e do 

equilíbrio financeiro e atuarial. Não se discute a empregabilidade dos mais velhos com a 

mesma intensidade.  

    Essa lacuna é socialmente perigosa e juridicamente problemática. Enquanto o 

Título VII da Constituição legitima algumas premissas liberais, notadamente a forma 

capitalista de produção e as contingências sociais do processo produtivo (dentre elas, o 

desemprego), o Título VIII estabelece o primado do trabalho como princípio fundamental 

para todo o sistema de proteção social.  

    Por ser um princípio de observância obrigatória para a Seguridade Social, 

dentro da qual se encontra a Previdência, o primado do trabalho deve integrar os debates 

acerca das mudanças nas regras para a aposentadoria. A articulação entre trabalho e 

previdência é um pressuposto constitucional que visa garantir proteção na transição entre a 

vida ativa e a inatividade.  

    Como o trabalho é a principal forma de proteção social, a Constituição impõe 

ao Estado o dever não só de proteger o cidadão na inatividade, mas também durante todo o 

percurso até ela. Sendo o RGPS um sistema de proteção previdenciária de caráter 

contributivo, é justamente esse percurso que garante a aposentadoria.  

    Portanto, o adiamento da aposentadoria deve ser avaliado conforme a 

empregabilidade (ou não) da mão de obra envelhecida. Em alterações legislativas dessa 

natureza, não deve existir separação entre política de emprego e política previdenciária. 

Ambas caminham juntas no plano constitucional. Consequentemente, o diferimento do 

benefício depende de considerações sobre a possibilidade real de prorrogação também da 

idade ativa. 
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    Os compromissos internacionais do Estado Brasileiro, em especial as 

Convenções 102 e 111 da Organização Internacional do Trabalho, corroboram a necessidade 

de articulação entre trabalho e previdência.  

    A Convenção 111 exige o desenvolvimento de políticas de emprego que 

garantam a renda pelo trabalho, enquanto a Convenção 102 exige políticas previdenciárias 

que garantam a renda na ausência do trabalho. De acordo com a OIT, a proteção estatal 

deve articular as duas esferas de renda. Não pode haver um “divórcio” entre elas.  

  O Direito do Trabalho possui ferramentas de proteção do contrato, 

notadamente a Lei 9.029/95, que inibem as práticas discriminatórias ao longo da relação de 

emprego. Mas não existem leis voltadas para a proteção do emprego, o que compromete o 

primado do trabalho como forma de proteção sociao. Não basta a legislação proteger o 

contrato de trabalho se o acesso ao emprego fica comprometido pela discriminação.  

    As leis especiais de proteção à pessoa idosa, por sua vez, preveem regras 

muito mais simbólicas do que resolutivas. Tanto o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) quanto 

a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) possuem boas intenções, mas não veiculam regras 

de incentivo à utilização de mão de obra envelhecida. Desse modo, pode-se afirmar que o 

Direito brasileiro contém normas de caráter proibitório quanto à discriminação etária, mas 

nenhuma norma de ação afirmativa para promover inclusão.  

  A opção do Estado em deixar à sorte de cada envelhescente ou idoso a 

conquista de um emprego traz um revés ao próprio RGPS. A dificuldade na geração de renda 

tem levado muitos segurados a procurarem os benefícios por incapacidade como “rotas 

alternativas” para a inatividade, em especial a aposentadoria por invalidez.  

    Caso haja a contínua prorrogação da vida ativa em futuras reformas do 

sistema de aposentadorias, o prognóstico de concessão da aposentadoria por invalidez é de 

aumento. Vários fatores concorrem para isso, dentre eles a flexibilização do próprio conceito 

de invalidez na jurisprudência e a estatística sobre as doenças que motivam a concessão 

desse benefício, visto que boa parte é associada ao processo de envelhecimento.  

    Assim, a baixa empregabilidade de envelhescentes e idosos aliada à 

prorrogação da vida ativa colaboram para o uso distorcido da aposentadoria por invalidez. A 

despeito de o benefício ter como fator gerador a impossibilidade total de exercício de 

atividade remunerada, sua concessão tem amparado a incapacidade parcial e permanente 
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para o trabalho. Embora essa ampliação proporcione algum alívio a segurados mais velhos 

que se encontram desempregados, não é esse o escopo da aposentadoria por invalidez.  

  O que é possível fazer para reverter o quadro? Conforme foi demonstrado ao 

longo do trabalho, três medidas podem trazer alguma luz ao problema. São alternativas que 

preservam o equilíbrio financeiro do RGPS, e ao mesmo tempo amparam o segurado 

desprovido de renda pela baixa empregabilidade. 

  A primeira medida consiste em uma revisão do regime jurídico do auxílio-

acidente. Por não amparar a redução da capacidade de trabalho decorrente de doenças 

comuns, o benefício deixa um espaço vazio que estimula a rota alternativa da aposentadoria 

por invalidez. O preenchimento desse espaço é uma das soluções possíveis.  

    Com efeito, muitos segurados apresentam limitações funcionais decorrentes 

de doenças comuns e tornam-se menos empregáveis em função delas. No entanto, essas 

limitações não constituem fato gerador do benefício. Assim, a concessão de auxílio-acidente 

também para compensar a incapacidade parcial e permanente decorrente de doenças não 

ocupacionais preencheria um vazio da Lei 8.213/91. A medida evitaria maiores despesas ao 

RGPS com as distorções na concessão da aposentadoria por invalidez, e garantiria renda a 

quem ainda possui capacidade parcial para o trabalho, permitindo assim uma transição mais 

tranquila entre a vida ativa e a inatividade.  

   A segunda medida é uma revisão da política de cotas de emprego presente no 

art. 93 da Lei 8.213/91, que atualmente contempla a pessoas com deficiência e o reabilitado. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) trouxe uma ampliação conceitual 

importante, já que superou o modelo biomédico e adotou o modelo social para identificar a 

pessoa com deficiência. De acordo com a mudança, os trabalhadores mais velhos passam a 

ser alcançados pelo conceito de PCD, caso apresentem limitações que impeçam a 

participação plena na sociedade em condições de igualdade.  

    Consequentemente, a mão de obra envelhecida pode tornar-se beneficiária 

da política de cotas. A aproximação conceitual entre pessoa idosa (com limitações 

decorrentes do envelhecimento) e pessoa com deficiência confere maior flexibilidade para 

as empresas alocarem seus recursos humanos, aumentando assim a empregabilidade de 

pessoas que enfrentam barreiras no mercado de trabalho por conta do etarismo. 

    Por fim, a desoneração da contribuição previdenciária patronal pode ser uma 

ferramenta importante para a contratação de empregados mais velhos que ainda não se 
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encontram aposentados.  A renúncia fiscal nesse caso pode ser compensada pela diminuição 

das despesas do RGPS com a invalidez social. A proposta pode evitar gastos previdenciários 

com a (provável) inatividade por invalidez, transformando-a em uma (possível) vida 

profissional ativa mediante incentivos. É uma medida que afasta a ideia de filantropia e de 

piedade, e aborda o problema sob a ótica da inclusão no trabalho. 

   A ideia de maximizar o potencial de trabalho minimizando a possibilidade da 

invalidez não significa, por óbvio, exigir trabalho de pessoas que não possuam a mínima 

condição de exercer um ofício. O princípio condutor das três medidas é o fato de que há 

mais racionalidade no investimento em políticas que proporcionam vida profissional ativa do 

que na manutenção de despesas que podem ser evitadas.   

    Em suma, são medidas que podem proporcionar a inclusão de pessoas que 

possuem apenas parte da capacidade de trabalho e enfrentam barreiras no mercado de 

trabalho em função da idade. Não se pode perder de vista que também está em jogo a 

reeducação das empresas para os efeitos do processo de envelhecimento populacional. O 

impulso para que elas se adaptem ao novo paradigma demográfico é uma medida 

estratégica essencial para o futuro desenvolvimento econômico do país.  
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ANEXO A – Amostra de decisões do TRF 1ª Região (2013 a 2018) 

 

 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0055027-26.2015.4.01.9199 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2018 Limitação 
dolorosa na 
coluna lombar 

48 anos Histórico de 
atividades 
braçais 

“(...) segundo o laudo, há possibilidade de 
reabilitação do autor para o exercício de 
atividades que não demandem esforço da 
coluna lombar e que sejam compatíveis com 
seu grau de instrução (...) Diante do baixo grau 
de escolaridade do autor, da idade em que já se 
encontra (48 anos) e do fato de que ele sempre 
desempenhou atividade de natureza braçal (...) 
mostra-se remota a possibilidade de sua 
reabilitação profissional para o exercício de 
outra atividade que possa garantir-lhe o 
sustento”.  

 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0001322-59.2011.4.01.3604 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2017 Espondiloartrose 
lombar e 
tendinose em 
ombros 

60 anos Pedreiro “A conclusão da perícia médica produzida nos 
autos indica (...) não haver a incapacidade 
laboral (...) no entanto, observa-se que as 
limitações impostas pela idade e pela 
impossibilidade de reabilitação para tarefas não 
braçais permitem (...) reconhecer sua 
incapacidade laboral cotejada com outros 
fatores, tais como baixa escolaridade e idade 
avançada”. 

 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0013146-69.2015.4.01.9199 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2016 Dor intensa na 
região cervical 
com irradiação 
para membros 
superiores com 
abdução dos 
mesmos 

52 anos Serviços 
gerais 

“A prova pericial médica destacou, 
peremptoriamente, que a requerente está 
incapacitada parcial e definitivamente para o 
trabalho com possibilidade de reabilitação. 
Todavia, considerando o exercício da atividade 
laboral (...) e a idade avançada (...) resta 
inviabilizada a readaptação da requerente para 
o exercício de atividade diversa da que sempre 
exerceu, impondo-se, portanto, a concessão do 
benefício”. 
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ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0037312-44.2010.4.01.9199 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2015 Tumor ósseo em 
fêmur esquerdo 
e osteoporose 

60 anos Histórico de 
atividades 
braçais 

“Em que pese a prova pericial ter concluído que 
a incapacidade do autor é apenas para a sua 
atividade habitual e para aquelas que 
demandem atividades físicas, analisando as 
condições individuais do segurado, mormente a 
sua idade avançada (...) e o fato de que (...) as 
atividades desempenhadas sempre exigiram 
esforço físico, é forçoso reconhecer que 
dificilmente ele conseguirá sua reinserção no 
mercado de trabalho em atividade compatível 
com as limitações decorrentes de suas 
enfermidades”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0067894-22.2013.4.01.9199 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2014 Discopatia 
degenerativa 
artrite 
reumatóide 

61 anos Trabalhadora 
rural 

“O laudo pericial (...) atesta que a requerente é 
portadora de (...) moléstia que a incapacita 
parcial e definitivamente para as atividades 
laborais. Considerando tratar-se de 
trabalhadora rural com idade avançada (...) a 
incapacidade é insuscetível de reabilitação.” 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0015034-86.2006.4.01.3800 
EXCERTOS DO VOTO 
 

2013 Hipertensão 
arterial grave de 
difícil controle e 
cardiopatia 
hipertensiva 

59 anos Histórico 
recente 
variável 
(trabalhador 
urbano 
“braçal”) 

“(...) o laudo pericial informa sua incapacidade 
total e permanente para atividades que 
demandem esforços físicos e para funções que 
não demandem trabalho braçal (...) Assim, 
tendo em vista o nível sócio-intelectual do 
autor, trabalhador braçal aliado à sua idade 
avançada, não é razoável considerar que possa 
ser reabilitado para o exercício de atividades 
outras, em razão do quadro de saúde”. 
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ANEXO B – Amostra de decisões do TRF 2ª Região (2013 a 2018) 

 
 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0000120-31.2017.4.02.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2018 Espondilodiscoartrose 
severa 

56 
anos 

Pedreiro (...) perícia judicial (...) Concluiu 
pela incapacidade laborativa parcial e definitiva. 
De rigor, portanto, o segurado teria direito som
ente ao auxílio-doença. 
Todavia, para a concessão de aposentadoria por
 invalidez, devem ser considerados outroaspect
os relevantes, além dos elencados no art. 42 da 
Lei nº 8.213/91, tais como, a condição sócio 
econômica, profissional e cultural do segurado. 
No caso presente, deve-se considerar 
remota a possibilidadedo autor, atualmente co
m 56 anos de idade (fl. 13), qualificar-
se para atividade distinta daquela que exerceu a
o longo de sua vida laborativa e reinserir-
se no mercado de trabalho”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0000342-33.2016.4.02.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2017 Lesão ciática e 
transtornos nos 
discos intervertebrais 

54 
anos 

Serviços 
Gerais e 
Lixeiro 

“No intuito de verificar a possibilidade de 
reabilitação, deve-se também analisar as 
características do recorrente, tais como faixa 
etária (54 anos), escolaridade (quinta série) e 
realidade funcional (trabalhador braçal/aux. de 
serviços gerais/lixeiro), em associação às suas 
condições físicas e psíquicas. Por certo, tais 
condições tornam remota sua recolocação no 
mercado de trabalho. Sendo assim, considero 
que a doença do autor o torna incapacitado 
para atividade laborativa”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0009214-08.2014.4.02.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2016 Hérnia de disco 
lombo-sacra 
compressiva, 
Osteofitose na coluna 
lombar e Escoliose 
dorso-lombar 

57 
anos 

Pedreiro As limitações trazidas pela doença (...) somadas 
à idade avançada e à natureza degenerativa das 
doenças, são compatíveis com o conceito 
contemporâneo de incapacidade que leva em 
conta critérios biopsicossociais (...) Destarte, 
deve ser reconhecido o direito ao 
restabelecimento do benefício de auxílio-
doença e convolação em aposentadoria 
por invalidez ao autor a partir do laudo judicial”. 
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ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0101181-30.2013.4.02.5001 
TRECHO DO VOTO: 
 

2015 Pseudo artrose do 
maléolo lateral do 
tornozelo esquerdo, 
lesão condral do 
domus talar, atrofia 
de coxa e panturrilha 
esquerda 

54 
anos 

Avulso “O retorno ao mercado de trabalho dependeria 
não só da reabilitação, de seu próprio esforço, 
mas também de novos conhecimentos e 
habilidades, por meio de processo de 
aprendizagem e/ou treinamento (...) No caso 
dos autos, a magistrada a quo ponderou as 
condições pessoais do Autor, o qual, além de já 
possuir certa idade (54 anos - fl. 26), exerceu a 
atividade de avulso desde os seus 27 anos 
de idade (fl. 284), concluindo-se que sua 
recondução ao mercado de trabalho é 
extremamente difícil”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0001451-53.2014.4.02.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2014 Gonartrose bilateral, 
hérnia de discal da 
coluna cervical e 
lesão meniscal de 
joelho 

58 
anos 

Bombeiro 
hidráulico 

“Entendo que é cabível a conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez. Isto 
porque o caso em apreço possui aspectos 
subjetivos e peculiares que não podem ser 
ignorados pelo Julgador, notadamente 
a idade do autor (58 anos - fl. 07), o fato de ser 
pessoa humilde, possuindo saúde debilitada, 
sem condições de ser reabilitado para 
atividades burocráticas ou intelectuais.  De fato, 
não há como desconsiderar, neste caso 
específico, o aspecto social da demanda, sendo 
totalmente inviabilizada a reinserção do autor 
no mercado de trabalho”. 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0009013-50.2013.4.02.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2013 Discopatia 
degenerativa com 
espondilodiscoartrose 
e com abaulamentos 
discais 

53 
anos 

Histórico 
de 
atividades 
braçais 

“(...) deve ser considerado o estado de saúde 
crítico da autora, que não a permite exercer 
atividades de esforço físico ou carga de peso, 
além do que conta hoje com 53 anos de idade, 
e, provavelmente, encontraria muitas 
dificuldades de readaptação funcional, seja por 
conta da idade ou por conta da baixa 
escolaridade. Não se pode ignorar também que 
a realidade do mercado atual já é escassa para 
pessoas jovens que estão em condições de 
trabalho, afigurando-se ainda mais inviável a 
reabilitação da autora nesse contexto atual”.  
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ANEXO C – Amostra de decisões do TRF 3ª Região (2013 a 2018) 

 

 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 5032153-25.2018.4.03.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2018 Espondilose 
lombar 

52 anos Empregada  
Doméstica 

“ (...) a autora, 52 anos de idade, doméstica, 
ensino fundamental incompleto, é portadora de 
espondilose lombar, estando incapacitada de 
forma parcial e permanente para atividades que 
exijam movimentos com sobrecarga com a 
coluna (...) razão pela qual não há como se deixar 
de reconhecer a inviabilidade de seu retorno ao 
trabalho, ou a impossibilidade de readaptação 
para o desempenho de outra atividade, mesmo 
concluindo o laudo pela capacidade residual, 
devendo-se levar em conta, ainda, o longo tempo 
que permaneceu em gozo de auxílio-doença 
(quase nove anos)”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0027137-88.2012.4.03.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2017 Espondiloartrose 
com lordose 
lombar", 
"osteofitose 
(bico de 
papagaio)" e 
"ateromatose 
extensa aorto-
ilíaca 

59 anos Soldador e 
Brasador 

“No entanto, se afigura pouco crível que, quem 
sempre trabalhou em serviços braçais, 
desempenhando atividades que requerem 
grande higidez físico (...) iria conseguir após 
reabilitação, capacitação e treinamento, 
recolocação profissional em outras funções (...) O 
demandante possuía idade avançada, à época do 
exame pericial, e dificilmente iria conseguir 
aprender e exercer outra atividade profissional, 
portando graves males circulatórios e 
ortopédicos. Dessa forma, é incapaz e 
totalmente insusceptível de reabilitação”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0009282-57.2016.4.03.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2016 Gonartrose 
bilateral, artrose 
generalizada e 
dor articular 

62 anos Ajudante 
Geral 

“No que se refere à capacidade laboral, o laudo, 
(...) atesta ser (...) parcial e permanente (...)  
assim como a idade do autor e sua atividade 
habitual, é de se reconhecer o seu direito à 
aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a 
falta de capacitação e de oportunidades de 
reabilitação para a assunção de outras 
atividades, sendo possível afirmar que se 
encontra sem condições de reingressar no 
mercado de trabalho”. 
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ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0003333-86.2015.4.03.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2015 Doença 
coronariana e 
doença valvular 
cardíaca 

54 anos Pedreiro “O assistente do juízo informa que há 
incapacidade parcial e permanente, estando 
impossibilitada de exercer atividades que 
demandem esforços físicos de moderados a 
intensos (...) A idade do autor, o trabalho 
habitual de pedreiro, o baixo grau de instrução 
(3º ano do primeiro grau) e as restrições 
impostas pelas patologias diagnosticadas 
evidenciam a impossibilidade de reinserção do 
mercado de trabalho”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0002918-55.2010.4.03.6127 
TRECHO DO VOTO: 
 

2014 Síndrome do 
túnel do carpo 

57 anos Rurícola “A parte autora é portadora de enfermidades 
que impedem o exercício da atividade que 
habitualmente desempenhava, como rurícola. 
Associando-se a idade da parte autora, o grau de 
instrução, as atuais condições do mercado de 
trabalho e, ainda, sua saúde debilitada, forçoso 
concluir que não lhe é possível exercer outra 
atividade remunerada para manter as mínimas 
condições de sobreviver dignamente.” 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0033480-03.2012.4.03.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2013 Hipertensão 
arterial, Diabetes 
mellitus, e 
Espondiloartrose 
em coluna 
vertebral 

60 anos Serviços 
Gerais e 
Auxiliar de 
Cozinha 

“Desta forma, malgrado a conclusão pericial de 
incapacidade apenas parcial, considerando soma 
das moléstias que acometem a autora, somadas 
à sua idade (prestes a completar 61 anos), grau 
de instrução (1ª série do 1º grau, fl. 61), 
atividades habituais (serviços gerais e auxiliar de 
cozinha, CNIS e cópias da CTPS às fls. 08/12), e 
possibilidade de agravamento do quadro com o 
passar dos anos, não há como deixar de 
reconhecer a inviabilidade de sua permanência 
no trabalho habitual, tampouco a possibilidade 
de reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência”. 
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ANEXO D – Amostra de decisões do TRF 4ª Região (2013 a 2018) 

 

 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 5008147-24.2018.4.04.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2018 Sequela de fratura 
de cotovelo (CID 
T.92) 

44 anos Trabalhador 
de 
reciclagem 

“(...) o médico afirmou que o periciado 
apresenta incapacidade laboral parcial e 
permanente para realizar atividades braçais, 
como pegar peso, fazer força e 
realizar movimentos repetitivos com o 
membro superior esquerdo. (...) deve ser o 
laudo pericial interpretado sempre sobre a 
ótica redutora de vulnerabilidades sociais que 
permeia nosso ordenamento jurídico, nunca se 
atendo a uma visão meramente tecnicista (...) 
No tocante à reabilitação do autor, conforme 
sugerido na perícia, deve ser considerado que 
a limitação por ele apresentada é um 
empecilho, juntamente com seu baixo grau de 
instrução (Ensino Fundamental incompleto), 
para a reinserção no mercado de trabalho 
(...) Diante do contexto, a sentença deve ser 
reformada, de modo a conceder ao autor o 
benefício de aposentadoria por invalidez”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0003580-40.2015.404.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2017 Hipertensão 
arterial, Tendinite 
de Membro 
Superior Esquerdo, 
Epicondilite a 
Esquerda 

53 anos Lavrador “É imprescindível considerar, além do estado 
de saúde, as condições pessoais da parte 
segurada, como a sua idade (nascido em 1958), 
a presumível pouca instrução, o tipo de labor 
desenvolvido e, por fim, a realidade do 
mercado de trabalho atual, já exíguo até para 
pessoas jovens e que estão em perfeitas 
condições de saúde”. 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 5030516-17.2015.404.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2016 Dor lombar baixa, 
dor muscular 
paravertebral. 
Limitação dos 
movimentos da 
coluna lombar 

62 anos Funcionário 
de ferro-
velho 

“Considerando as conclusões do laudo judicial, 
no sentido de que a parte autora está parcial e 
permanentemente incapacitada para o 
exercício de suas atividades profissionais 
(trabalhador em ferro-velho), e ponderando, 
também, acerca de suas condições pessoais 
(idade avançada, baixa escolaridade e 
qualificação profissional restrita), a reabilitação 
não se mostra viável. Assim, cabível a 
concessão do benefício por incapacidade à 
parte autora”. 
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ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0010844-45.2014.404.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2015 Quadro 
degenerativo 
osteoarticular, 
obesidade mórbida 
e fator psiquiátrico 

57 anos Empregada 
doméstica 

“Diante desse cenário, é imperioso levar em 
conta na aferição da capacidade laboral, além 
das limitações físicas, as condições pessoais da 
parte autora. Na hipótese em comento, a 
demandante é trabalhadora braçal (do 
lar/empregada doméstica), tendo pouca 
instrução (ensino fundamental incompleto) 
e idade avançada (57 anos no ajuizamento da 
ação e 61 atualmente), além de ser obesa 
mórbida. Todos esses fatores tornam remota a 
possibilidade de sua reinserção no mercado de 
trabalho, já limitado, inclusive, quanto à 
colocação de pessoas jovens e sem limitações, 
razão pela qual a parte faz jus 
à aposentadoria por invalidez.” 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0014865-64.2014.404.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2014 Lombociatalgia, 
discopatia e 
estenose foraminal 
L4-L5 e L5-S1  

52 anos Lavradora “Tratando-se de segurada, agricultora, com 52 
anos de idade, que não obteve durante sua 
vida laboral maior grau de formação 
acadêmico-profissional, a permitir, hoje em dia, 
que venha a se dedicar a funções que não 
exijam esforço físico, cabível reconhecer-se o 
direito à aposentadoria por invalidez, pois são 
mínimas as chances de recolocação no 
mercado de trabalho, especialmente em 
funções burocráticas”. 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0018478-29.2013.404.9999 
TRECHO DO VOTO: 

2013 Osteoartrose 
coluna 

50 anos Pintor “Isso porque, é imprescindível considerar além 
do estado de saúde, as condições pessoais do 
segurado, como a sua idade, a presumível 
pouca instrução, o tipo de labor desenvolvido 
e, por fim, a realidade do mercado de trabalho 
atual, já exíguo até para pessoas jovens e que 
estão em perfeitas condições de saúde”. 
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ANEXO E – Amostra de decisões do TRF 5ª Região (2013 a 2018) 

 

 

 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 08047284520184050000 
TRECHO DO VOTO: 
 

2018 Espondilodiscoartrose 
e Protusões discais 
lombares (CID M 54.1 
/ M 47 / M19) 

56 anos Ajudante 
de pedreiro 

“Considerando a natureza irreversível da 
deficiência física que acomete o autor, 
infere-se a impossibilidade de ele 
desempenhar a sua profissão de ajudante de 
pedreiro na construção civil - tendo em vista 
o demasiado esforço físico requerido - e, 
desse modo, afetando sua condição de 
prover seu próprio sustento. Ademais, 
entende-se que as condições sociais do 
autor, contando com 56 anos de idade (id nº 
4050000.11017739 - p. 15), com baixo grau 
de instrução, possibilita a concessão de 
aposentadoria por invalidez.” 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0800104-32.2016.405.8403 
TRECHO DO VOTO: 
 

2017 Transtornos de discos 
lombares e de outros 
discos intervertebrais 
com radiculopatia e 
poliartrose  

54 anos Soldador “Além do mais, entende-se que as condições 
sociais do autor, contando com 54 anos de 
idade (id nº 4058403.1306930), com baixo 
grau de instrução, possibilita a concessão de 
aposentadoria por invalidez, especialmente 
diante de dificuldade de reabilitação no 
mercado de trabalho” 
 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0002974-48.2016.405.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2016 Moléstia 
degenerativa da 
coluna lombar com 
discopatia 
degenerativa e 
abaulamento na 
região lombar e 
ruptura parcial do 
ligamento cruzado 
anterior de joelho 

60 anos Pedreiro “(...) o médico designado para realização da 
perícia judicial atesta que o demandante 
possui moléstia (...) que o incapacita parcial 
e definitivamente para atividade de 
pedreiro, devido à gravidade das sequelas, 
devendo-se levar em conta a sua realidade 
econômica e social, o que reduz 
drasticamente ou elimina as suas chances de 
inserção no mercado de trabalho, 
sobremaneira quando se verifica que ele 
conta atualmente com quase 60 anos de 
idade”. 
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ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0002685-52.2015.405.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2015 Artrose pós-
traumática; 
transtorno da sinóvia 
e dos tendões; 
diástase de músculo; 
e ausência de 
consolidação da 
fratura 

61 anos Carpinteiro “Considerando as limitações impostas pela 
moléstia incapacitante, a idade avançada (61 
anos) e a baixa escolaridade, que dificultaria 
sobremaneira a reinserção do requerente no 
mercado de trabalho em outra atividade 
menos penosa, tem-se que as limitações 
indicadas pelo perito consistem, na verdade, 
em verdadeira incapacidade total e 
definitiva. Desse modo, deve ser convertido 
o auxílio-doença que recebe o autor em 
aposentadoria por invalidez”. 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0002374-95.2014.405.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2014 Hérnia discal lombar 
e espondilose lombo-
sacra 

53 anos Rurícola “(...) levando-se em conta a realidade 
socioeconômica do interior do País, como 
também a condição cultural do autor 
(analfabeto), não se pode imaginar que, com 
53 (cinquenta e três) anos de idade, tendo 
laborado parcela significativa da vida na 
agricultura, portador de hérnia discal lombar 
e espondilose lombo-sacra, possa ele 
habilitar-se profissionalmente para o 
exercício de outro ofício que lhe assegure o 
sustento”. 
 

ANO DOENÇA IDADE PROFISSÃO PROCESSO N.º 0002339-72.2013.405.9999 
TRECHO DO VOTO: 
 

2013 Espondiloartrose de 
coluna tóraco-lombar 
e Lesão meniscal em 
joelho esquerdo 

57 anos Rurícola “(...) é de ser-lhe concedida a aposentadoria 
por invalidez, apesar de a perícia médica 
haver atestado a sua incapacidade parcial, 
por ser portadora de "CID 10 M 47.8 e M 
23.3" (...), devendo-se levar em conta a 
realidade econômica e social desfavoráveis 
do suplicante, que sempre trabalhou na 
agricultura e reside no interior do Estado da 
Paraíba, o que reduz drasticamente ou 
elimina as suas chances de inserção no 
mercado de trabalho, sendo válido registrar 
que ela conta atualmente com 57 anos de 
idade”. 
 

 
 




