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RESUMO 

 

Há pelo menos três décadas os países latino-americanos debruçam suas produções jurídicas e 

legislativas no sentido de elaborar um sistema de seguridade social que seja capaz de equilibrar 

um plano de benefícios com uma cobertura social ampla e um plano de custeio sustentável. Sob 

essa dinâmica, cada ordenamento jurídico precisa adequar seu sistema ao panorama social, 

econômico, político e demográfico com o propósito de criar um sistema que possa atender as 

demandas peculiares de sua população. Simultaneamente, a Organização Internacional do 

Trabalho elaborou a convenção nº 102 sobre normas mínimas de seguridade social, em que 

estabelece parâmetros mínimos quais todos os países subscritores devem atender. É nesta 

problemática que este trabalho se desenvolve: se e como os países do Cone Sul – Argentina, 

Brasil, Chile e Uruguai – inseriram em seus ordenamentos jurídicos mecanismos que atendem 

à convenção nº 102 da OIT. Para tal, fez-se uso do direito comparado, através do método 

factual-finalista, que é proposto em momento oportuno do trabalho, da mesma forma que se 

esclarece qual as funções clássicas do direito comparado, ao mesmo tempo em que se esclarece 

qual função o trabalho se propõe a utilizar. O delineamento metodológico é detalhadamente 

esclarecido a fim de estabelecer a cientificidade da pesquisa jurídica em relação ao direito 

comparado. Ademais, faz-se as necessárias delimitações no objeto de pesquisa dentro dos 

ordenamentos jurídicos em análise, nas delimitações conceituais e no propósito que este 

trabalho se propõe. Em virtude da multiplicidade de conceitos sobre a seguridade social, 

disserta-se sobre seus papéis originais e incorporados – social, econômico e político – dentro 

da sociedade, para que sejam considerados dentro da abordagem da comparação. Os elementos 

comparados são fornecidos pela convenção nº 102, conforme estabelece o método utilizado e, 

depois de extraí-los, o trabalho passa buscá-los dentro dos ordenamentos jurídicos iniciando 

pelos dispositivos constitucionais e depois avançando para as normas ordinárias e, se necessário, 

para os dispositivos extra ou praeter legem, para, finalmente, detectar as semelhanças e 

diferenças, conforme o desígnio do próprio direito comparado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Seguridade Social; Convenção nº 102 da OIT Sobre Normas Mínimas 

de Seguridade Social; Direito Comparado. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

At least for three decades, the latin american countries has dedicated their legal and legislative 

productions to the elaboration of a social security system which can be able to combine a benefit 

plan with a large social coverage and a sustainable defrayal plan. Considering this perspective, 

each legal order needs to fit its system to a social, economic, political and demographic 

background, aiming to create a system able to solve its population specific issues. At the same 

time, the International Labour Organization has elaborated Convention nº 102 about basic 

social security rules, in which settle minimal patterns to be observed by all subscribed countries. 

In this context, the current work is developed: if and how southern cone countries – Argentina, 

Brasil, Chile and Uruguay – inserted in their legal systems mechanisms that attend to ILO’s 

Convention nº 102. To that, it was used compared law, through the finalist-factual method, that 

is proposed on the right momment of this work, at the same way that clarifies which function 

the work aims to use. The methodological design is deeper clarified aiming to settle the 

scientific aspect of the legal research concerning to the compared law. Therefore, it is done the 

research object necessary limitations into the legal systems analysed, in the conceptual 

delimitations and purpose that this work is proposed. Because of the multiplicity of concepts of 

social security, to lecture on their papers and corporate - social, economic and political - in 

society , to be considered within the comparison approach. The compared elements are provided 

by Convention No. 102 , as stated in the method used and , after extracting them , this work 

gets them within the legal systems starting with the constitutional provisions and then 

advancing to the common standards and , if necessary, to the extra devices or praeter legem , 

to finally detect the similarities and differences as the design of comparative law itself. 

 

KEYWORDS: Social Security; ILO’s Convention n. 102 about Social Security Minimal 

Standards; Compared Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de uma pesquisa transdisciplinar. Este trabalho inicia com tal alerta por achar 

de imperiosa importância imergir o Direito no complexo mundo dos saberes em que o 

conhecimento não pode ser visto de forma apartada.  

É um estudo de direito comparado, que avança sobre outras áreas da ciência jurídica. 

Possui em sua espinha o direito da seguridade social e, por isso, atinge o direito constitucional 

de forma inquestionável, enveredando por entre constituições de quatro países, a fim de se 

alcançar um resultado científico útil. É no direito constitucional que se alicerça todo o resto do 

conhecimento produzido. 

O direito internacional é o fio condutor do trabalho, pois é através dele que a pesquisa 

define sua finalidade: como os Estados se comportam para atender os regramentos 

internacionais. 

Igualmente, não se pode esperar desse trabalho uma pesquisa restrita à ciência jurídica. 

O Direito, como uma ciência social aplicada, para poder ser compreendido em sua plenitude, 

precisa ser estudado absorto no ambiente em que foi produzido, por esse motivo, esta 

dissertação dialoga com outras ciências sociais, como a própria sociologia e a geografia humana, 

pois é necessário desenhar a estrutura demográfica dos ambientes que deram origem às normas 

estudadas, com o propósito de justificá-las e compreendê-las. 

Compreender os institutos jurídicos significa também ter conhecimento sobre os 

reflexos que o Direito opera no mundo real. Em verdade, o porquê do Direito reside justamente 

na sua capacidade de alterar o panorama real a fim de se construir uma sociedade mais coesa e 

adequada para a vivência em comunidade. Nesse sentido, esse trabalho também faz uso da 

economia, como uma ciência social aplicada, para compreender os resultados que as normas 

produzem no mundo vivido. 

Também suplanta os limites das ciências sociais aplicadas. Com menos intensidade e 

de caráter subsidiário, conhecimentos básicos de matemática e de ciências atuariais são exigidos 

para interpretar corretamente o papel das normas estudadas. 

Todo esse arcabouço teórico é extremamente necessário para compreender um dos 

temas do Direito mais espinhoso para as economias em desenvolvimento no mundo: a 

seguridade social. 

A problemática científica que justifica este trabalho se situa na configuração de um 

sistema de seguridade social que seja capaz de atender os anseios sociais e que seja equilibrado 
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e sustentável. Para isso recorre-se à convenção nº 102 da OIT como instrumento internacional 

fornecedor de normas mínimas e, a partir dele, segue aos ordenamentos jurídicos selecionados 

(Argentina, Brasil, Chile e Uruguai) a fim de identificar se e como tais Estados atendem os 

requisitos mínimos extraídos. 

Nos moldes de sociedade do mundo moderno, a seguridade social é um direito humano 

inquestionável, pois contingências que impossibilitem o autossustento do indivíduo são uma 

situação se não possível, provável. Além disso, desde quando os primeiros sistemas de 

seguridade social foram instituídos, os países tendem a aprimorá-los e não excluí-los de seus 

ordenamentos jurídicos. 

Em virtude dessa significância, vários organismos internacionais já inseriram o direito 

à seguridade social como um bem que deve ser tutelado pelo Estado. Com a Organização 

Internacional do Trabalho, a concepção não seria diferente. Pouco tempo depois de sua 

fundação, muito em decorrência do dispositivo que previa a seguridade social na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a OIT editou em 1952 a convenção nº 102, que estabeleceu 

normas mínimas de seguridade social em que estabeleceu uma série de parâmetros que os 

estados-membros deveriam se comprometer em cumprir, no sentido dar um mínimo de 

segurança aos trabalhadores. 

Esse mínimo estabelecido pela OIT, embora determine parâmetros, não cria modelos 

específicos que os ordenamentos devam seguir. Tal medida é adequada por respeitar as 

diferentes realidades vividas por cada sociedade. E como o Direito erige-se sobre as relações 

sociais, deve-se compreender que diante de relações sociais diferentes, mecanismos jurídicos 

diferentes são desenvolvidos. 

Decerto a convenção nº 102 da OIT cria um rol de benefícios, além de uma 

porcentagem mínima de cobertura para não dificultar sobremaneira o cumprimento pelos países, 

pois os sistemas de seguridade social vêm sofrendo inúmeros problemas diante das mutações 

demográficas que os países encaram, em especial a partir do fim do século XX. 

Envelhecimento populacional, variações na amplitude do trabalho formal, crescimento 

vegetativo em declínio são algumas das inúmeras variáveis que o construtor da norma deve 

considerar para instituir um sistema de seguridade social que seja o mais justo, mais equilibrado 

possível e adequado à realidade de cada país. Diante dessas variáveis é importante frisar que os 

padrões de seguridade social não possuem uma linearidade em seu desenvolvimento para todos 

os países, portanto aquilo que obtenha êxito em um ordenamento jurídico não necessariamente 

repetirá o mesmo resultado em outro. As medidas de proteção dos trabalhadores moldam-se de 
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acordo com o painel vivido por cada ordenamento jurídico. 

Apesar de ter sido idealizada como um instrumento de proteção social, paulatinamente, 

a seguridade social foi absorvendo outros papéis. Por exemplo, é comum o Direito, através da 

seguridade social, se imiscuir na seara da economia, buscando equilibrar a procura através de 

índices de reajustes ou mecanismos que possibilitem aos beneficiários ampliar seu poder de 

compra. A seguridade social também pode agir na economia quando os valores que são 

arrecadados em seu nome são direcionados a investimentos que, quando feitos cautelosamente, 

retornam bons frutos. 

A seguridade social tem inúmeros braços que podem atingir vários setores da 

sociedade, por isso tamanha é sua importância. 

Assim, reconhecida a grandeza que tem esse instituto e compreendida a multiplicidade 

de formas que ele pode assumir diante das diferentes realidades, sempre que um sistema 

demonstra uma falha, alguém se questiona: como, então, os outros Estados contornam essa 

questão? 

Neste momento se introduz o porquê do uso do direito comparado nessa pesquisa. 

Como já foi dito, os sistemas de seguridade social tendem a ser diferentes por constituírem uma 

resposta jurídica a um anseio social composto por inúmeras variáveis que, convictamente, são 

impossíveis de coincidirem integralmente entre os países. Apesar disso, nada impede que 

algumas as respostas desenvolvidas por um país possam ser adequadas para outro, 

principalmente quando os países possuem semelhanças em seu estrato social e na estrutura e 

estabilidade de sua economia. 

É bem mais provável, por exemplo, que uma ideia originária do sistema de seguridade 

social da Noruega se adéque mais ao sistema de seguridade social da Suécia do que ao do Sri 

Lanka. Por essa razão, este trabalho realiza o corte geográfico de seu objeto de pesquisa nos 

ordenamentos jurídicos da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, região das Américas conhecida 

por Cone Sul. 

Explicite-se, novamente, que apesar de a presunção de adequação entre os 

ordenamentos jurídicos do Cone Sul ter sido o motivo pelo qual se optou por tais Estados, o 

trabalho não tem finalidade de sugerir alterações nos ordenamentos internos, não haverá a 

propositura em de um sistema perfeito seu resultado. O resultado a se descobrir estará na 

declaração das semelhanças e diferenças detectadas com a finalidade de atender a convenção 

nº 102 da OIT. 

Outro ponto importante está nos limites em que o sistema poderá variar. A OIT, através 
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de suas recomendações e convenções, em especial a convenção nº 102, estabelece critérios, 

princípios e objetivos para que os países elaborem suas normas a fim de alcançar uma proteção 

adequada. Nesse aspecto, a convenção nº 102 deve ser considerada como se um rol de normas 

mínimas de seguridade social, independentemente de ratificação dos estados-membros. 

Ao proceder a um estudo de direito comparado, a pesquisa esmiúça quesitos 

elementares do sistema de seguridade social mínimo instituído pela OIT a fim de extraí-los dos 

ordenamentos jurídicos e compará-los procurando apontar as semelhanças e diferenças, para 

responder a questão cerne deste trabalho: se e como os ordenamentos jurídicos do Cone Sul se 

comportam nas formulações de seus sistemas de seguridade social em atendimento às normas 

mínimas estabelecidas pela convenção nº 102 da OIT. 

Restando claro o objeto da pesquisa, bem como sua problemática, esclarece que este 

trabalho se desenvolve em quatro momentos, representados pelos capítulos, um tanto quanto 

independentes. 

O primeiro capítulo versa sobre o direito comparado, apresentando sua natureza, 

discutindo suas funções e debatendo seus métodos. O cuidado com a exposição do método foi 

julgado necessária para que fique clara a configuração do caráter científico do trabalho jurídico, 

pois é sensível que a cientificidade é muito esquecida e isso termina por transformar os estudos 

jurídicos em textos de opinião ou sem a comprovação científica necessária.  

A importância dessa parte do trabalho está, principalmente, no fato da proposição de 

um método científico, em complementação dos métodos já existentes, pelo fato de que os 

métodos de direito comparado clássicos são perfeitamente adequados quando se realizam 

comparações entre sistemas jurídicos como um todo, restando inadequado quando a pesquisa 

se dá entre institutos jurídicos. 

No capítulo seguinte, são explanadas as condições que estão os sistemas de seguridade 

social como um todo. Trata-se de um capítulo eminentemente conceitual em sua primeira parte, 

pois ali é onde se fecham premissas que serão utilizadas durante todo o resto do texto. 

Nesse momento é que se determina o objeto de comparação, qual o feixe de normas 

deverá ser estudado e qual o fato social se insere a problemática científica. Também justifica 

minuciosamente a seleção dos países através corte geográfico no Cone Sul, na medida em que 

expõe dados e índices suficientes para tal. 

A partir daí, retorna ao instrumento internacional formulado na convenção nº 102 da 

OIT no sentido de analisá-lo para poder extrair-lhe os elementos que serão procurados nos 

ordenamentos jurídicos internos. Por uma questão metodológica, os componentes que serão 
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comparados são concebidos, não pelos sistemas de seguridade social, mas pelo texto 

convencional. Estuda-se um por um para, então, avançar para o terceiro momento: a 

apresentação dos ordenamentos jurídicos internos. 

Neste ponto, os sistemas de seguridade social da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai 

são apresentados, nessa ordem, sempre evidenciando as características que se buscam conforme 

o capítulo anterior. 

É importante mencionar que durante os estudos exploratórios uma gama 

superiormente maior de dispositivos jurídico-normativos foi analisada, dentre leis, decretos, 

decretos-leis, plebiscitos, reformas constitucionais, jurisprudências e outras formas admitidas 

pelos ordenamentos jurídicos, entretanto, apenas aqueles que se demonstraram concernentes 

aos elementos extraídos da convenção nº 102 é que foram registrados nesse trabalho, haja vista 

a delimitação do objeto. 

Outro falso contrassenso que pode ser levantado, em especial neste capítulo, está no 

uso quase exacerbado de verbetes em língua estrangeira. Ora, trata-se de um trabalho pelo qual 

deve-se primar pelo desconhecido e pela descoberta. Traduções para a língua vernácula são 

perniciosas por induzir associações que nem sempre tendem a serem corretas, induzindo à 

comparação de objetos que não são comparáveis. 

Tanto as repetições quanto a preterição das traduções possuem motivos científicos e 

são devidamente apresentados pelo referencial teórico, quando se trabalha o direito comparado, 

no primeiro capítulo. 

No último momento deste trabalho são apuradas as semelhanças e diferenças de cada 

um dos elementos extraídos da convenção nº 102 da OIT. Basicamente, aqui onde se 

apresentam os resultados do estudo, esclarecendo como cada um dos ordenamentos jurídicos 

responde aos critérios de normas mínimas de seguridade social, conforme o texto convencional. 

Recordando sempre, que não é objetivo apontar se um ordenamento está errado ou não. 

É provável que se apontem falhas relacionadas ao texto convencional, pois isso não exige 

nenhum juízo de valor, pois se o sistema deixa de contemplar determinado assunto em seus 

regramentos ou se o faz de modo equivocado, atestar essa falha faz parte do mister científico. 

Estabelecida a dinâmica que este trabalho se apresenta, cumpre apenas elucidar que, 

somente depois de demonstradas as semelhanças e diferenças no atendimento ou não da 

convenção nº102 da OIT é que será possível apontar se algum desses ordenamentos jurídicos 

pode ser considerado mais adequado, por critérios objetivos prévios, na implantação das normas 

mínimas de seguridade social. 
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Desta forma, pode-se afirmar que este trabalho tem sua importância no mundo jurídico 

como suporte no processo de formação legislativo, uma vez que ao fornecer dados de vários 

sistemas de seguridade social é possível desenvolver novos mecanismos que viabilizem um 

sistema mais robusto, com ideias que possam ser inseridas para que a seguridade social possa 

cumprir seu papel social sem reclamar através do seu viés econômico.  
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO DO DIREITO COMPARADO NA ANÁLISE 

MICROCOMPARATIVA  

 

2.1 NATUREZA DO DIREITO COMPARADO 

 

A compreensão do Direito comparado como uma ciência, ramo de Direito ou um 

método científico é fundamental para que se estabeleçam fundamentos sólidos que sustentam 

este estudo e seus resultados. Por esta razão, e diante dos poucos trabalhos desenvolvidos nesse 

aspecto, alguns comentários serão feitos para que se compreenda a tessitura dessa área do 

conhecimento e como ela é útil nesta pesquisa. 

O desenvolvimento do Rechtsvergleichung, comparação de direitos em alemão, se deu 

principalmente após o Congrès International de Droit Comparé, em Paris, quando recebeu o 

status de disciplina científica, ultrapassando a perspectiva de comparação jurídico-política, 

como se fazia. A partir daí os esforços se concentraram na busca de critérios metódicos e 

sistemáticos e na delimitação de um objeto que a qualificasse como ciência1. 

Retornando aos ensinos elementares, o Direito é dividido em dois grandes grupos, o 

Direito Público e o Direito Privado. Inseridos nesses grupos estariam os ramos do Direito. No 

primeiro grupo, há o Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Financeiro; ao passo que 

no segundo encontraríamos o Direito Civil, Comercial.  

O direito comparado não pode ser considerado público, tampouco privado, e, assim 

sendo, carecer-lhe-ia feições que pudessem enquadrá-lo como um ramo do Direito. Outro ponto 

importante é que a materialidade da norma, para o direito comparado, é interessante não pelo 

aspecto da totalização do fato e do valor, mas sim no caminho que o direito percorre entre o 

fato, elencando determinados valores até à formação da norma. 

Além disso, é importante mencionar que a divisão clássica entre público e privado tem 

origem no Direito romano-germânico2, nas famílias de origem socialista esse enquadramento 

varia, embora se mantenha a mesma nomenclatura, pois na família soviética permanecem 

alguns dos ramos constantes também na família germano-românica, “mas aqui termina a 

analogia, porque diferentes problemas se colocam, quanto à sua essência, em um Estado 

                                                 
1 CURY, Paula Maria Nasser. Métodos de Direito Comparado: desenvolvimento ao longo do século XX e 

perspectivas contemporâneas. São Leopoldo: Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do 

Direito, 2014, p. 117. 
2 SERRANO, Pablo Jiménez. Como Utilizar o Direito comparado para a Elaboração de Tese Científica. Rio 

de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 13. 
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socialista e em um Estado não socialista, e a doutrina marxista-leninista leva, por outro lado, a 

considerar estes problemas sob um novo ângulo não individualista”3. Agrava-se ainda a ruptura 

nas esquematizações que pretendem considerar o Direito comparado como um ramo do Direito, 

a característica que marca a originalidade do direito soviético no que se refere a rejeição da 

distinção ocidental entre direito público e direito privado.  

É perceptível que o estudo jurídico comparado é algo transnacional, que sublima as 

fronteiras dos ordenamentos jurídicos diante da diversidade das famílias do Direito. Dessa 

forma, não se pode querer categorizar uma área do conhecimento de caráter comum a todas as 

famílias numa sistematização peculiar a uma delas.  

Além do argumento formal, diante da estrutura das famílias do Direito, materialmente, 

não há como se falar em Direito comparado nos mesmos moldes do Direito Civil, Comercial 

ou Penal, pois estes últimos focam nas normas de acordo com sua substância e restringem-se 

àquelas que possuam semelhanças entre seus sujeitos e correlação entre sua materialidade, 

enquanto no Direito comparado toda e qualquer norma lhe é interessante e pode ser objeto de 

estudo. Serrano, com raciocínio semelhante, diz:  

 

Analisando-se a sistemática do Direito, afirma-se que não há Direito comparado no 

sentido em que se fala de Direito civil, de Direito penal ou de Direito administrativo; 

a expressão é destarte, equívoca, por se considerar que o Direito comparado não tem 

um objeto próprio, como o têm os diferentes ramos do direito. (…) Adotando essa 

teoria é que diversos autores não consideram que o Direito comparado seja um ramo 

de Direito independente. 

 

 

Considerar o Direito comparado como um ramo do Direito é recair em um profundo 

complexo de auto-investigação uma vez que enquadrá-lo como parte de um direito nacional 

abre a possibilidade de ser ele mesmo seu próprio objeto, desencadeando um problema 

metalinguístico. A terminologia “ramo de Direito” é de caráter particular em cada família 

jurídica, de tal modo que o desenvolvimento de cada um dos ramos dar-se-á de acordo com o 

desenvolvimento do Direito em cada ordenamento. Portanto, os ramos do Direito podem ser o 

objeto do direito comparado e não este ser um deles. 

Os métodos são inerentes às ciências, sejam teóricos ou empíricos, através dos quais 

se possam alcançar respostas aos fenômenos naturais ou sociais de onde se extrai o 

conhecimento científico. São os métodos que, devido a capacidade de ordenar o pensamento e 

                                                 
3 DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Martins Fontes, 2014, p. 325. 
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o raciocínio, põem à prova as hipóteses levantadas e garantem veracidade àquilo sustentado, 

que só poderá ser questionado por outra hipótese que, igualmente, supere um método científico 

que lhe torne crível. 

Ancel4 afilia-se à opinião de que o “Direito comparado não é nem uma ciência nem 

mesmo um ramo do Direito; é constituído por um conjunto de regras positivas metodicamente 

coordenadas, e não há, nesse sentido, uma província do direito comparado” Portanto, para ele, 

trata-se de um mecanismo pelo qual o estudo jurídico deve caminhar, no sentido de se alcançar 

um resultado.  

Ainda neste mesmo raciocínio, Serrano 5  define o direito comparado como um 

“conjunto de procedimentos que orientam a confrontação de sistemas, institutos, normas, regras, 

teorias e doutrinas jurídicas para, de forma coerente e sistemática, determinar semelhanças e 

diferenças existente entre as legislações nacionais e estrangeiras”, classificando-o como um 

método de pesquisa jurídica de aproximação, unificação ou de aperfeiçoamento das instituições 

vigentes.  

Ambos juristas, Marc Ancel e Pablo Jimenez Serrano sustentam seus argumentos no 

sentido de que os métodos igualmente possuem cientificidade, porém o método se diferencia 

da ciência no sentido de que falta ao método um objeto próprio. O direito comparado, para eles, 

seria um método que toma emprestado o objeto de uma ciência jurídica se detecte as 

semelhanças e diferenças entre os ordenamentos jurídicos. 

Sobre os métodos científicos, Peter Häberle introduz aos quatro métodos 

desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, sistemático e histórico) o método comparatista 

de interpretação hermenêutica, acrescentando além de uma faceta científica e metodológica, 

uma visão hermenêutica. Porém, Inocêncio Mártires Coelho6 não visualiza essa hipótese, pois 

afirma que “mesmo em sede constitucional, o direito comparado, essencialmente, é apenas um 

processo de busca e constatação de pontos comuns ou divergentes, entre distintos sistemas 

jurídicos”. De fato, a argumentação trazida reforça a falta de caráter metodológico 

hermenêutico, posto que a partir do momento em que se compreende a norma como o resultado 

da interpretação e não como pressuposto, o processo hermenêutico dar-se-ia anteriormente à 

aplicação do método requerido à comparação jurídica, já que para este o objeto reside no 

                                                 
4 ANCEL, Marc. Utilidade e Métodos do Direito Comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1980, 

p. 47. 
5 SERRANO, Pablo Jiménez. ob. cit., p. 20. 
6 COELHO, Inocêncio Mártires. Métodos e princípios da interpretação constitucional: o que são, para que 

servem, como se aplicam. Brasília: Caderno Virtual, 2004, p. 11. 
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conjunto das normas dos sistemas jurídicos estabelecidos como comparanda, logo, o objeto da 

comparação só surge após a interpretação.  

Diante do exposto, no raciocínio elaborado por Ancel, trabalhado por Serrano e 

complementado por Inocêncio Mártires, entende-se que o direito comparado, embora com 

caráter científico e com a habilidade de produzir conhecimento, é compreendido como um 

método por lhe carecer um objeto jurídico delimitado, que pudesse caracterizá-lo como ciência. 

Não se trata de um método hermenêutico, ante a inaplicabilidade diante da impossibilidade de 

se extrair a norma, objeto da comparação, antes de ser interpretada Assim, trata-se de um 

método, por ser um conjunto de procedimentos ordenados capazes de produzir um resultado 

científico. 

A ausência de um corpo definido ou de regras servia de argumento, para refutar o 

status de ciência, atribuindo apenas a característica de um método. Esvaziam o argumento da 

cientificidade ao se sustentar que, lhe faltam regras e normas que disciplinem as relações sociais, 

como existem no Direito Civil ou no Direito Penal. Ao direito comparado não interessaria as 

relações entre os indivíduos e, por conseguinte, perder-se-ia o escopo de ciência jurídica. 

De fato, no Direito comparado é impossível encontrar regras de conduta entre os 

indivíduos, por isso René David7 conclui que “o Direito comparado nada mais é, realmente, 

que a comparação de direitos, é o método comparativo no domínio das ciências jurídicas”. Ao 

direito comparado pouco importa a normatização das relações sociais, sendo-lhe interessante 

apenas a forma dada à norma, ainda que esta formalidade seja em seu aspecto material. Ou seja, 

à comparação jurídica importa o como as normas reagem diante do conflito social. Interessa-

lhe a materialidade? Sim, porém não é objeto a questão sociológica, tampouco a eficácia da 

norma, cabendo ao direito comparado apenas verificar a norma diante da ótica de seu modus 

operandi8.  

Por outro lado, Ovidio9 mostra que, ainda que se sustente a ideia de que se trata de um 

método, a utilização, dedução e descoberta de um conteúdo novo através dele concede-lhe a 

característica fundamental de ciência, posto que as respostas obtidas através deste método não 

poderiam ser enquadradas como resultado de nenhuma outra ciência, senão no seio de uma 

ciência do direito comparado.  

                                                 
7 DAVID, René. Tratado de Derecho Civil Comparado (Introducción al estudio de los Derechos extranjeros 

y al método comparativo). Madrid: Editorial de Derecho Reunidas, S.A., 1953, p. 21. 
8 OVIDIO, Francisco. Aspectos do Direito Comparado. São Paulo: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 1984, p. 163. 
9 idem. 
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Toda ciência precisa de um objeto e esse objeto pode ser compartilhado por mais de 

uma ciência, sendo o diferenciador o prisma pelo qual o analisa. Tome-se, por exemplo, na 

seara das ciências naturais, a Cosmologia e a Astrofísica, ambas, ramos da Astronomia. São 

ciências que possuem o mesmo objeto material, os corpos celestes, porém, enquanto a primeira 

os vê diante de sua origem e evolução, a segunda estuda sua estrutura física, composição. 

A discussão acerca da natureza jurídica do Direito comparado é alimentada pelas as 

assertivas trazidas por Carvalho10 ao informar que a qualidade de ciência é inerente ao Direito 

tendo em vista a delimitação de um objeto específico, bem como a “investigação com rigor 

técnico ditado pela lógica sedimentada na experiência exposta por novos paradigmas”. Destes 

pressupostos veio o questionamento sobre a confusão entre o objeto e o método muito em 

virtude da própria terminologia do estudo: direito comparado. Mesmo sendo esta a melhor 

nomenclatura já atribuída, como o próprio Carvalho elucida, não é fácil, a partir dela, 

diferenciar o objeto do método. Argumenta: “mesmo aqueles juristas que conseguem 

vislumbrar com lucidez a diferença entre objeto e método em sede de Direito comparado não 

conseguem escapar da armadilha terminológica”11.  

A diferença entre o objeto e o método no seio do direito comparado incide na fase da 

apuração do conhecimento: todo o processo de construção do conhecimento é fruto de 

questionamentos que se sobressaem uns aos outros com a devida comprovação empírica ou 

teórica, portanto é científico tudo aquilo que se explique de maneira convincente e que não haja, 

um outro questionamento capaz de por em xeque o paradigma estabelecido. A partir dessa 

premissa, o conhecimento é entendido como um saber que transpôs os obstáculos 

epistemológicos e que se mantém mesmo depois de levantadas outras hipóteses que pudessem 

tomar o seu lugar. Logo, o método científico é a sistematização dos obstáculos epistemológicos 

e se diferencia do objeto de estudo, por que o objeto se concentra naquilo sobre o que a ideia 

proposta a ser conhecimento científico – hipótese – se constrói12.   

A norma, substrato no qual a hipótese se desenvolve, em circunstância nenhuma se 

confunde com a sistematização dos obstáculos epistemológicos, que a hipótese precisa transpor 

para ser considerado saber científico. 

Como uma ciência jurídica, o objeto do direito comparado reside na norma jurídica, 

                                                 
10 CARVALHO, Weliton. Direito Comparado. Método ou Ciência?. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 

2008, p. 141. 
11 idem. 
12 ibidem, p. 140. 
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porém, conforme já discorrido, o que vai diferenciar é a ótica pela qual é estudada. Almeida13 

resume o objeto científico do direito comparado como sendo geralmente as ordens jurídicas 

nacionais ou os sistemas jurídicos. Lembra ainda, que alguns comparatistas são mais precisos, 

afirmando que o objeto incide “sobre determinados componentes dos sistemas jurídicos: 

normas jurídicas; regras e instituições jurídicas; ideias e instituições”; a despeito da 

consideração deste comparatista sobre a desnecessidade desta precisão, por julgar que é 

preferível deixar o alvo a atingir – verificação da hipótese – para o âmbito da metodologia, 

parece que tal delimitação se faz necessária, sob o risco de confundir o objeto, posto que apenas 

quando vista em contraposição a outras ordens jurídicas nacionais é que a norma jurídica a ser 

objeto do direito comparado.  

Isoladamente as ordens jurídicas não interessam ao comparatista.  

Weliton Carvalho14 se antecipa e diz que a confusão entre objeto e método é uma 

armadilha perigosa até para os comparatistas de inteligência inquestionável. Carlos Ferreira de 

Almeida e Jorge Morais Carvalho15 parecem se enquadrar neste rol de comparatistas que pecam 

na demarcação fronteiriça entre o objeto e o método, pois veja que enquanto ele discorre que 

“como objeto do direito comparado indicam-se geralmente ordens jurídicas nacionais ou 

sistemas jurídicos” mais à frente conclui que “o objeto do direito comparado é formado pela 

comparação (tendencialmente sincrónica [sic] e atual) entre ordens jurídicas, podendo estas ser 

consideradas quer na sua globalidade quer em relação a algum instituto, conjunto de instituto 

ou normas”, portanto ora mencionando os sistemas jurídicos, ora mencionando a comparação. 

Outro comparatista que segue o mesmo raciocínio aqui questionado é o espanhol 

Felipe de Sola Cañizares, pois inicia eu discurso com “o objeto da comparação são dois ou mais 

sistemas jurídicos”16, todavia não discorre neste raciocínio e não mantém as normas jurídicas 

como substrato substituindo-a pela comparação quando menciona que “se a essência do Direito 

comparado é a comparação, dele se deduz que se trata de um método aplicado às ciências 

jurídicas”, desta nota vê-se que ao transferir o objeto das normas para a comparação o jurista 

deixa de estudar a ciência do direito comparado pelo método do direito comparado.  

O direito civil ou penal é compreendido dentro na realidade que os determina, 

enquanto a ciência comparativista vê as mesmas normas e regramentos de conduta de forma 

                                                 
13ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. Introdução ao Direito Comparado. Coimbra: 

Almedina, 2014, p. 12. 
14 CARVALHO, Weliton. ob.cit., p. 141. 
15 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 12. 
16 CAÑIZARES, Felipe de Sola. Iniciación al derecho comparado. Barcelona: Instituto de Derecho Comparado, 

p. 104. 
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apartada, agrupando os sistemas jurídicos e classificando-os de modo a racionalizar o 

conhecimento. 

Assim, afirma-se o status científico do Direito comparado pela delimitação precisa de 

seu objeto, os sistemas jurídicos, com métodos definidos sem margem às improvisações e 

validade universal dos conhecimentos adquiridos17.  

 

2.2 FUNÇÕES E UTILIDADES DO DIREITO COMPARADO 

 

Com o amadurecimento e a superação de sua fase juvenil em que havia a necessidade 

de se justificar como ciência jurídica, a comparação suplantou o caráter de mero diletantismo 

intelectual e passou a demonstrar funções que teriam influência não apenas à própria 

comparação em si, mas que trariam resultados no escopo político, econômico e normativo. 

Em um olhar mais pragmático, o direito comparado tem a função utilitária de estudo 

para aplicabilidade em direitos nacionais ou criação de regras de caráter subsidiário, bem como 

a compreensão dos sistemas normativos que se comuniquem devido a maximização das 

relações sociais transterritoriais18.  

Assim, o estudo comparado pode ser realizado através do estabelecimento de paralelos 

entre os sistemas jurídicos considerados em sua globalidade ou entre institutos delimitados. 

Em seu momento embrionário, o direito comparado ateve-se à função de compreensão 

do direito estrangeiro. Marc Ancel19, ao mencionar os estudos realizados pelo “Bureau de 

Legislação Estrangeira” na França, menciona que:  

 

Surge assim uma primeira concepção da utilidade do direito comparado, qual seja a 

de informar, de maneira precisa e rigorosa sobre as instituições estrangeiras e procurar, 

nas experiências dos outros países, os meios técnicos de suprir as lacunas e as 

imperfeições do direito nacional. 

 

 

Foi dada como a primeira função consagrada ao Direito comparado a sua habilidade 

de informar, seja como os ordenamentos jurídicos se comportam diante de determinados fatos 

sociais e jurídicos, seja para informar sobre esses mecanismos de modo a aperfeiçoar as 

legislações nacionais. 

                                                 
17 OVIDIO, Francisco. ob. cit., p. 164. 
18 idem.  
19 ANCEL, Marc. ob. cit., p. 23. 
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Todavia, Saleilles20 , Rabel 21 , Lambert 22 , Kohler23  e Tunc24  determinam funções 

utópicas 25  ao direito comparado de modo a descrever as atribuições gerais que lhe são 

concernentes. Quais sejam: 

- a determinação de instituições ideais (Saleilles); 

- a formação de uma ciência jurídica universal (Saleilles e Rabel); 

- a descoberta de um fundo comum da humanidade civilizada (Saleilles e Lambert); 

- a verificação de tendências na evolução dos direitos (Kohler); 

- a contribuição para uma melhor compreensão entre as nações (Tunc). 

Adiante-se que, para este trabalho, algumas funções serão desprezadas, seja por sua 

total inaplicabilidade ou por conveniência do próprio estudo. Deste modo, passa-se a analisar 

tais funções, para que seja possível compreender como o método empregado é útil na execução 

dessas funções. 

 

a) determinação de instituições ideais: 

 

Função introduzida por Saleilles26, a busca por instituições ideais, não parece ser um 

objetivo qual pode ser atribuído ao direito comparado por se tratar de algo irrealizável. Para a 

real concepção de uma instituição ideal deve-se questionar em que aspecto reside a perfeição 

que se pretende chegar da instituição jurídica: se na sua inquestionável aplicabilidade em 

qualquer sociedade  (e, portanto, em qualquer ordenamento jurídico) ou na instituição que 

decida com justiça as questões que ela se propõe a resolver. 

Por muito tempo, a comparação jurídica erigiu-se a partir do pressuposto de que os 

ordenamentos jurídicos possuíam um aspecto em comum. Os primeiros estudos comparados 

consideravam a presunção de similitude como ponto de partida e seria dessa semelhança 

presumida que o direito comparado se alicerçaria para desenvolver o seu conhecimento. Essa 

questão será melhor desenvolvida neste trabalho quando se alcançar o estudo dos métodos, 

                                                 
20 SALEILLES, Raymond. Essai d’une théorie générale de l’obligation d’après le Code civil allemand. Paris: 

Confgrès International de Droit Comparé, 1890, p. 152. 
21 RABEL, Ernst. L’unification du droit de la vente internationale. Ses rapports avec les formulaires ou 

contrats-types des divers commerces. Paris: Université Sirey, p. 668. 
22  LAMBERT, Edouard. L’idée d’une Science Universelle du Droit Comparé. Paris: Etudes de Droit 

Contemporain, 1959, p. 271. 
23 KOHLER, Joseph. La Cour de Justice des Communautés Européennes et le Droit International Privé. 

Paris: Ed. Pédone, 1995, p. 89. 
24 TUNC, Andre. Le Droit des Etats-Unis. Paris: Revue Internationale de Droit Comparé, 1966, v. 18, p. 334. 
25 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 17. 
26 ibidem, p. 14. 
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porém é cabível adiantar que, ao presumir uma semelhança, a investigação científica pode 

esvair-se em uma tendência de comparabilidade e atribuir a uma norma ou instituto uma 

qualidade que não lhe compete. A partir do momento que se presume uma semelhança, se 

atribui a um conjunto de normas uma determinada função, sendo que, na verdade, é dever do 

direito comparado buscar normas que sejam compatíveis e não compará-las aleatoriamente. 

Logo, a presunção de diferença passou a conduzir os estudos comparados. Diante 

dessa nova ótica não há como se encontrar uma instituição ideal, uma vez que os conflitos 

sociais não são os mesmos em todas as sociedades, portanto nem todos os ordenamentos 

jurídicos preocupam-se com a criação de mecanismos para as mesmas questões sociais, então 

vê-se que a função de identificação das instituições ideais diante da aplicabilidade sequer é 

utópica, é impossível.  

Essa perspectiva é fundamental para o trabalho que aqui se desenvolve. Não é objetivo 

deste trabalho, em virtude da impossibilidade genuína, apontar uma instituição perfeita que 

possa resolver os conflitos sociais discutidos, o que se procura é identificar semelhanças e 

diferenças que possuam o condão de subsidiar o aprimoramento das instituições nacionais. 

Sobre a busca de instituições ideais que decidam com justiça os conflitos aos quais se 

propôs a resolver, o debate ultrapassa a discussão da seara do direito comparado e se insere no 

campo da filosofia do direito, diante do questionamento sobre a justiça como um conceito 

universal. 

Se as circunstâncias sociais enfrentadas por cada ordenamento jurídico são diferentes, 

impende em concluir muito além: de que a justiça, ou pelo menos o sentimento de justiça, 

também varie de sociedade para sociedade. 

Sobre isso, Jonh Rawls27, complementa que 

 

As circunstâncias da justiça refletem as condições históricas sob as quais as 

sociedades democráticas contemporâneas existem. (...) De especial importância são 

também as circunstâncias que refletem o fato de que numa sociedade democrática 

moderna os cidadãos afirmam doutrinas abrangentes diferentes, ou até 

incomensuráveis e irreconciliáveis, embora razoáveis, à luz das quais entendem suas 

concepções do bem. Nisso consiste o fato do pluralismo razoável. Não existe maneira 

politicamente praticável de eliminar essa diversidade, exceto pelo uso opressivo do 

poder estatal para impor uma determinada doutrina abrangente e silenciar toda 

dissensão, o que denomino fato da opressão. E algo que se evidencia não só na história 

dos estados democráticos, mas também no desenvolvimento das idéias e da cultura no 

contexto de instituições livres. Consideramos esse pluralismo um aspecto permanente 

de uma sociedade democrática, que caracteriza o que chamaríamos de circunstâncias 

subjetivas da justiça.  

                                                 
27 RAWLS, John. Justiça como Equidade: Uma Reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 118. 
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A ideia de justiça não possui um fundo comum a todas as sociedades, uma vez que 

sequer se pode mencionar em um critério de justiça uno dentro de uma só sociedade. O 

pluralismo de concepções, mencionado por Rawls como circunstâncias subjetivas da justiça, é 

fundado em doutrinas diferentes que podem ser, inclusive, irreconciliáveis. 

Partindo da ideia do pluralismo de concepções de justiça, corroborada pela presunção 

de dissimilitude atribuída ao direito comparado, podemos atestar que a função elencada por 

Saleilles, na determinação de instituições ideais é, além de uma função utópica, um mister 

impossível. Faz-se essa ressalva entre utópico e impossível para esclarecer que, enquanto for 

utópico, implica dizer que é algo desejável e que se busca, ao contrário daquilo que é impossível, 

já que nessa hipótese dá-se a característica de tão forma inalcançável que sua busca não passa 

de um desperdício de forças. Para os renascentistas, voar era uma utopia, porém não era 

impossível, porque sabiam quem os pássaros voavam. 

Portanto, nenhum método que busque identificar uma instituição ideal, tomando por 

conceitos o direito comparado, pode ocasionar em um resultado provido de cientificidade e 

verossimilhança, diante do resultado impossível. 

 

b) formação de uma ciência jurídica universal: 

 

Outra função atribuída ao direito comparado é a formação de uma ciência jurídica 

universal. Boele-Wolki28 expressa que ainda que tenha se passado uma centena anos das ideias 

trazidas por Saleilles e Lambert, elas permanecem em voga, uma vez que foi a partir delas que 

o Direito comparado se desenvolveu. Nesse enfoque, é dito que com essa função “eles deram 

ao direito comparado uma nova visão ao não limitar sua aplicação a uma mera questão jurídica 

nacional, mas que procuram, em vez disso, descobrir um direito legislativo comum”29. Portanto 

depreende-se que foi a partir da atribuição dessa função que o direito comparado pôde evoluir 

ao ponto de que não mais significasse apenas a justaposição de normas, mas sim a busca por 

uma unidade da ciência jurídica. 

Não se sabe ao certo se essa busca está fadada ao insucesso, posto que se deve, 

                                                 
28 BOELE-WOLKI, Katharina. Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe. 

Oxford: Intersentia, 2003, p. 3. 
29 Tradução livre: “they gave comparative law a new spark by not limiting its application to mere national legal 

question, but seeking instead to discover a 'droit commun législatif'”. 
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verdadeiramente, “duvidar das propostas milagreiras que objetivam converter as ciências 

humanas em ciências universalmente válidas e dedutíveis de princípios únicos e imperativos 

capazes de deter o fluxo do relativismo e da diversidade dos fenômenos socioculturais”30. As 

ciências humanas e sociais, dentre elas a jurídica, brotam dos costumes e da cultura e, segundo 

o raciocínio weberiano, onde houver cultura haverá valor e diante da valoração subjetiva abre-

se um leque de infinitos resultados possíveis. Esses múltiplos resultados impossibilitam a 

criação de uma ciência jurídica de caráter objetivo, uma vez que quando as ciências sociais 

levantam a pretensão de se tornarem não ideológicas, objetivas, evidentes, se prendem na 

armadilha de se negarem, já que excluem outros resultados cabíveis, desenvolvendo, nessa 

circunstância, uma tentativa de autodefesa, em que se disfarçam outras novas formas de 

convencimento, mantendo imposições que se desejariam inquestionáveis31. 

A ciência jurídica comunga das demais ciências sociais em ter sua natureza centrada 

nos fenômenos não-naturalístico, mas sim valorativo decorrente do comportamento humano. 

Logo, é indissociável o conhecimento jurídico das práticas culturais, portanto, à função 

universalista do direito comparado questiona-se: diante da impossibilidade de as ciências 

sociais, bem como a jurídica, desenvolver um caráter objetivo, estaria a busca por uma ciência 

jurídica universal fadada ao insucesso? 

Ivo Dantas persiste em dizer que o estudo comparado é importante e útil para 

compreender os conceitos “existentes em outros ordenamentos, exatamente por que, queira ou 

não, assistimos, nos dias atuais, a uma tendência de universalização dos conceitos no campo da 

Ciência Jurídica” 32 . Essa tendência pode ser verificada na ampliação das organizações 

internacionais de integração em que se busca um regime legislativo que contemple a interseção 

dos ordenamentos jurídicos internos e embora o futuro dos organismos de integração seja 

incerto, a formulação de um direito coeso entre os ordenamentos jurídicos é um fenômeno 

incontornável em virtude da aproximação das sociedades. 

O fenômeno de aproximação dos direitos internos é algo irreversível e por mais que 

alguns juristas afirmem que a soberania nacional ora se fortalece, ora se enfraquece devido 

esses movimentos, o que se sabe é que cada vez mais os Estados, volitivamente, constróem seus 

ordenamentos baseados na aproximação cultural do seu material humano. O processo de 

                                                 
30 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática da Monografia para 

os Cursos de Direito. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 62. 
31 DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1987, p. 71. 
32 DANTAS, Ivo. Direito Constitucional Comparado: Introdução, Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000, p. 62. 
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assimilação cultural reflete no campo jurídico de tal modo que é cedo afirmar que, assim como 

a busca por instituições ideais, a apresentação de uma ciência jurídica universal é uma função 

impossível, devendo ser considerada, como uma função utópica33. 

Diante disso, o seguinte questionamento pode ser feito: se ambas as funções até aqui 

apresentadas (determinação de instituições ideais e a formação de uma ciência jurídica universal) 

são fundamentalmente fruto dos traços culturais, como pode uma ser considerada impossível, 

enquanto outra como utópica? A justificativa está numa sutil peculiaridade: a ciência jurídica é 

naturalmente ampla, tem como objeto a própria norma jurídica e os sistemas e mecanismos em 

que ela se materializa. Logo, como todos os povos possuem em comum a socialização, o 

desenvolvimento cultural, as relações em que envolvam a resolução de conflitos e a disciplina 

de condutas, a busca pela identificação de uma ciência jurídica universal não se demonstra 

impossível nos aspectos gerais da formação da norma, ficando isso mais notório a medida que 

as culturas se assemelham.  

A multiplicidade de famílias de direitos é um fenômeno incontestável e, ainda que 

cada vez mais estejam esses se aproximando, há elementos mutáveis à mercê da contumácia 

das relações sociais ou ainda apenas de acordo com a volatilidade do legislador, mas também 

há elementos constantes. Na introdução sobre os sistemas de direito elaborada por David, ele 

esboça que: 

 

“Três palavras do legislador e bibliotecas inteiras podem desaparecer”, escreveu em 

1848 um autor alemão. É um simples gracejo. É verdade que as regras do direito 

mudam , e que o prático deve desconfiar das obras que não estão completamente 

atualizadas. O ensino do direito, porém, só é possível porque o direito é feito de outra 

coisa, distinta das regras mutáveis. O que se exige, ou se deveria exigir, ao estudante 

não é aprender de cor e pormenorizadamente as regras atualmente em vigor: para que 

lhe serviria isso, dez anos mais tarde, no exercício de uma profissão que 

provavelmente não terá relação com a imensa maioria dessas regras? O que importa 

ao estudante aprender é o quadro no qual são ordenadas as regras, é a significação dos 

termos em que elas utilizam, são os métodos usados para fixar o seu sentido e para as 

harmonizar entre si. As regras do direito podem mudar, consoante a opinião emitida 

pelo legislador. Nem por isso nelas deixam de subsistir outros elementos, os quais não 

podem ser arbitrariamente modificados, porquanto se encontram estreitamente 

ligados à nossa civilização e aos nossos modos de pensar: o legislador não exerce mais 

influência sobre elas do que sobre a nossa linguagem ou sobre a nossa maneira de 

raciocinar. 

 

 

David usa o ensino do Direito para elucidar a existência de elementos constantes na 

natureza normativa. Importante citar novamente a passagem em que ele menciona que “o que 

                                                 
33 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 17. 
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importa ao estudante aprender é o quadro no qual são ordenadas as regras, é a significação dos 

termos em que elas utilizam, são os métodos usados para fixar o seu sentido e para as 

harmonizar entre si”, pois é nisso em que a ciência jurídica se debruça, nesses termos imutáveis, 

alheios à vontade do legislador e às variações sociais. 

O mesmo não se pode afirmar quando se buscam instituições ideais, uma vez que a 

criação e desenvolvimento das normas em seu aspecto material são impossíveis de serem 

assimilados unanimemente, pois os conflitos e questões sociais jamais se convergirão. Não se 

convergirão pelo fato de que nas instituições, que são frutos, seja da vontade do legislador em 

sistemas positivados, seja pelas práticas nos sistemas consuetudinários, ou ainda pela 

doutrinação religiosa nas comunidades não-estatais, sofrem influência de inúmeros outros 

fatores alheios ao Direito. Esses fatores não são apenas de caráter não-naturalístico, humano, 

social, como a própria cultura, porque o ambiente onde as sociedades se desenvolvem as 

influencia fortemente. Portanto ainda que se admita a situação hipotética e inverossímil de 

unificação de culturas, o fator externo continuará fazendo eclodir questões que o Direito terá 

de resolver de formas diferentes. 

 

c) descoberta de um fundo comum da humanidade civilizada ou stock comum de 

soluções: 

 

Além das duas funções já descritas: busca pelas instituições ideais e a busca de uma 

ciência jurídica universal, Saleilles aponta como uma outra função do direito comparado a 

descoberta de um fundo comum da humanidade civilizada. Essa ideia também é defendida por 

Lambert como o “droit commum législatif” e por Zittelmann quando falou sobre o stock comum 

de soluções34 . 

Condiz lembrar que as obras de Saleilles, Lambert e Zittelmann, embora ainda 

funcionem como um dos alicerces da ciência comparada, são datadas do fim do século XIX, 

início do século XX, o que se faz imperioso relativizar o uso de alguns termos que naquela 

época fariam sentido, como “humanidade civilizada”. O fundo comum que eles se referem é o 

que o direito comparado busca identificar: existe um aparato jurídico comum em todas as 

relações humanas na normatização de condutas e resolução de conflitos? Desse questionamento, 

                                                 
34 LOPES, Armindo Antonio Lopes Ribeiro Mendes; CUNHA, Teresa Maria da Cunha. Sistemas Jurídicos 

Comparados. Introdução ao Direito Comparado. Morélia, México: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

2011, p. 101. 



26 

 

 

se elabora a sistematização dos mecanismos de soluções desenvolvidos pelos ordenamentos 

jurídicos. Essa função visa analisar como cada um deles se comporta diante do mesmo conflito 

e, diante dessa resolução, verificar se há algo em comum35. 

Lambert foi vital no desenvolvimento dessa função, pois assim como Saleilles, criou 

um sistema de comparação entre os direitos na busca de apontar um conjunto de resultados que 

pudesse ser comum nos ordenamentos pesquisados. O caráter do trabalho de Lambert se fixa 

essencialmente na produção legislativa, haja vista que considera um equívoco atribuir ao meio 

social como fonte do Direito, pois para ele, a lei é que teria o condão de unificar o meio através 

de “três processos; a) imitação; b) a adoção pura e simples, num Estado, da legislação de outro; 

c) por concessões recíprocas dos diversos Estados”36. 

Saleilles desenvolveu um sistema diferente de Lambert para a mesma função, pois 

para aquele o que importa é a confrontação dos direitos enquanto para Lambert seria a legislação 

pura, outro ponto de diferença se dá no fato de que Saleilles buscava a criação de um direito 

universal – como se nota pelas outras funções também por ele prescritas: determinação de 

instituições ideiais e a formação de uma ciência jurídica universal – que pudesse subsidiar o 

direito nacional, ao passo que Lambert buscava unicamente um direito comum legislativo. Por 

fim, os sistemas se diferenciam, pois Lambert negava a existência de um fundo comum à 

humanidade civilizada, o que é essencial no pensamento salleilesiano. 

Em que pesem as diferenças descritas, os sistemas de ambos se assemelham no que se 

refere o seu objetivo, a busca de um direito comum, ou através do direito natural (Saleilles) ou 

através das leis (Lambert). A interseção desses pensamentos se localiza no argumento de que 

haveria um fundo comum de resolução de conflitos ou disciplina de condutas que poderia ser 

detectado através do direito comparado. 

Pode-se considerar esta função como a primordial no direito comparado, pois qualquer 

resultado dos estudos comparados, ao apontarem semelhanças ou diferenças, obrigatoriamente, 

opera na concretização dessa função, pois na apuração encontram-se, superficialmente traços 

semelhantes entre os ordenamentos pesquisados. Embora a função da busca do fundo comum 

de civilização seja utópica no sentido de encontrar aquilo que possa reger todas as sociedades, 

a busca de um fundo legal em grupos ou famílias de direitos que se assemelhem é uma função 

pragmática no cotidiano da pesquisa comparada. 

                                                 
35 LEME, Lino de Moraes. Funções e Conceito do Direito Civil Comparado. São Paulo: Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, 1952, p. 171. 
36 ibidem, p. 172. 
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Nesse intuito, nas últimas décadas, diversos trabalhos têm sido realizados no sentido 

de identificar esse núcleo comum de direitos entre os sistemas jurídicos nacionais. A partir 

desses núcleos é possível criar regras que possibilitem a integração entre os Estados de forma 

mais coesa. Resta lúcido, portanto, que os estudos não se constituem como fontes de Direito, 

uma vez que serve como filtro de uma ordem já vigente, porém é importante perceber a 

grandeza que essas pesquisas têm no sentido de que são diferenciais quando usadas no processo 

de harmonização ou unificação, já que possibilita fazê-los de forma mais gradativa e efetiva. 

 

d) verificação de tendências na evolução dos direitos: 

 

Também com um caráter pragmático e atual, a busca por uma tendência na evolução 

dos direitos é uma utilidade dada ao direito comparado que reside no seio das atuais pesquisas. 

Podendo ser realizada de duas formas diferentes, a pesquisa comparada com esse objetivo tem 

sido útil na formulação do material legislativo moderno37.  

A compreensão do Direito como uma ciência mutável foi utilizada para justificar que 

o ponto de partida do estudo comparado é um direito natural variável no tempo. O processo de 

evolução das normas através de um estudo da história comparada do direito é que seria o 

instrumento capaz de expor o que movia o direito. Através de pesquisas com esse enfoque é 

que “se descobre as leis naturais que regem as manifestações da vida social, cujo conjunto 

constitue (sic) o direito”38.   

Com essa finalidade, a pesquisa comparada pode ser feita vertical ou horizontalmente, 

fala-se em pesquisa vertical quando se compara o ordenamento jurídico do mesmo Estado em 

circunstâncias diferentes, a isso se costuma denominar história de direito comparada, em que 

as normas sobrepostas indicam qual a tendência daquele Estado em relação a determinados 

direitos. Trata-se, inicialmente, de um estudo comparado de institutos jurídicos, comparações 

entre feixes normativos que se reservam a disciplinar determinadas questões sociais. Também 

pode-se encontrar, na pesquisa de comparação vertical a justaposição de ordenamentos 

jurídicos completos, como se se tratasse de uma comparação ampla, entre dois estados 

diferentes, quando, na verdade, se trata da análise comparativa entre duas circunstâncias 

diversas no mesmo país, ordens constitucionais diversas, sendo um estudo mais abrangente. 

De forma horizontal, os estudos com a finalidade de descobrir a tendência dos direitos 

                                                 
37 VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. Coimbra: Almedina, 2014, p. 29. 
38 LEME, Lino de Moraes. ob.cit., p. 171. 
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são feitos entre ordens contemporâneas, com mais de um Estado na comparação e deve 

considerar a história como um elemento constante do estudo. Dessa forma é possível descobrir, 

qual o movimento realizado pelos Estados através da evolução dos direitos e apontar possíveis 

painéis jurídicos que possam predominar. Tais estudos costumam ser mais efetivos quando os 

ordenamentos jurídicos escolhidos pertencem a regiões afins, seja por questões geográficas, 

como a América do Sul, seja por famílias, como os Estados Unidos (com exceção do direito da 

Luisiana) e a Inglaterra no sistema de Common Law39. 

Através desses estudos é possível apontar quais os padrões que os ordenamentos 

jurídicos demonstram tender e assim realizar previsões úteis para áreas multidisciplinares como 

econômicas e sociais. 

 

e) contribuição para uma melhor compreensão entre as nações: 

 

Por fim, os juristas apontam como uma função do direito comparado, a compreensão 

do direito estrangeiro, de modo a poder integrá-lo ao direito nacional, principalmente na 

resolução dos conflitos que emergem diante do direito internacional privado. Marc Ancel40 

aponta críticas nessa função do direito comparado, por acreditar que todo jurista é naturalmente 

xenófobo em direito, haja vista que sempre lhe parecerá que a sua ordem nacional é necessária 

e com menos lacunas que a estrangeira, em menor ou maior grau, principalmente por estar 

submerso em um convívio social em que a valoração das questões sociais são outras. 

Em que pese essa crítica, o conhecimento do direito estrangeiro ou, pelo menos o 

contato, é essencial para o jurista, pois os diversos sistemas de resolução de conflitos possuem 

mecanismos em que permite a aplicação da lei estrangeira e em outros casos, chega a obrigar, 

dessa forma é preciso proceder uma coordenação entre os diferentes sistemas de modo a regular 

as situações que possam ocorrer41.  

Sobre isso, Vicente42 diz que: 

 

Essa coordenação é feita designadamente através dos mecanismos próprios do 

chamado Direito Internacional Privado. Este desincumbe-se da sua missão 

estabelecendo para cada categoria de situações ou questões jurídicas um elemento de 

conexão , que designa a lei aplicável. Daqui resulta não raro a necessidade de conhecer, 

interpretar e aplicar normas de Direito estrangeiro a essas situações e questões 

                                                 
39 VICENTE, Dário Moura. ob.cit., p. 229. 
40 ANCEL, Marc. ob. cit., p. 16. 
41 ibidem, p. 17. 
42 VICENTE, Dário Moura. ob.cit., p. 23. 
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jurídicas; o jurista é pois obrigado a transpor as fronteiras do Direito nacional em que 

é versado. Refere-se àquelas operações do artigo 23º do Código Civil português, que 

manda interpretar a lei estrangeira <<dentro do sistema a que pertence e de acordo 

com as regras interpretativas nele fixadas>>. Essa interpretação, assim como a própria 

aplicação da lei estrangeira com vista à resolução de questões privadas internacionais, 

hão pois de fazer-se tomando em consideração as fontes, a organização judiciária, o 

sistema de controlo da constitucionalidade, os modelos de descoberta do Direito 

aplicável, etc., das ordens jurídicas em apreço. É o Direito comparado que faculta aos 

juristas estes elementos. 

 

 

Neste espaço, surge o questionamento sobre se o mero conhecimento do direito 

estrangeiro não seria suficiente para resolver os conflitos que envolvessem um ou mais Estado 

nacionais. À primeira vista, pode-se pensar que apenas conhecer o ordenamento jurídico alheio 

pode ser o bastante, todavia essa é uma solução simplista aos casos concretos. Qualquer relação 

jurídica que compreenda o direito internacional privado impende em dizer a existência de dois 

ordenamentos jurídicos distintos, pois, se o conflito puder ser resolvido apenas dentro da seara 

do direito estrangeiro se tratará de um conflito interno naquele universo jurídico, não cabendo 

a interferência do outro. No direito internacional privado, a comparação jurídica consiste, “no 

essencial, em aferir se existe correspondência funcional entre as normas ou institutos da lei 

designada pela regra de conflitos e os que são visados através do conceito-quadro que delimita 

o âmbito desta regra”43. 

Uma possibilidade prática em que o direito comparado apresenta-se útil é no exemplo 

seguido pelo direito civil brasileiro, na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro em 

que diz que “a sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei 

brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre 

que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus”. Nessa hipótese, resta demonstrada 

a necessidade de apontar qual é a lei mais favorável para os herdeiros brasileiros em detrimento 

ou da própria norma nacional ou do testamento do de cujus. Sendo assim, faz-se necessário o 

estudo da lei estrangeira, na qual o testamento foi produzido para compreender, através de um 

estudo comparado qual das possibilidades favorecerá mais os filhos brasileiros. 

De modo semelhante, a determinação da lei mais favorável aparece nos artigos 6º, nº 

2, e 8º, nº 1, do Regulamento de Roma I (593/2008) do Parlamento Europeu, resultando a 

necessidade de determinar a lei aplicável nas relações consumerista e trabalhista quando 

compreende mais de um ordenamento jurídico, de modo a proteger a parte mais vulnerável na 
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relação. Este procedimento foi denominado na doutrina alemã como Günstigkeitvergleich: a 

comparação do grau de favorecimento entre sujeitos e leis nacionais44.  

Para este trabalho, o direito comparado é utilizado com a função de apontamento de 

um fundo comum de direito (descoberta de um fundo comum da humanidade civilizada), em 

especial, na visão teorética de Lambert, ou seja, com a perspectiva de elencar, através os 

mecanismos de resolução de conflitos e disciplina de condutas acerca. 

De forma secundária, a verificação de tendências na evolução dos direitos também 

integra os resultados, bem como a compreensão entre os ordenamentos jurídicos das nações. 

Essas duas funções, entretanto, não são a função principal que este trabalho se desenvolve. 

Cumpre relembrar que aqui não se busca determinar alguma instituição ideal, por ser 

um trabalho impossível, tampouco fazer sugestões nos institutos jurídicos dos ordenamentos 

jurídicos, por acreditar que fuja do escopo do direito comparado. Da mesma forma, não é intuito 

deste trabalho apontar a formação de uma ciência jurídica universal por entender que essa 

função só é cabível em estudos mais abrangentes, entre os sistemas jurídicos 

(macrocomparações), como se explicará em breve.  

Enumeradas as principais utilidades da comparação de direitos, demonstrou-se que o 

direito comparado se desenvolve num mundo jurídico integrado, de modo necessário para a 

realização de negócios jurídicos coesos. Neste sentido, quando as ordens jurídicas são postas 

em estudo procura-se relacionar elementos estruturantes semelhantes, classificando-os e 

agrupando em grupos e famílias de direito, a este estudo se dá o nome de macrocomparação ou 

sistemologia. Enquanto a microcomparação, ou comparação institucional é o estudo 

comparativo de um conjunto de normas, princípios e instituições de natureza jurídica 

hermeticamente delimitada, que confiram semelhança entre si, podendo esta ser suposta através 

de uma questão social, questões jurídicas afins ou unidade conceitual ou de construção 

doutrinária45.  

É em uma microcomparação que esta pesquisa se debruça. 

Com base no pressuposto em que a diferença é o ponto de partida do estudo 

comparativo desdobra-se a ideia em que o objeto perpassa a análise da norma e dos regramentos 

em si, posto que ao buscar a raiz de onde aquele direito brota é necessário esmiuçar as condições 

e as circunstâncias de cada realidade. 

Neste ponto, a literatura especializada abre uma grande discussão sobre a tarefa 
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precípua do direito comparado. Enquanto uns o visualizam como um meio de identificar as 

semelhanças entre os sistemas e os institutos no intuito de um propósito integrador (integrative 

comparison), outros preferem vê-lo como um instrumento de detecção das diferenças, 

ressaltando os valores culturais e a necessidade da pluralidade jurídica46.  

O propósito em determinar as semelhanças entre os sistemas jurídicos parece ter mais 

razoabilidade em um primeiro momento, ao passo que o núcleo do método desenvolvido para 

esse fim está na pressuposição de que apenas aquilo que possui a responde a mesma questão 

social é que pode ser comparável. A busca no detalhamento de como cada sociedade 

desenvolveu suas normas e institutos para a resolução do mesmo conflito é que dá a 

possibilidade de comparação entre os institutos: “somente os comparáveis podem ser 

comparados”47.  

Entretanto, em favor da segunda orientação está a preservação da pluralidade jurídica, 

ou da diversidade do Direito como um reflexo entre as tradições e culturas próprios da vida em 

comunidade humana. E aqui está o porquê do Direito comparado: nas diferenças em que cada 

sociedade encontra, na construção de seus ordenamentos normativos. Pode-se afirmar, então, 

que a razão do direito comparado está na diferença e não na semelhança entre os sistemas 

jurídicos. 

Conforme o exposto até agora, pode-se concluir que o direito comparado parte, nos 

seus aspectos metodológicos, da presunção de diferenças entre os ordenamentos jurídicos para 

então proceder o método empregado a fim de realizar descobertas acerca das normas jurídicas 

diversas aplicadas em ordenamentos jurídicos também diversos. 

 

2.3 MÉTODOS GERAIS DO DIREITO COMPARADO 

 

Para respaldar as conquistas do direito comparado, buscou-se aprimorar os seus 

métodos. Como toda investigação científica, o emprego de um método é requisito para a 

averiguação de um estudo com resultados confiáveis, de modo que diante da infinidade de 

possibilidades não é praticável elencar todos os métodos desenvolvidos no estudo comparatista, 

porém sobressaem os seguintes métodos clássicos, aos quais serão feitas algumas considerações 

para justificar a adequação desses métodos, por não considerá-los totalmente apropriados48:  

                                                 
46 VICENTE, Dário Moura. ob.cit., p. 29. 
47 CURY, Paula Maria Nasser. ob. cit., p. 179. 
48 ibidem, p. 182. 
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a) o método funcional, como método clássico, é capaz de produzir um resultado com 

um grau de fiabilidade alto. Parte do pressuposto de que os objetos em comparação possuem 

uma mesma função – critério funcional –, seja na macrocomparação ou na microcomparação. 

Nesse sentido, parte-se do questionamento sobre qual objeto, dentro de determinado sistema 

jurídico, é capaz de desempenhar certa função. Extraídos os objetos em cada um dos 

ordenamentos a partir de uma similitude funcional, passaria à análise das características que os 

aproximam e das características que os distanciam. 

b) o método pós-moderno, de Lengrand, se opõe quase que diametralmente ao método 

funcional, fundamentando-se primordialmente na diferença e não nas semelhanças, pois a 

praesumptio similitudinis isola os ordenamentos jurídicos de todo e qualquer contexto cultural. 

Dessa forma, o questionamento central partiria, não da função, mas do resultado – critério de 

resultado – que os sistemas jurídicos ou institutos obtiveram em seus exemplos. Sob essas 

circunstâncias também é possível inserir no estudo comparado instrumentos que fujam da 

rigidez das leis formais, revelando estruturas normativas além daquelas positivadas. 

c) o método cultural é a teoria metodológica que, em que pese seguir o mesmo destino 

que o método pós-moderno, não sugere uma ruptura com o método funcional, mas sim uma 

transposição entre eles. O método cultural vai além das normas formais e aceita a possibilidade 

da existência de normas culturais, assumindo a presunção de diversidade como matriz do direito 

comparado por analisar que são as divergências culturais que estimulam os mecanismos que 

cada sociedade desenvolverá seus sistemas para a resolução das suas questões sociais, parte, 

então do motivo – critério causal – que deu origem à norma. 

Embora divirjam em algumas concepções, os métodos não são excludentes e a sua 

predileção deverá ser tomada muito em virtude do objeto que esteja em estudo, podendo os 

resultados obtidos serem coincidentes ou complementares se aplicados em cada um desses 

métodos49.  

Sabe-se que o método clássico, o método funcional proposto por Zweigert e Kötz, 

ainda serve de parâmetro para o desenvolvimento dos demais, sendo ele, portanto a matriz dos 

procedimentos metodológicos em Direito comparado. Resumidamente, este método possui 

cinco etapas claras: a) questionamento: como o problema é solucionado; b) escolha e descrição 

dos sistemas jurídicos escolhidos; c) análise comparativa – pontos coincidentes e pontos 

divergentes; d) análise dos pontos elencados; e) valoração crítica do resultado. 

                                                 
49 VICENTE, Dário Moura. ob.cit., p. 38. 
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A última etapa, a valoração crítica do resultado, é reconhecidamente problemática até 

mesmo para os autores do método, uma vez que parece que esse não seria papel da ciência e 

sim da prudentia. Todavia, recupera-se a cientificidade quando a valoração é conduzida pela 

finalidade a que se investiga50, logo ao se esclarecer antecipadamente, ainda na problemática 

do discurso científico, qual a finalidade do estudo é possível proceder à fase de valoração sem 

pecar contra a ciência, uma vez que nos trabalhos científicos com finalidades e resultados 

práticos, os critérios são diferentes daqueles desenvolvidos unicamente de caráter teorético, 

abstrato. Outrossim, há ainda a vertente que introduz a ideia de que, embora haja a possibilidade 

de o pesquisador desenvolver simpatias ou repulsas aos sistemas jurídicos estudados, os 

resultados obtidos não comportam necessariamente uma valoração nem positiva, nem 

negativa51.  

O que se nota é que os métodos apresentados dispõem de uma interseção em pelo 

menos três atividades intelectuais: a) a delimitação do objeto – tertium comparationis; b) a 

análise dos termos; c) exposição sistemática das semelhanças e diferenças. Alguns métodos 

incluem a fase de valoração dos resultados obtidos para fechar a conclusão e apresentar qual 

dos sistemas analisados melhor alcança os objetivos propostos52, outros atestam que os métodos 

no Direito comparado devem se restringir à constatação declaratória das semelhanças e 

diferenças, deixando a valoração para o manuseio das informações no aspecto político ou 

jurídico, por exemplo53.  

A delimitação do objeto é uma fase delicada do procedimento metodológico no direito 

comparado, haja vista que o modo em que a formulação desse problema é feito deve repercutir 

em todo o estudo, pois a concepção errônea dos institutos ou do sistema, em uma 

macrocomparação, acarretará em um resultado nulo. 

A delimitação do objeto através do critério funcional segue a seguinte lógica54: apenas 

os institutos jurídicos que possuam a mesma função devem ser objetos de estudo. Todavia, há 

a possibilidade de não se identificar, de primeiro plano, institutos com a mesma função, de tal 

modo que a seleção dos institutos não deve partir dos próprios institutos, a questão social é que 

deve ser discutida e a partir daí, verificar como os sistemas jurídicos se comportam na resolução 

desse problema.  

                                                 
50 CURY, Paula Maria Nasser. ob. cit., p. 179. 
51 SACCO, Rodolfo. Introdução ao Direito Comparado. Curitiba: Revista dos Tribunais, 2001, p. 27. 
52 VICENTE, Dário Moura. ob.cit., p. 39. 
53 CURY, Paula Maria Nasser. ob. cit., p. 182. 
54 idem. 
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A seleção do objeto a partir da questão social inaugura o método factual.  

É claro que nem todas as sociedades se deparam com a mesma questão ou, ainda que 

a possuam, pode não haver incômodo suficiente para que fossem criadas normas ou 

regramentos formais ou até mesmo informais a fim de solucioná-lo, ou seja, pode tratar-se de 

uma realidade, porém não é um problema. Dessa forma, o que para uma sociedade pode ser 

uma questão que necessite de intervenção do Direito para a pacificação social, em outra não é 

motivo de inquietude, logo, na primeira haverá um instituto, enquanto na segunda, não e, na 

inexistência de institutos comparáveis inexistirá o direito comparado. 

Inclusive deve-se atentar para situações em que se pode deixar enganar pela falsa 

intuição em atribuir a mesma função a institutos que tenham denominações semelhantes, porém 

não coincidem em suas finalidades, como por exemplo, o contrat francês, que possui uma 

conotação mais restrita que o contrato no direito português55, do mesmo modo em que os 

verbetes diferentes podem possuir acepções semelhantes, como por exemplo a seguridade e 

previdência que em alguns sistemas são usados para definir o regime de seguros para os 

trabalhadores em situação de vulnerabilidade, porquanto em outros sistemas significa além do 

seguro, aspectos da saúde pública e ou da assistência social. 

Quanto mais específica for a questão posta em estudo, maior será a probabilidade de 

que seja uma questão que atinja um núcleo restrito de sociedades. Daí a importância de no 

momento da seleção dos institutos já se ter um conhecimento prévio sobre os ordenamentos 

jurídicos quais os institutos estão imersos, portanto, ainda que não seja o objeto de estudo, o 

encaixe dos sistemas jurídicos em comparação – os comparanda – nas famílias jurídicas 

conhecidas (common law, romano-germânica, direito hindu, chinês, por exemplo) é condição 

para a correta seleção dos institutos. 

Através do critério funcional de comparabilidade é possível eximir o estudo da 

maioria das distorções que podem ocorrer devido à má seleção nos objetos, seja por um 

equívoco semântico ou por semelhança estrutural, porém não é plenamente suficiente, uma vez 

que ainda que possuam respostas equivalentes a um fenômeno social é preciso que haja a 

intervenção no mundo jurídico, para que se completem os requisitos de comparabilidade.  

Tome-se por exemplo a adoção: esse instituto confere grau de parentesco familiar 

entre pessoas sem laços consanguíneos e é responsável por proporcionar direitos sucessórios 

em grande parte dos sistemas jurídicos ocidentais, todavia é rejeitado por outras linhas de 

                                                 
55 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 27. 



35 

 

 

sistemas jurídicos como o Corão ou a kafala, restando a possibilidade de se acolher outra pessoa 

para o seu sustento sem criar laços de filiação, logo, sem nenhuma intervenção no mundo 

jurídico. Desse modo são institutos aparentemente equivalentes, porém sem respaldo ao direito 

comparado, uma vez que lhes carece de uma reação jurídica. Decorre então a ideia que 

“comparáveis serão apenas os institutos que, desempenhando funções equivalentes, 

intervenham na resolução de questões jurídicas através de instrumentos jurídicos de natureza 

semelhante”56. 

Selecionados os institutos criteriosamente, passa-se à análise comparativa. Os 

procedimentos metodológicos prescritos à microcomparação sofrem severas críticas por não 

possuir um alicerce firme, um roteiro que possa ser prescrito devido a inúmeras possibilidades 

de comparação sofrendo de casuísmos sem sequer base empírica57. Os estudos comparados 

tratam das mais diversas facetas de construção de institutos jurídicos, o que leva à priorização 

ou de elementos externos, elementos internos ou históricos sem o devido controle científico. 

Leotin-Jean Constantinesco determina que qualquer que seja o método escolhido pelo 

comparatista, deverá ele seguir um roteiro lógico, que consiste em três fases: a de conhecimento 

(analítica), na qual o comparatista estuda a ordem jurídica qual se propôs a comparar 

decompondo-a em elementos menores e relevantes, que serão o âmago da pesquisa; a fase de 

compreensão (integrativa) quando o comparatista observa os elementos identificados dentro da 

ordem jurídica, o que ele influencia e o que o influencia, de modo a captar, através dessa fase 

outros elementos de natureza histórica ou de outros sistemas sociais (elementos metajurídicos), 

que serão também objetos de comparação para além de comparar, justificar o porquê dos 

elementos jurídicos; e, por fim, a fase de comparação (comparativa) que é quando se apura as 

diferenças e semelhanças entre os institutos ou sistemas comparados58.  

Embora haja comparatistas, como Jayme59, que prescrevam que o direito comparado 

tem unicamente a função declaratória, isentando todo o processo e o método de uma análise 

valorativa, exaurindo sua tarefa na constatação e declaração das semelhanças e diferenças, a 

fase de valoração crítica dos resultados, proposta por Zweigert e Kötz60, poderá conduzir à 

avaliação da resposta à questão social em cada ordenamento jurídico, pois deverá seguir como 

um fixador nos processos metodológicos definidos à microcomparação. 

                                                 
56 idem. 
57 ibidem, p. 30. 
58 ibidem, p. 32. 
59 CURY, Paula Maria Nasser. ob. cit., p. 182. 
60 ibidem. p. 179. 
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Não se diz aqui que a valoração deverá apontar que tal instituto é melhor que o outro, 

mas através da valoração é possível detectar qual ordenamento jurídico atende mais, ou melhor, 

critérios pré-estabelecidos. 

No afã de diminuir a flexibilização nos métodos, a conexão entre a primeira e a última 

fase do método funcional de Zweigert e Kötz reduz substancialmente as distorções que um 

método não científico pode causar: com a estipulação prévia da finalidade que a investigação 

se desenlaça é possível traçar uma metodologia una para um grande contingente de pesquisa 

em microcomparação. 

Na macrocomparação, o comparatista recorre à esquematização estabelecida por René 

David na exposição de “traços essenciais” e de “elementos variáveis”, iniciando o trabalho 

comparativo em uma decomposição da tertium comparationis em suficientes subquestões ou 

problemas específicos no que chamam de esquema comparativo ou grelha comparativa. Na 

pesquisa macro há a fixação de elementos essenciais da grelha comparativa, composta pela 

“história do sistema”, pelos “elementos estruturais” e pelos “elementos ideológicos”, sendo 

essas três caraterísticas permanentes em quaisquer que sejam eleitos como comparanda. O 

esquema comparativo tem a estrutura de uma tabela de dois eixos em que no eixo superior/linha 

(sintagmático) localizam os elementos postos em comparação, enquanto no eixo lateral/coluna 

(paradigmático) indicam os objetos em cada uma das ordens jurídicas escolhidas. Numa 

descrição gráfica, a grelha comparativa pode ser representada da seguinte forma61:  

 

 e1 e2 en o 

oA     

oB     

oX     

Rc     

 

Sendo: 

e1, e2,... en são os elementos ou variáveis decompostos a serem comparados; 

oA, oB, … oX, são os objetos propriamente da comparação, os sistemas jurídicos A, 

B, ... X, ou os institutos jurídicos  A, B, ... X; 

                                                 
61 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 23. 
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O é o somatório dos elementos; 

Rc é o conjunto das relações comparativas, a síntese comparativa. 

No processo macrocomparativo, deve-se preencher paulatinamente as células do 

interior da grelha comparativa elencando as relações entre os elementos decompostos em suas 

ordens jurídicas. Os elementos que a compõem são internos, de cunho eminentemente jurídico, 

como a hierarquia das normas, concepção do Direito, fontes do Direito, profissões jurídicas ou 

externos, de caráter metajurídico, que interferem no conjunto normativo: a moral, religião, 

valores, organização econômica ou influência política62. 

Na microcomparação, o preenchimento de um esquema comparativo é muito mais 

complexo em virtude de que por este modo de investigação ser obviamente mais específico do 

que numa macrocomparação e, como já se alertou, quanto mais específica a questão levantada 

maior a probabilidade de não se atingir os resultados desejados, pois cada ordenamento é livre 

para eleger os elementos de seus institutos jurídicos, daí surge o problema sobre o que se 

comparar, deixando a grelha comparativa com lacunas e prejudicando o trabalho. Por isto 

mesmo, se faz necessário considerar como fase importante do método comparativo em 

microcomparação a estipulação da finalidade, de modo a tanto subsidiar a fase valorativa quanto 

na enumeração dos elementos analisados, constantes os variáveis, internos ou externos. 

Embora o rigor epistemológico empenhado no uso do direito comparado seja um 

cânone para fugir dos casuísmos e dos resultados eivados, o método a ser aplicado deve variar 

de acordo com o substrato da própria ciência63.  

Diante da problemática em desenvolver um método apropriado para a 

microcomparação surge a impressão que este mecanismo ainda não galgou os mesmos 

patamares de desenvolvimento que aqueles alcançados pela macrocomparação, pois até hoje, o 

que se apresenta é apenas uma tendência nos métodos desenvolvidos, como concluem Carlos 

Ferreira de Almeida e Jorge Morais de Carvalho que “as opiniões tendem atualmente a 

convergir quanto ao critério adequado para a comparabilidade na microcomparação: 

comparação funcional, método funcional, aproximação funcional ou princípio da 

funcionalidade”64.  

Os comparatistas que adotam essa teoria partem da mesma ideia proposta por 

Zweigert: apenas aquilo a que se dê a mesma atribuição, que seja comum nos sistemas, pode 

                                                 
62 idem. 
63 CARVALHO, Weliton. ob. cit., p. 142. 
64 ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. ob.cit., p. 27. 
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ser objeto de comparação. Rudolf Schlesinger ao elaborar o método funcional-concreto 

introduziu ao critério de comparabilidade funcional a ideia de factual approach65, ou, em 

tradução livre, abordagem do fato, que se fundamenta na busca de fatos sociais comuns, quais 

ele chamou de “funções” ou “subfunções” sociais, que ocorram nos núcleos sociais dos seios 

dos sistemas jurídicos que exijam respostas normatizadas. Tais respostas seriam o objeto do 

direito comparado. 

O método funcional-concreto, por assim chamado, com a contribuição de Schlesinger, 

afirmou-se em buscar a questão social através da situação de fato, subdividi-la em questões 

menores até buscar um questionamento nuclear e, deste questionamento nuclear, obter as 

respostas dos diversos sistemas jurídicos quais estão em análise e por fim compará-los. 

Deste desenvolvimento surgiu, por fim, o método factual que consiste em partir do 

fato social e daí indagar como as normas reagem a isso. No lugar de se buscar os institutos 

jurídicos nas diversas ordens jurídicas através de sua função, sob o risco de cair no erro da 

incomparabilidade, o método factual localiza-o através do critério da verossimilhança factual, 

a partir de um caso concreto, adaptado ou hipotético, porém verossímil. Daí o comparatista 

segue para as normas jurídicas que o discipline ou para as normas qual o fato gere consequência 

para então delimitar o “feixe” de normas que integrarão o instituto66.  

Vê-se que no método factual a corporização do instituto foge até mesmo da 

delimitação pretendida pelo legislador, pois é capaz de abarcar instrumentos normativos das 

mais diferentes hierarquias, por isso, apesar de dificultar ao comparatista na secção do mundo 

jurídico qual está destinado a compreender e analisar, diminui substancial a probabilidade de 

se defrontar com institutos não comparáveis e, por conseguinte, a resultados sem o devido 

respaldo científico. 

Diante da abrangência e generalidade, a grelha comparativa, desenvolvida por Isabel 

de Magalhães Colaço, é compatível para as macrocomparações, pois estuda os sistemas 

jurídicos através de suas normas, independentemente dos reflexos fáticos nas sociedades 

regidas, porém demonstra-se inapropriada para a microcomparação e hoje, os poucos ensaios 

desenvolvidos neste aspecto resulta em uma metodologia ainda embrionária, se confrontada 

com a macrocomparação, portanto impende dizer que enquanto nesta os comparatistas já se 

debruçaram sobre inúmeros discursos teoréticos, cumprindo as fases da dialética hegeliana com 

a tese (teoria funcional), antítese (teoria pós-moderna) e síntese (teoria cultural), o método 

                                                 
65 idem. 
66 ibidem, p. 28. 
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aplicável na microcomparação ainda se resguarda no frágil método do simples critério 

funcional67.  

Em que pesem as críticas para a metodologia utilizada nas microcomparações, 

Almeida apresenta uma espécie de modelos que podem esboçar um roteiro a ser seguido, 

embora não acredite que haja “um só padrão de modelo comparativo que sirva para todas as 

investigações microcomparativas”68.  

Fala-se em um método geral de construção e estruturação de modelos comparativos e 

traz a ideia da grelha comparativa de modo a aplicá-la também nesta espécie de investigação, 

atribuindo ao eixo sintagmático, aquele que nas macrocomparações é responsável por alinhar 

os elementos selecionados para a comparação (história do sistema, elementos estruturais e 

elementos ideológicos), pelos elementos a considerar na comparação dos institutos objeto do 

estudo, porém, ao contrário do que fez Magalhães Colaço, Almeida não identifica a fonte desses 

elementos e atribui ao eixo paradigmático as variações dos elementos em cada um dos sistemas, 

por essa razão introduz a ideia de um “itinerário comparativo”, que deve ser também objeto da 

comparação. O itinerário comparativo é o percurso feito pelo comparatista dentro do 

ordenamento jurídico estudado de modo a delimitar quais os institutos devem também ser 

motivo de comparação, haja vista que depois de imerso no sistema jurídico os institutos sofrem 

influência de todo um conjunto de normas, por isso se faz necessário comparar, inclusive isso, 

se os institutos que exerceram influência possuem correlatos no outro sistema comparado69. 

Por tudo que já se discorreu aqui, embora relevada a posição de comparatistas sobre 

a tentativa de demonstrar o contrário, parece que a grelha comparativa permanece inapropriada 

para as microcomparações, se considerada tal qual é para as macrocomparações. O próprio 

Almeida, apesar de defender o uso deste instrumento, diz que haverá dúvidas sobre como 

decompor estes elementos e ainda sustenta que essa dúvida leva o estudo a duas consequências: 

a possibilidade de descartar as influências dos institutos metajurídicos, que apesar de existir, na 

comparação dos sistemas jurídicos são mais facilmente determináveis; a outra consequência é 

da própria natureza da comparação, se vista a partir do pressuposto da praesumptio 

disimilitudinis, uma vez que é admissível que cada um dos institutos, ainda que respondam a 

mesma função (método funcional) ou sejam responsáveis pela resposta ao mesmo fato (método 

factual), tenham estruturas totalmente divergentes, portanto sem a possibilidade de se 
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estabelecer elementos estruturantes que possam ser objeto de comparação70.  

Por fim, Almeida adapta a grelha comparativa bidimensional desenvolvida por 

Magalhães Colaço para uma grelha microcomparativa dotada de três dimensões, posto 

considerar a importância da integração sistemática dos institutos a comparar apresentando um 

modelo-padrão composto dos seguintes elementos:  

 

1) elementos históricos, que podem, segundo as circunstâncias, referir-se, de forma 

cumulativa ou alternativa, tanto aos específicos institutos em comparação como 

àqueles que se encontrem no seu itinerário sistemático; 

2) elementos externos, incluindo os elementos de natureza metajurídica (sociais, 

económicos, culturais ou religiosos) que no caso se mostrem indispensáveis para 

compreensão do conjunto de institutos em comparação; 

3) elementos internos, que se subdividem em dois grupos – elementos caraterísticos 

dos institutos integrados no “itinerário comparativo” e elementos característicos dos 

institutos que constituem o núcleo central da comparação. 

 

 

Embora este modelo-padrão apontado reconheça a verdadeira importância aos 

institutos jurídicos que tangenciam ou apenas influenciam os institutos aos quais se quer 

comparar, não fica bem claro como é possível delimitar quais institutos pertencentes ao 

itinerário comparativo devem constar na comparação, já que diante do princípio da presunção 

da diferença há a possibilidade de um instituto acessório ser fundamental na construção da 

comparanda de um sistema jurídico e sequer estar presente no seu equivalente no outro sistema, 

nesse sentido ao primeiro instituto encontrado pode ser necessário realizar uma investigação 

mais aprofundada sobre os seus acessórios enquanto no segundo o itinerário restaria 

interrompido. Além disso no emaranhado normativo e nas complexas relações sociais as 

influências podem, e provavelmente serão, tamanhas que o itinerário comparativo resultaria em 

uma investigação infinita em um estudo que fugiria do escopo que se pretende trabalhar. 

Um ponto precisa ser esclarecido para a elaboração de um método eficaz à 

microcomparação: uma vez reconhecido o não isolamento dos institutos jurídicos imersos nas 

complexas sistemáticas normativas, como delimitar os elementos de uma comparação jurídica 

sem recair em um estudo ad infinitum? 

A partir dessa indagação sugere-se ser apropriado retornar ao método funcional 

desenvolvido por Zweigert e Kötz já mencionado brevemente neste estudo. Reafirmando as 

etapas do método funcional clássico temos os seguintes obstáculos epistemológicos a seguir: I 
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– o questionamento; II – relatório entre as resoluções encontradas nos distintos ordenamentos 

jurídicos; III – processo comparativo; IV – exposição sistematizada do resultado comparativo; 

V – valoração crítica do resultado. Esta última etapa parece ser importante às 

microcomparações, posto que, ao contrário das macrocomparações, a finalidade é determinante 

à investigação comparada, obviamente as críticas feitas por comparatistas consagrados como 

Jayme71, Sacco72 são consideradas, porém quando a valoração é guiada por uma finalidade 

previamente delimitada a cientificidade da pesquisa não tem como ser questionada, porque não 

caberá ao investigador atribuir quaisquer juízo aos resultados e sim apenas demonstrar, à luz 

dos questionamentos previamente formulados, os resultados obtidos. Bartels73 reconhece o 

problema em se atribuir uma etapa valorativa em um método científico, porém compreende que 

a finalidade pela qual o trabalho foi proposto é a responsável por afinar os critérios de avaliação 

do pesquisador:  

 

Como, daí em diante, a valoração deve ser conduzida é algo decisivamente 

influenciado pela finalidade a que a investigação comparativa deve servir. Os critérios 

de acordo com os quais as diferentes soluções de diversos ordenamentos jurídicos 

serão avaliadas devem ser diferentes, de acordo com a tarefa a que o comparatista in 

concreto, se propôs. No trabalho comparativo destinado à consecução de finalidades 

práticas, devem ser levantados critérios diferentes daqueles pertinentes ao âmbito 

científico-teorético para a resposta à questão sobre a melhor solução”. 

 

 

Trabalhando o raciocínio acerca desta etapa do método comparativo é possível 

identificar uma interseção entre o método funcional clássico de Zweigert e Kötz, o 

questionamento de De Coninck quando diz que “para que alguém iria afinal comparar funções, 

se entre elas não fosse possível realizar qualquer julgamento de valor?”74, as críticas de Jayme 

em sua tese da dimensão cultural do Direito comparado e a teoria pós-moderna de Lengrand 

quando estes dois últimos afirmam que o Direito comparado é meramente declaratório e que 

sua tarefa “exaure-se com a constatação e declaração das diferenças encontradas”75, a partir da 

acepção que sendo a finalidade previamente eleita e o trabalho conduzido sob os propósitos 

pré-determinados caberá ao pesquisador apenas declarar qual dos institutos estudados, seja um, 

sejam todos, atende à interrogação feita através da esquematização das normas que respondem 
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como solução à questão social levantada. A finalidade, então, passa a ser fator essencial ao 

processo microcomparativo e transmuta da etapa final do esquema estabelecido do Zweigert e 

Kötz para o processo comparativo, etapa III.  

Retornando ao raciocínio sobre como delimitar e subdividir os elementos dos 

institutos que se pretende comparar e completar o esquema da grelha comparativa, para que não 

recair na infinidade de institutos que um ordenamento jurídico abarca, deve-se considerar como 

parte do objeto da pesquisa microcomparativa, a finalidade pela qual se propõe e, a partir dela, 

esmiuçar quais elementos devem ser comparados. 

Pode-se indagar que trazer uma figura externa aos institutos pesquisados abre a 

possibilidade de um resultado nulo, em outras palavras, a pesquisa pode chegar a um resultado 

em que nenhum dos institutos atinja êxito em determinada atribuição escolhida como elemento 

através da finalidade posta ou até mesmo a esdrúxula situação em que todos os elementos 

escolhidos para a comparação não sejam contemplados pelos institutos. Todavia, embora seja 

nulo em relação à finalidade é um resultado positivo à comparação, já que restam demonstradas 

semelhanças entre aquelas normas, ora, sendo o direito comparado “a atividade que consiste 

em estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças, isto é, pesquisar e relacionar 

semelhanças e diferenças segundo um método adequado a um objetivo”76 o método que faz uso 

de uma orientação externa pela qual permite identificar que construções normativas diversas se 

comportam igualmente negativas diante determinadas situações, que poderiam até passar 

despercebidas em uma comparação puramente normativa, cumpre o seu papel, com a devida 

cientificidade metodológica, por apontar esta semelhança. 

Desenha-se, deste modo o método pelo qual este trabalho se desenvolve com a  eleição 

de elementos decompostos sob o viés de uma determinada finalidade e obedecendo ao itinerário 

comparativo consagrando também como objetos de comparação os elementos metajurídicos, 

além daqueles de cunho histórico, com a devida observação nas fases lógicas do direito 

comparado. 

 

2.4 MÉTODO FACTUAL-FINALISTA 

 

Finalmente, após a exposição sobre o caráter geral do direito comparado, suas 

utilidades, funções e métodos, aqui são propostos o método e a metodologia empregados neste 
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estudo. Com uma finalidade de atingir não apenas os objetivos ao qual esse trabalho se propõe, 

a descrição deste método será feito no mesmo modelo que vem se dissertando até este ponto, 

sem mencionar propriamente a adequação do método à proposta dessa pesquisa de modo a 

manter a objetividade, cientificidade e universalidade, uma vez que a fuga de casuísmos é 

condição para um trabalho científico. 

Antes de desenvolver a pesquisa comparada o jurista deve ater-se a algumas 

precauções que devem ser o campo de partida para o estudo. Ancel77 chamou esses aspectos de 

precauções, como um campo ideal em que a produção científica comparada está apta para 

produzir seus resultados.  

O campo ideal procurado não é facilmente identificado, uma vez que o comparativista 

precisa, além de se isentar de ideologias pessoais pré-concebidas, deve munir-se de atributos 

que possam imiscui-lo no direito estrangeiro, como se nacional fosse. Para tanto o 

conhecimento razoável do idioma estrangeiro em seu aspecto jurídico é imprescindível para a 

correta interpretação dos dizeres que estão contemplados nas leis e nas decisões das cortes. 

Deve-se evitar, portanto, a tradução de institutos e ideias jurídicas, pois a linguagem jurídica 

diferencia da linguagem literária, como esta se diferencia da linguagem falada, seja qual for o 

idioma. Por isso, não é saudável a tradução de ideias para cumprir o afã de buscar o 

correspondente no outro direito. A correspondência deve ser o último procedimento a ser 

executado na pesquisa comparativa. 

Ainda há de compor o campo ideal a desconfiança de uma imediata indicação do texto 

de lei, sem a devida análise, tome-se, por exemplo uma lei que, tenha sua interpretação 

flexionada pelas cortes máximas e, por conseguinte, seu sentido tenha tido variação sem a 

referente mudança em seu texto escrito. Pode-se cair na sedução de relacionar um instituto a 

outro, com apenas a facilidade semântica literal, sem a necessária checagem. A mera associação, 

sem traduzir o espírito da norma pode aproximar quesitos que tenham sentidos diferentes. 

De modo primordial, essencial, está a concepção em que o comparativista parte em 

busca do direito estrangeiro. É utópico pensar que ele deve se despir completamente do seu 

direito nacional a fim de construir um novo sistema em seu raciocínio, por isso deve exigir que 

o estudioso comece sua pesquisa “com a curiosidade de descoberta e com vontade de sair do 

seu particularismo” 78, de tal modo que ele não deve imaginar que a questão social arguida está 

resolvida ou ainda que ela seja tão relevante que já possua uma resposta no seio jurídico. O 
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estudo deve ser conduzido sem que haja a tentativa de enquadramento prévio de instituições 

estrangeiras no mesmo esquema encontrado no sistema nacional, pois todo enquadramento 

deve ser fundamentado e realizado apenas ao fim do trabalho. Nesse sentido, não se deve perder 

jamais o entendimento funcionamento do sistema. Compreender como e porque ele funciona 

de tal forma, obviamente mantendo os limites necessários para que não se recaia em uma 

pesquisa sobre tudo, é necessário para que se possa relacionar adequadamente os institutos e os 

feixes de normas correspondentes. 

Respondendo à situação política e econômica mundial do período pós-guerra, Marc 

Ancel descreve uma série de precauções que devem ser tomadas para o estudo comparado, 

considerado as peculiaridades da época 79: 

 

É conveniente que não se perca de vista o funcionamento efetivo do sistema. O meio 

social deve ser levado em consideração, e, por exemplo, para os países do Leste, o 

que os soviéticos chamam de vida em comum socialista. A influência da religião é 

primordial para os países do Islã, e as antigas tradições, incluindo as tradições 

familiares, se substituem no Japão, às exigências formais da lei escrita. É conveniente 

também aperceber e delimitar com atenção o que se poderia chamar de ideologia 

jurídica do sistema, tendo em vista, para o Ocidente, os princípios da livre empresa, 

da propriedade e da responsabilidade, e, para os países do Leste das exigências de 

planificação e os modos particulares de gestão que ela acarreta. 

 

 

Ultrapassada a fase preliminar de formação do campo ideal, a pesquisa deve percorrer 

uma metodologia adequada a fim de superar os obstáculos epistemológicos e refinar o seu 

conteúdo no propósito de dar-lhe veracidade e cientificidade, conforme já se discutiu nesse 

estudo. Doravante o pesquisador deverá delinear o caminho metodológico nos seguintes 

aspectos80:  

- captar uma problemática científica; 

- formular problemas científicos; 

- delimitar o objeto sobre o qual incide a pesquisa; 

- estabelecer os objetivos que deverão ser alcançados; 

- construir hipóteses, variáveis (elementos) e indicadores; 

- definir os conceitos que serão usados durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Marc Ancel 81 , ao dissertar sobre os métodos concretos da pesquisa comparativa 
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compreende os três primeiros passos anterior em um só, cognominado por qualificação do 

objeto. A qualificação do objeto é o processo que o comparativista transforma o seu estudo em 

uma pesquisa do direito comparado, afastando da possibilidade de ser objeto de outra ciência.  

Dentro do aspecto da captação da problemática científica, o comparatista deverá 

colacionar os motivos que estimulem a comparação jurídica, sendo um “fato, situação ou 

fenômeno que dá início e estimula o estudo dos elementos comuns que presidem as legislações 

nacionais e estrangeiras, com o objetivo de facilitar o aperfeiçoamento e aproximação 

progressiva dos direitos nacionais” 82.  

Neste momento deverão ser reunidos os aspectos que fomentem ou exijam a 

realização da pesquisa, seja de cunho pragmático ou filosófico; é nesta seara que fará surgir a 

questão social ou o fato social que irá ser utilizada na formação do objeto, aqui onde se verifica 

o factual approach, qual se sustenta o método factual. 

Identificado o âmbito em que ocorre a problemática científica a qualificação do objeto, 

conforme Ancel, ou a segunda fase do delineamento metodológico, por Serrano, exige que seja 

formulado o problema científico. De caráter mais restrito, o problema científico diferencia-se 

da problemática, porque este surge justamente do estudo preliminar realizado naquele. 

Determinada a problemática, o pesquisador deve aprofundar-se no tema a partir de pesquisas 

preliminares chamadas estudos exploratórios, nos quais deverá enveredar por consultas já 

realizadas no sentido de elaborar um problema que possua importância científica, ineditismo e 

atualidade.  

O problema jurídico levantado deverá não ter sido explicado, ou, em caso de produção 

antitética, apresentar qual a falha no conhecimento já considerado que deverá ser arguida. 

Também deverá, nesse momento, avaliar os métodos que se pretende aplicar, justificando 

através das premissas teóricas atuais, além de descrever como se pretende resolver o problema 

suscitado, considerando a finalidade do estudo83.  

No fim do recurso metodológico de descrição do problema científico, o comparatista 

deverá, além de descrevê-lo, interpretar preliminarmente. Tal formulação terá de ser objetiva e 

precisa, pois é neste momento em que se aponta o objeto da pesquisa e seus limites territoriais 

e temporais pelos quais o estudo poderá transitar. 

Com o problema científico perfeitamente descrito, caberá ao comparativista delimitar 

adequadamente o objeto de sua pesquisa. Atine em mencionar que delimitar o objeto de 
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pesquisa não é dizer o que se deve estudar dentro de cada um dos direitos a que se propõe 

comparar, não se deve cair no erro, por mais atrativo que seja, em expor quais feixes de normas 

que se pretende pesquisar, posto que a revelação das normas faz parte do processo de 

comparação, apontá-las de antemão é antecipar o resultado e declinar o objetivo perquirido. 

O procedimento denominado de qualificação do objeto de estudo, deve definir 

claramente quais questões sociais pretende-se pesquisar, formulando-a com nitidez e sucessão 

lógica de modo a fechar o objeto sem deixar brechas para possíveis inserções. O processo de 

qualificação “deve então ser muito preciso e muito abrangente ao mesmo tempo, para fazer 

surgir e englobar tudo o que concerne ao assunto tratado”, fazendo com que acompanhe o 

pesquisador em todo o seu trabalho, talhando aquilo que não importa e preenchendo lacunas 

que surjam no decorrer da pesquisa84.  

Logo, reforçando o mencionado no tópico anterior quando se tratou do método 

funcional, no lugar de se tomar a regra ou a instituição de forma abstrata, o estudo brota na 

situação social ou humana que o direito regula. Fixar-se-á na resposta que cada país 

desenvolveu para criar uma sociedade coesa, independentemente de esse mecanismo ter criado 

uma sociedade justa ou não, pois não cabe ao cientista jurídico realizar juízo de valor sobre as 

ferramentas jurídicas utilizadas. Isso também isenta o pesquisador de ter que abarcar, no 

resultado, como o sistema chegou àquela proposta, embora seja relevante ao pesquisador 

conhecê-lo. 

Percebe-se que diante da posição do direito comparado, como uma ciência que 

permeia principalmente entre a ciência jurídica e a sociologia jurídica, deve-se manter cautela 

para identificar o objeto neste espaço sob o risco de criar um estudo sobre a sociologia 

comparada, haja vista que, no intuito de não fixar no objeto em regras pré-determinadas, pode-

se cair no erro de estudar os fatos sociais e desvirtuar o estudo jurídico. 

Do mesmo modo, é sempre imperioso destacar que a pesquisa comparada não pode 

partir das produções normativas dos diferentes estados. Em termos práticos e exemplificando, 

ao querer investigar sobre as sanções sobre infrações de trânsito nos ordenamentos português e 

moçambicano, o pesquisador não pode iniciar seu trabalho indicando como objeto a 

comparação entre o decreto-lei 44/2005 e o decreto-lei 01/2011, respectivamente, embora sejam 

responsáveis por disciplinar as condutas de tráfego naqueles países e possuam ambos a 

denominação de Código de Estrada, nada assegura que sejam institutos correspondentes, posto 
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que as sanções podem ter caráter administrativo ou penal e podem estar presentes em outras 

normas. A descoberta do material legislativo, doutrinário ou jurisprudencial deverá ser fruto do 

andamento da pesquisa. 

A qualificação do objeto, em seus procedimentos metodológicos permitem que o 

estudo preliminar, saia do campo sociológico na descrição do problema e se erija um objeto 

hábil, quando a partir do problema científico, se questiona como ou quais os mecanismos 

desenvolvidos pelos diferentes ordenamentos pesquisados (limite territorial) para a resolução 

do conflito social identificado na problemática. 

As leis, as doutrinas, as jurisprudências e demais instrumentos normativos são 

consideradas fontes das pesquisas, que não abrangem tão somente os instrumentos formais, 

devendo ser relevadas, além dos já mencionados, as normas jurídicas consuetudinárias e fatos 

da conduta humana que possam refletir no âmbito jurídico. O conhecimento prévio do meio 

social, mencionado como fator de exigência para a formação de um campo ideal, reflete neste 

momento, pois facilita o trabalho no sentido de que induzirá o pesquisador na busca das fontes 

precisas para o seu trabalho. 

Dentro da formulação do problema, além da indicação precisa do objeto, deverá restar 

mencionada a finalidade da pesquisa. A finalidade é aquilo que norteará a pesquisa como um 

todo, pois é o liame entre a problemática científica e o resultado, é o “para quê?” se faz 

necessário determinado estudo. 

Com uma relação intrínseca com o problema científico, o objetivo deverá guiar todo 

o estudo, pois é através dele que se contemplará o campo de ação da pesquisa e a hipótese. Esta 

“relação é considerada como obrigatória, pois garante o lógico e coerente vínculo que deverá 

existir entre a realidade objetiva (realidade jurídica) e o processo de pesquisa” 85. 

O procedimento metodológico parte agora para um momento de grande importância 

para o método que aqui se descreve, a extração das variáveis. Como já exposto, as variáveis ou 

elementos são critérios que assumem valores qualitativos ou quantitativos que permitirão ao 

comparatista apurar as semelhanças e as diferenças entre os institutos trabalhados. Essas 

propriedades é que fornecerão as informações necessárias para que se estabeleçam as hipóteses.  

As variáveis são elaboradas principalmente de modo que possam ser medidos 

objetivamente, como a temperatura, espaço, tempo, índices de solubilidade ou ainda por 

características sem que haja um grande número de resultados possíveis, tais como estado civil, 
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sexo ou classe social. No aspecto para a pesquisa jurídica comparada as variáveis são 

selecionadas de modo que a resposta obtida pelo pesquisador não é um possível resultado pré-

estabelecido, pois a própria natureza da comparação jurídica exige o espírito de descoberta, 

portanto qualquer resultado, desde o nulo, deve ser considerado. 

 

Geralmente, as variáveis são construídas usando termos que podem ser medidos, 

examinados, avaliados e comparados com outras variáveis, termos ou objetos, isto é, 

valores numéricos ou categorias, como por exemplo: eficácia, capacidade jurídica, 

idade, estado civil, sexo, classe social, estatura, grau de aproximação, semelhanças e 

diferenças. A partir da propriedade mensurável, examinável, comparável e 

quantificável da variável é que podemos escolher os procedimentos técnicas e 

instrumentos para a coleta e relação dos dados e informações, a fim de alcançar os 

objetivos propostos com a pesquisa, comprovando-se ou rejeitando-se as hipóteses 

formuladas. Especificamente, nas pesquisas jurídicas comparadas, as variáveis 

reúnem qualidades, isto é, características que podem ser observadas, analisadas, 

sintetizadas e confrontadas, permitindo, portanto, a comparação jurídica das ordens, 

institutos, teorias e doutrinas jurídicas. Assim sendo, na comparação jurídica, as 

variáveis geralmente estão representadas por conceitos, características, classificações, 

magnitude e terminologias jurídicas localizadas nas hipóteses, a respeito de um objeto, 

fenômeno, processo, fato, coisa ou situação jurídica86.  

 

 

Na pesquisa macrocomparativa, como já dissertado, a formulação das variáveis, ou 

dos elementos restou concluída por René David quando anunciou a existência de elementos 

constantes que seriam características próprias do sistema de direito que não poderiam ser 

alteradas ao sabor do legislador, lembrando que cada sistema de direito possui seus próprios 

elementos constantes e a verificação da coexistência entre os demais sistemas é um labor 

indicado ao direito comparado87.  

À microcomparação, estudo qual o método factual finalista se dedica, não cabe essa 

peculiaridade, pois este formato de pesquisa se preocupa em analisar institutos jurídicos afins, 

sendo um “instituto jurídico um conjunto de normas, princípios, instituições e organizações de 

natureza jurídica que, numa dada ordem jurídica, possam ser tomados unitariamente sob certa 

perspectiva ou critério” 88, portanto trata-se de um corte pequeno em um ordenamento jurídico 

e, portanto nem sempre se poderá eleger elementos constantes, pois em grande parte dos 

institutos jurídicos a sua mutação completa está à mercê da vontade do legislador. 

Por exemplo, em uma macrocomparação pode-se citar a teoria dos processos nas 

famílias de direito de matiz romana como um elemento constante, posto que o legislador pode 
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a seu critério estabelecer e alterar as etapas que os litígios precisam ultrapassar até a sua 

resolução, porém não lhe cabe o poder de extinguir o processo do ordenamento jurídico sob o 

risco de colapsar todo o sistema, dessa forma pode-se afirmar que o processo é um elemento 

constante no direito de origem romano-germânico, posto que é um “quadro” no qual as normas 

se desenham. Já no direito oriundo das fontes africanas, o processo tem papel mínimo, cabendo 

apenas a indicação do organismo que solucionará o conflito, pois a natureza da justiça nas 

famílias de direito das comunidades da África são vistas de forma diferentes daqueles pontos 

de vista dos estados europeus, logo não é um elemento constante a este sistema de direito, 

portanto em uma análise macrocomparativa – em que se estude os ramos do direito entre as 

famílias românicas e africanas dever-se-á atinar a função do processo como um elemento 

constante em que naquela haverá uma descrição positiva enquanto nesta apenas um comentário 

sobre a sua ausência. Entretanto, se a finalidade do estudo for a elaboração de um estudo 

comparativo sobre a função do processo nessas duas famílias, portanto um estudo micro, não 

se poderá identificar os elementos constantes dos institutos uma vez que é no instituto em que 

se encerra a constância traduzida na imutabilidade por parte do legislador. Na analogia feita por 

David89, não se pode dizer que o quadro onde está a norma é o elemento constante, porque no 

estudo microcomparativo o que se estuda é exatamente o quadro.  

Restaria então o raciocínio de que em um instituto jurídico não haveria elementos 

constantes? A resposta para isso é que não. Embora não se possa eleger a existência de 

elementos constantes nos institutos comparanda como ocorre nos sistemas jurídicos postos em 

comparação, tampouco se pode afirmar que eles nunca existirão. O certo é que o pesquisador 

ao extrair as variáveis deve-se ater que, ao penetrar no mundo jurídico estrangeiro, pode 

encontrar as mais diversas respostas, inclusive não encontrar resposta nenhuma.  

Haverá institutos de tradições mais consolidadas que permitirão a fixação de 

parâmetros que possibilitem a extração de elementos constantes, sem os quais o próprio instituto 

não sobreviveria, porém haverá institutos noveis que não exijam o endurecimento e assim 

restem mais vulneráveis à atividade legislativa. 

Neste sentido, não há nos métodos regentes das análises microcomparativas, nenhum 

norte que possa guiar a extração das variáveis que permitam a garantia da veracidade dos 

resultados, pois esse procedimento, herdado das macrocomparações, privilegia os próprios 

objetos em comparanda para o fornecimento dessas propriedades, portanto depreende-se que se 
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faz necessário a eleição de um terceiro foco pertinente à pesquisa, além das comparadas, porém 

que esteja presente no problema científico, que encaminhe o processo de extração das variáveis. 

O processo de construção de variáveis estabelece uma relação entre a teoria e a prática, 

deste modo para que sejam construídas de forma científica e que garanta um resultado real deve 

ser feita a partir da realidade sócio-jurídica através da observação. Neste sentido, dentro do 

delineamento metodológico, a variável deve atender requisitos que sejam úteis à pesquisa, 

portanto deve estar compreendida dentro do campo de ação, ou seja deve ser pertinente à 

problemática jurídica. 

Como exposto, toda pesquisa científica possui uma finalidade e na comparação 

jurídica não é diferente. A finalidade da pesquisa nasce acompanhada da problemática 

apresentada, a detecção da situação que motiva a análise comparada aponta para uma 

necessidade sentida pelo pesquisador, deste ponto é que os estudos exploratórios se seguem 

para confirmar se o campo do conhecimento carece dessa informação ou a detém de forma 

imprecisa, incompleta e sugere o prosseguimento do estudo. 

A finalidade da pesquisa acompanha todo o delineamento metodológico, a coleta de 

dados análise e discussão, portanto é cabível também considerá-la na eleição das variáveis. Um 

instituto jurídico pode ser tomado por diversos vieses e ele pode ser mais eficaz em um aspecto 

e menos em outro, portanto se o que se quer é confrontar os institutos desenvolvidos no sentido 

de esclarecer qual está mais propício a ceder a uma integração legislativa, devem extrair 

elementos que priorizem essa informação. Caso se confrontem os mesmos institutos com a 

finalidade de saber qual responde mais rapidamente ao anseio social, fatalmente se obterá 

variáveis diferentes, posto que é isso o que realmente interessa. 

Alguns juscomparatistas, como Jayme, alertam que não há a possibilidade de se 

imputar ao estudo comparado qualquer finalidade que não seja a descrição de diferenças e 

semelhanças, sendo que aquilo que se pretende fazer com o resultado, que deve ser meramente 

descritivo, caberá aos setores políticos ou jurídicos do Estado, sob o risco de perder a 

cientificidade. Essa ideia não merece prosperar justamente pelo argumento que tenta se 

sustentar, o direito comparado como ciência tem a característica de possuir métodos e objetos 

próprios capazes de produzir um corpo de conhecimento organizado sistematicamente, dizer 

que os métodos aplicados à ciência comparada só podem assumir determinados resultados é 

voltar ao pensamento original de que se trata apenas de um método. Dentro dos métodos 

cabíveis ao direito comparado há aqueles que terminam por dissertar apenas as semelhanças e 

diferenças detectadas após o estudo, trata-se, portanto, de um trabalho cuja finalidade é a de 
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apontar as similitudes e dissimilitudes, dessa forma todos os elementos a eles pertinentes teriam 

de ser considerados constantes. 

Neste sentido, a construção das variáveis a partir de um terceiro elemento concernente 

à problemática científica, dentro do campo de ação surge como um método eficaz para a 

resolução do questionamento acerca dos métodos microcomparativos. 

Simultânea e integrante de todo processo metodológico comparativo, haverá a 

formulação de conceitos que servirão para organizar e sistematizar o conhecimento oriundo do 

estudo. Os conceitos são instrumentos fundamentais, pois é através dele que se trará para a 

linguagem a apreensão da realidade observada. 

A formulação conceitual, portanto, é uma ferramenta que deve ser utilizada em todo 

o processo, de modo a estabelecer uma relação entre o objeto e a realidade, como um liame 

entre aquilo que se extrai da realidade e o conhecimento fruto da pesquisa científica. 

Todavia, a construção dos conceitos sofre limitações principalmente no aspecto do 

direito comparado, pois, por se tratar de uma formulação lógica pode incorrer em não 

representar fidedignamente aquilo que se pretende. Alfonso Trujillo90, diz que essa limitação 

se torna mais grave quando considerado. 

 

1) é traduzido para outra língua, porque não existem em todas as línguas os mesmos 

termos para compartilhar as mesmas experiências (…); 2) um mesmo conceito pode 

significar coisas diferentes, quando são colocadas em sistemas de referência diversos, 

como no caso do conceito de 'cultura' (totalidade da herança social), que tem nas 

ciências sociais significado diverso daquele empregado de modo popular e que pode 

significar 'refinamento artístico ou intelectual', ou ainda pessoa que tem boas maneiras 

etc.; 3) dentro de uma mesma disciplina o conceito recebe vários significados, isto por 

que pode referir-se a fenômenos diferentes ou a um mesmo fenômeno que no seu 

desenvolvimento histórico vem incorporando novos significados, como no caso do 

termo 'sistema'. No campo das ciências sociais, 4) diversos termos podem se referir 

ao mesmo fenômeno, não obstante não se admitirem sinônimos na ciência; assim, por 

exemplo, alguns tratadistas utilizam indiferentemente os termos 'uso', 'utilidade', 

'propósito', 'motivo', 'intenção', 'finalidade' como sinônimo de 'função'.  

 

 

Por essas limitações, é dever do cientista cultivar na linguagem da melhor maneira 

para exprimir os conhecimentos que se formaram a partir do seu objeto e esse mister é obtido 

através do método científico, que viabiliza a decantação daquilo que é o produto do 

conhecimento científico91.  

Apesar disso, em que pese as considerações oportunas apresentadas por Trujillo, vê-

                                                 
90 TRUJILLO Ferrari, Alfonso. Metodologia da Pesquisa Científica. 1985, p. 96. 
91 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. ob.cit, p. 115. 
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se nessa limitação conceitual um aspecto importante ao direito comparado, que ressalta a 

adequação do método aqui descrito para o que ele se propõe. A partir do momento que se admite 

a possibilidade de incongruências entre conceitos homônimos ou que haja rompimento em sua 

semântica quando traduzido, caberá ao direito comparado apurar a comparabilidade entre esses 

conceitos, de modo que na busca de se saber se dois conceitos aparentemente semelhantes 

possuem determinado sentido, decompõe-se o significado questionado extraindo-lhe os 

elementos e procedendo à análise comparativa propriamente dita. 

A tarefa do cientista é formular enunciados ou um sistema desses e colocá-los à prova 

em um processo sistemático de verificação através de um processo lógico. Do mesmo modo, a 

tarefa da lógica do conhecimento é “proporcionar uma análise lógica desse procedimento”92, 

essa análise lógica consiste em verificar se no procedimento científico, o método, existe uma 

combinação de pressupostos capazes de dar fiabilidade ao conteúdo resultado do estudo, por 

isso a importância de um método científico seguro.  

Até então, os métodos científicos desenvolvidos para as pesquisas microcomparativas 

no direito comparado careciam de indicativos que pudessem limitar a extração de variáveis, 

tendo em vista a concepção de o instituto jurídico como um feixe de normas integrante de um 

complexo sistema normativo em que cada norma possui, minimamente ou não, dependência 

com outras normas. O método aqui proposto em pouco se diferencia dos demais, inclusive 

daqueles consagrados para as pesquisas macrocomparativas, o que se apresenta como novo é 

apenas a inserção da finalidade, por se tratar de componente efetivo da problemática científica, 

como um norte na construção das variáveis durante o itinerário comparativo. 

O método factual finalista também atende às funções eleitas para o direito comparado, 

pois além de contribuir para uma melhor compreensão entre as nações é capaz de verificar 

tendências na evolução dos direitos, pois pode haver um estudo entre diversos institutos em que 

se ponha em questão se há abertura para a inserção de determinada norma e também através 

desse método pode-se descobrir um fundo comum entre as soluções desenvolvidas para 

questões sociais comuns, sendo esta última a função principal do método ora descrito. 

Percebe-se, que com essa inovação, o comparatista reduz a quantidade de 

instrumentos normativos que poderiam ser objeto de sua pesquisa para atender somente aquilo 

que realmente interessa, deixando o trabalho com um rigor técnico avantajado e um resultado 

mais preciso.  

                                                 
92 POPPER, Karl Raimund. A Lógica da pesquisa Científica. São Paulo: Cultrix, 1972, p. 27. 
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3 ESTUDO APLICADO DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

3.1 ASPECTOS DA SEGURIDADE SOCIAL COMO INSTITUTO JURÍDICO 

 

Explicado o método científico utilizado nesta investigação científica, cumpre elucidar 

a justificativa desta pesquisa através da apresentação da problemática científica. Qual a 

necessidade de fazer uso do Direito Comparado no estudo dos sistemas previdenciários dos 

países do Cone Sul e qual o benefício que os resultados trarão? O comparatista René David93 

diz que o “direito comparado é chamado a desempenhar uma grande função na renovação da 

ciência do direito, e na elaboração de um novo direito internacional, que corresponda às 

condições do mundo moderno” de forma semelhante, Friedmann94 diz que “as mudanças nas 

dimensões de estudo do direito internacional demanda uma reorientação correspondente no seu 

estudo” 95 , portanto para além da compreensão do direito estrangeiro, a detecção das 

convergências e divergências dos sistemas previdenciários pelo mundo são importantes para 

elencar e guiar possíveis saídas para um dos mais complexos problemas que os Estados 

enfrentam: como dar sustentabilidade a uma sociedade cujo envelhecimento é um fenômeno 

contínuo e nem sempre ocorre de forma saudável. 

A seguridade social possui três vieses que serão discutidos a seguir, e o modo que os 

documentos internacionais lidam com isso precisa ser minuciosamente discutido, tendo em 

vista os diferentes tratamentos dados pelos ordenamentos jurídicos. 

A seguridade social, como se conhece atualmente, dá seus primeiros sinais na 

Alemanha no fim do século XIX. No afã de apaziguar a sociedade alemã, o chanceler Otto von 

Bismarck, entre 1883 e 1889, estabeleceu um sistema de proteção aos trabalhadores baseado na 

tríade invalidez, doença e idade. Nesse sistema embrionário, o Estado possuía papel regulador 

enquanto o financiamento advinha do trabalhador e do empregador, de caráter obrigatório. O 

modelo bismarckiano desenvolveu-se na Alemanha e se expandiu paulatinamente na Europa, 

com o término da Primeira Guerra Mundial, fundou-se a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que, posteriormente (1952), desenvolveu papel importante na determinação de normas 

mínimas de seguridade social estabelecendo o seguro social como principal ferramenta de 

proteção dos trabalhadores e suas famílias contra os riscos sociais. Nesse desenvolvimento, a 

                                                 
93 DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 12. 
94 FRIEDMANN, Wolfgang. The Changing Structure of International Law. New York: Columbia University 

Press, 1964, p. 166. 
95 Tradução livre: “the changes in the dimensions of international law require a corresponding reorientation in its 

study”. 
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seguridade social evoluiu e obteve um novo conceito através do Relatório sobre o Seguro Social 

e Serviços Afins elaborado pelo Sir William Beveridge, na Inglaterra, ampliando a cobertura, 

inserindo o Estado como provisor e administrador dos fundos previdenciários e abarcando, além 

do seguro social bismarckiano, a assistência social e os seguros voluntários complementares. 

Ao desembocar na segunda metade do século XX, a seguridade social recebeu o status de 

instrumento internacional e várias normas de caráter internacional, principalmente no seio da 

OIT, versaram sobre sua importância96. 

A seguridade social surge, portanto, com o objetivo de minimizar os efeitos de 

contingências individuais que tenham reflexos sociais, situações em que o indivíduo é incapaz 

de se prover e não tem condições de satisfazer suas necessidades primárias, caindo no estado 

de indigência, situação em que o indivíduo e sua família, expostos a privações e sofrimentos, 

situam-se em uma espécie de estado de necessidade social em que toda a sociedade é afetada 

por isso97. 

Diante dos reflexos da ausência do direito à seguridade social, a sociedade 

internacional passou a ter dar atenção a este direito, consagrando-o na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em 1948. Sem mais aprofundamentos sobre o impacto deste instrumento 

internacional no resguardo dos direitos fundamentais, sabe-se que a partir dele, a proteção do 

indivíduo passou ser ampliada a todos indistintamente, através do reconhecimento da condição 

humana como único requisito para sua titularidade, além de trazer a dignidade da pessoa 

humana para o cerne das construções legislativas e decisões judiciais a partir de então. 

Porém, é salutar mencionar que os direitos fundamentais, sabido como aqueles 

oriundos dos desdobramentos da dignidade da pessoa humana98, não são queridos apenas se 

vistos pela ótica individual. Os direitos fundamentais são de igual importância à manutenção 

de um coletivo saudável, de tal modo que os direitos fundamentais também resguardam os 

direitos sociais, sendo impossível conceber a consolidação dos direitos humanos apenas como 

a garantia para o indivíduo isolado, uma vez que embora a condição humana seja o único 

requisito para que o sujeito seja titular dos direitos previstos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, para que haja uma proteção eficaz é imprescindível que ele componha uma 

                                                 
96 CARVALHO FILHO, Celecino de. Tendências dos Sistemas de Previdência Social na América do Sul. In: 

MONTEIRO, Meire Lucia Gomes (Org.). Introdução ao Direito Previdenciário. São Paulo: LTr, 1998, p. 207. 
97 VENTURI, Augusto. Los Fundamentos Científicos de La Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 1992, p. 21. 
98 Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Bonavides. Registre-se, porém o entendimento contrário de José 

Joaquim Gomes Canotilho, para quem a redução à dignidade da pessoa humana restringe também as possibilidades 

de seu conteúdo.  
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sociedade politicamente organizada, é preciso inseri-lo como ator social livre e capaz de exercer 

os direitos que lhes são pertinentes99 . 

Portanto, no seio desta proteção, percebe-se que a seguridade social é compreendida 

como um direito social visualizado em textos normativos internacionais, da qual se abarca uma 

enorme abrangência, integrando uma gama de direitos conquistados paulatinamente. 

Resta elucidado o papel fundamental pelo qual a seguridade social foi idealizada, 

criada e conduzida nos seus primórdios, o papel social, entretanto com a sua evolução e diante 

da sua abrangência, outros papéis lhes foram agregados, pois entendendo a seguridade social 

como uma ferramenta capaz de apaziguar, conter e manobrar a sociedade logo se percebeu sua 

potencialidade de se imiscuir em outros campos, como o econômico, embora justificada na 

consecução de seu objetivo inicial. 

É nesse contexto que a seguridade social aparece como principal instrumento de 

implementação de políticas públicas do século XX. No período pós-guerra, os países 

disseminaram a ideia de uma reconstrução nacional baseando-se na implantação de uma série 

de medidas de cunho econômico, moral e político.  

A lógica formal do mercado foi abandonada ao passo que os ganhos se fundamentaram 

na solidez dos empregos e no fomento do mercado interno; concomitantemente, a garantia do 

pleno emprego migra do setor industrial para serviços, a medida que a mão-de-obra braçal é 

substituída pelo uso de maquinários, o que exige a qualificação dos trabalhadores estimulando 

e exigindo uma demanda pela educação especializada, que não havia.  

Através da exigência por uma educação de qualidade o Estado assume o papel de 

provisor e, consequentemente, de modelador da sociedade na tentativa de corrigir as distorções 

causadas pelas economias abertas até 1929 e foram chamados de Estados de Bem-Estar Social 

ou apenas Welfare State. Nasceram na Europa Ocidental e se expandiram pelo mundo 

rapidamente. Os antigos países comunistas desenvolveram modelos de acordo com seus 

preceitos econômicos, na América Latina, países como Argentina e Chile introduziram um 

modelo neoliberal, enquanto alguns países do Leste Asiático reproduziram as medidas 

europeias no campo econômico, embora ficassem aquém destas na seara de políticas sociais100 . 

Nas duas últimas décadas do século XX, o sistema financeiro passou a ter papel dentro 

da administração dos fundos e à seguridade social foi atribuída uma função para além de caráter 

                                                 
99 FAGNANI, Eduardo. Seguridade social: a experiência brasileira e o debate internacional. São Paulo: 

Fundação Friedrich Ebert Stiftung, 2011, p. 15. 
100 ESPING-ANDERSEN, Gosta. O futuro do welfare state na nova ordem mundial. Revista Lua Nova: São 

Paulo, 1995, p. 95. 
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social, interferindo na regulação econômica dos países. A partir desta nova função, com uma 

visão qual dava aos fundos de previdência uma rentabilidade financeira e diante da mudança 

populacional, o sistema de proteção oriundo da seguridade social foi inserido numa discussão 

acerca de seu futuro e os governos do mundo inteiro recuaram no papel do Estado e conceberam 

novamente a ideia originada por Bismarck de um Estado meramente regulador. 

Com as mudanças populacionais e sociais cumuladas com as mudanças econômicas, 

os países desenharam simultâneas reformas em seus sistemas previdenciários, muitos deles sob 

a influência de organismos financeiros internacionais (Banco Mundial, FMI e BID), 

desconfigurando os paradigmas anteriores ao priorizar o equilíbrio financeiro e a capacidade de 

sustentação em detrimento à ampliação da cobertura de atendimento101 . 

Nesta celeuma econômica e política, os sistemas de proteção social ainda não possuem 

paradigmas capazes de solucionar a relação cobertura de atendimento versus equilíbrio 

financeiro e atuarial. Os sistemas previdenciários pelo mundo operam com dificuldade na busca 

de um equilíbrio que permita uma sustentabilidade atuarial simultânea à cobertura do 

atendimento e projetam ideias que mesclam os modelos genuínos, com um determinado 

escalonamento da participação do Estado e a participação do trabalhador no seu custeio. 

Todavia, diante das mais diversas naturezas do trabalho, não se aponta um sistema equilibrado 

capaz de produzir justiça social. 

É certo que, em países desenvolvidos, estabelece-se uma paridade razoável entre os 

trabalhadores, de tal forma que instituir um modelo mais próximo à sustentabilidade se torna 

relativamente mais cômodo, ao passo que nos países em desenvolvimento essa é uma 

problemática delicada, haja vista que a capacidade contributiva dos trabalhadores alterna entre 

variáveis extremas. 

Por isso, a produção acadêmica voltada à seguridade social tem tido bastante 

dificuldade na esquematização dos sistemas desenvolvidos pelos mais diversos Estados, uma 

vez que cada um deles deve implantar um sistema adequado a sua situação social, nisto, à 

medida que se desenvolve um novo sistema, novos conceitos são considerados e novas 

roupagens são concebidas. 

Devido a função de ator econômico atribuída à previdência social e diante da 

inconstante situação econômica dos países, os sistemas previdenciários criados possuem uma 

volatilidade que lhes impõe sucessivas reformas, em especial nos países em desenvolvimento, 

                                                 
101 FAGNANI, Eduardo. ob. cit., p. 16. 
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cuja influência dos organismos financeiros internacionais se faz mais incisiva. 

Os países latino-americanos introduziram seus modelos de seguridade social antes dos 

demais países em desenvolvimento. Antes mesmo da década de 80, a região inteira já possuía 

programas de seguro social, mas com grandes diferenças de acordo com o período de sua 

implementação. Um primeiro grupo, estabelecidos por volta das décadas de 20 e 30 criou um 

sistema com um bom desenvolvimento e ampla cobertura, embora amargasse altos custos, 

deficit e desequilíbrios financeiros e atuariais; um segundo grupo, já sob a influência das 

convenções da OIT e do relatório Beveridge, por volta das décadas de 40 e 50, criou seus 

sistemas com cobertura mediana e com menos desequilíbrios que o primeiro; e o terceiro grupo, 

com uma população jovem e uma baixa expectativa de vida, implementou seus programas, entre 

as décadas de 60 e 70 mais unificados e sem muitos problemas financeiros, todavia com uma 

baixa cobertura e menor desenvolvimento102.  

A cobertura do atendimento é um dos grandes desafios a serem alcançados por todos 

os modelos de seguridade social. O mercado ortodoxo, por assim dizer, favorece a queda nos 

rendimentos do trabalhador, ao mesmo tempo em que estimula o trabalho informal e, 

consequentemente, a desproteção dos sistemas de seguro social ao mesmo ritmo que a 

intervenção maciça no mercado diminui o investimento e desestimula o crescimento103. Nessa 

escala vários atores sociais agem no contexto político a fim de afirmar a garantia de conquistas 

aos trabalhadores. Os mecanismos políticos e institucionais da sociedade interferem 

substancialmente na construção do bem-estar social, principalmente na dicotomia empregador 

versus trabalhador. Tais conquistas revelam um terceiro papel da seguridade social, o papel 

político.  

A consagração da seguridade social como instrumento materializador do Welfare State 

nas diversas partes do globo deu-lhe a possibilidade de abarcar inúmeros setores que garantam 

o exercício de direitos, como a educação, assistência social, saúde, desemprego, renda mínima. 

E para isso aumentaram o papel do Estado como provisor, à medida que vertem recursos de 

origem fiscal para financiar o sistema. Em geral, os sistemas tendem a ser financiados por 

contribuições dos empregadores e dos trabalhadores, porém com o acúmulo de 

responsabilidades, os sistemas de seguridade social, em alguns casos, findam sobrecarregados 

e insustentáveis, restando ao Estado papel fundamental na destinação de recursos, sem os quais 

                                                 
102 MESA-LAGO, Carmelo. As reformas da previdência na América Latina e seus impactos nos princípios 

de seguridade social. Brasília: Ministério da Previdência Social, 2007, p. 19. 
103 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 21. 
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o sistema ruiria. 

O aumento de funções e, por conseguinte, a participação efetiva e necessária do Estado 

dentro da seguridade social reflete na forma em que o aparelho administrativo de reprodução 

do Welfare State seja influenciado através de políticas sociais. Há instituições sem inchaços e 

não onerosas ao mesmo passo que outras são bastante dispendiosas e se perdem em burocracias 

e irracionalidades. Nessas últimas, nota-se que o aparelho da seguridade social preocupa-se bem 

mais em atender interesses corporativos, exprimindo uma marca clientelista104. 

A lógica clientelista é característica não do sistema de seguridade social, ela é herança 

dos moldes gerais de como a política se pratica em cada Estado. Naqueles em que está arraigado 

o costume do favorecimento, muito presente em especial nas democracias latinas, os núcleos 

partidários se apossam de algumas políticas imprimindo nelas a troca de favores de modo a se 

perpetuar no governo105. 

Outro reflexo do papel clientelista dado à seguridade social é sentido quando o sistema 

prefere por esfacelar as categorias profissionais. Sem o propósito estabelecer um 

desenvolvimento linear dos modelos. Sabe-se que até a primeira metade do século XX, cada 

país contava com inúmeros programas de seguro social com um coordenador central e isso 

denota o poder de barganha entre o coordenador, representando a figura do governo, e as classes 

profissionais, que teriam seus direitos reconhecidos através do instituto pela qual a classe 

tivesse optado e isso oferece ao coordenador a possibilidade de reconhecer para algumas 

categorias profissionais e não reconhecer para outras ou ainda ter preferência por algum 

programa em detrimento dos demais. 

O caráter clientelista impregnado à seguridade social desconfigura uma matiz 

importante dos padrões estabelecidos. Embora o estudo que aqui se inicia tente fugir de modelos 

ideais, padrões únicos, sistemas subdesenvolvidos ou desenvolvidos e de uma evolução linear 

nos diversos regimes espalhados pelo mundo é importante atentar que desde a elaboração do 

documento Beveridge a unidade administrativa é uma característica inerente não por se tratar 

de uma forma única de se fazer materializar os desejos do Welfare State, mas sim por ser a 

forma, ou uma das formas, mais racionais de fazê-lo. 

Um programa único economiza os recursos, já que elimina vários gastos tidos com a 

administração de cada programa, simplifica o conhecimento das regras de consecução dos 

                                                 
104 DRAIBE, Sonia. As políticas Sociais e o neoliberalismo – Reflexões suscitadas pelas experiências latino-

americanas. São Paulo: Revista USP, 1993, p. 16. 
105 idem. 
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benefícios pleiteados além de não impor óbice nem aos filiados, nem aos empregadores quando 

aqueles mudam de emprego, haja vista que não haverá a necessidade de conduzir a transferência 

das  contribuições entre programas, sem entravar o mercado. 

Concebe-se a ideia de que o Estado tem que participar, se não na gestão administrativa, 

como regulador dos programas de seguridade social. Certo que o Estado, como maior 

beneficiado por um sistema de seguridade social eficaz e eficiente, deve ter responsabilidade 

geral na boa administração dos programas existentes em seu território e é por este escopo que 

alguns agentes políticos utilizam a seguridade social como instrumento reprodutor de seus 

ideais vinculando as políticas públicas ao partido e atribuindo-lhe um terceiro viés além das 

funções social e econômica, a função política. 

Elucida-se aqui, que de acordo com a situação vivida pelos países, os modelos de 

seguridade social seguem o caminho traçado pelas condições sociais, econômicas e políticas 

vigentes na época de sua implantação e manobrando-se a medida da evolução ditada pelas 

circunstâncias, compondo tipos diferentes e regimes inconstantes, mutáveis à mercê do painel 

em que se situe.  

Aqui se insere um adendo necessário para delimitar o conteúdo das palavras que por 

vezes podem ter como sinônimos. Em específico a este trabalho, acreditou-se restringir o uso 

das palavras sistema, regime e modelo para ocasiões que, embora sugiram semelhanças, são 

diferentes. Ao se referir a um sistema106 de seguridade ou previdência social o que está em 

debate são todos os mecanismos administrados, estimulados ou regulamentados pelo Estado. 

Diferencia-se do verbete modelo, pois este atende a conceituação da participação do Estado na 

administração do sistema, logo o sistema pode assumir um modelo estatal puro, privatista puro, 

privatista regulamentado ou, misto. Quanto ao regime, trata-se do regime financeiro, de como 

o sistema trabalhará no sentido de arrecadar e pagar os benefícios, sendo pelo regime de 

repartição ou regime de capitalização, podendo o sistema usar, inclusive, da combinação deles 

em um regime misto, detalhados mais a frente. 

Outra delimitação conceitual importante se faz no uso das palavras seguridade social 

e previdência social. A seguridade social, no âmbito internacional surge para abarcar todas as 

prestações fornecidas pelo Estado, seja por serviços ou por valores pecuniários, aos 

trabalhadores, portanto serviços como saúde estão inseridos na seguridade social (social 

                                                 
106 Carmelo Mesa-Lago divide sistema em públicos e privados de acordo com a participação do Estado, entretanto, 

como ele mesmo admite, “esses termos são vagos e frequentemente possuem carga ideológica”, por esse motivo, 

preferiu-se deixar a participação do estado a cargo dos modelos de seguridade social, já que o estado pode aderir 

a qualquer um dos regimes financeiros e, inclusive, visar um sistema que busque o lucro. 
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security), a previdência social foi uma secção realizada principalmente nas línguas de origem 

latina para criar uma diferença mais explícita entre os serviços prestados de caráter social e os 

sistemas securitários, de caráter eminentemente privado. Muitas vezes são utilizadas como 

sinônimos, todavia, para fins deste trabalho, será seguida a tradição internacional no sentido de 

que a seguridade social deverá ser entendida como toda prestação fornecida aos trabalhadores 

ou seus dependentes que se encontrem em situações de contingência social 107 , 

independentemente do motivo. O termo previdência social, por sua vez, deverá ser usado 

quando se referir exclusivamente às prestações fornecidas que demandem um aporte financeiro, 

valores que substituam a renda do trabalhador. 

De igual importância, se faz esclarecer que a seguridade social, no âmbito 

internacional, exclui do sistema aquele que não contribui para ele, portanto os benefícios 

assistenciais que sejam criados dentro dos ordenamentos jurídicos do país não serão 

compreendidos como seguridade, tampouco como previdência social, por falta de previsão nos 

textos convencionais. 

Em que pese a influência dos sistemas clássicos, o bismarckiano e beveridgiano , a 

América Latina foi celeiro para a uma série de reformas estruturais, que inspiraram outros 

países a adotá-lo, introduzindo dentro desses modelos, em que se sustentava unicamente a 

participação do Estado, o capital e a administração privada dos quais também se desenvolveram 

três regimes financeiros de aposentadorias e pensões: o regime de repartição e o regime de 

capitalização e o regime misto. 

No regime de repartição ocorre um financiamento intergeracional, em que uma 

geração financia a outra, quando em atividade o trabalhador contribui para o pagamento dos 

benefícios daqueles que estão inativos de modo que ao se tornar inativo passa a ser financiado 

pela parcela de trabalhadores que estão em atividade e contribuindo para o custeio do sistema.  

No regime de capitalização, o filiado contribui para um fundo exclusivo e o benefício 

será determinado conforme a rentabilidade daquele fundo e o valor de sua prestação mensal, 

valorizando o binômio contribuição/benefício. A capitalização pode ser admitida de duas 

formas, ou com o benefício ou a contribuição definida, quando se opera um regime de 

capitalização com a contribuição definida, o indivíduo contribui com uma parcela fixa, 

reajustada a seu critério e assume o risco do mercado, como a inflação, desvalorização e outros 

índices que afetam a rentabilidade e o poder aquisitivo inclusive após a aposentadoria; já no 

                                                 
107 As contingências sociais serão melhor trabalhadas e especificadas na seção seguinte, pois são apresentadas pela 

convenção nº 102 da Organização Internacional do Trabalho. 
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regime de capitalização com benefício definido, o trabalhador contribui com uma parcela 

variável de sua remuneração e os riscos recaem para a administradora 108 . O regime de 

capitalização, não tem o formato solidário, portanto representa o resultado do esforço individual 

em que o trabalhador assume o risco pelas variações do mercado109. 

O regime misto possui como mecanismo de operação o regime de capitalização parcial 

coletiva (CPC) em que uma devida fração do todo arrecadado deverá seguir para uma conta de 

capitalização, que será dirigida a investimentos a critério do administrador, e a diferença deverá 

servir para o pagamento dos benefícios dos inativos. Claramente este regime só é possível ser 

instituído em sistemas saudáveis e com fôlego suficiente para que a retirada de uma parcela de 

seus fundos não atinja o pagamento das prestações, por isso ou ele é instituído em uma situação 

inicial em uma economia bem estabelecida, ou tende a atender apenas uma parte da população, 

haja vista não possuir força para suportar pagamentos em seus anos iniciais a menos que haja 

um grande aporte do Estado. 

Tanto o regime de repartição como o de capitalização possuem suas vantagens e 

desvantagens, enquanto o primeiro é mais maleável na construção e garantia de direitos, já que 

possui múltiplas fontes de custeio, além de também pode ser provido através dos impostos em 

geral, o segundo é mais rígido e, portanto, menos eficazes na proteção das aposentadorias contra 

a volatilidade mercadológica, todavia sabe-se que a capitalização é menos comprometedora das 

finanças estatais, pois ainda que o Estado seja administrador do fundo de aposentadoria e 

pensão, ele não assume totalmente os riscos, dividindo-os com os filiados, restando mais imune 

às quebras do mercado e às pressões políticas por isso menos clientelista. 

O Chile foi o país piloto na inserção do capital privado e do modelo liberalizante nas 

políticas sociais nos países subdesenvolvidos. As reformas chilenas inseriram a privatização na 

administração dos programas de seguridade e passaram a seguir o princípio do seguro social 

em que o princípio da solidariedade, vigente nos regimes até então, é substituído pelos 

paradigmas da capitalização individual.  

A América Latina foi a primeira região onde as reformas previdenciárias se tornaram 

viáveis. A introdução de novos custos, riscos e potenciais recompensas, gerou oposição forte 

dos grupos políticos de trabalhadores, aposentados e outros grupos que já eram acobertados por 

antigos sistemas. A capacidade desses grupos de influenciar na política resultou em reformas 

                                                 
108 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob. cit., p. 28. 
109 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. Seguridade Social na América Latina: trajetória recentes de reforma 

e contrarreforma. 2011. 217f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Instituto de Economia, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2011, p. 28. 
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menos sucedidas, o que fez com que os governos argentinos e uruguaios lograssem êxito na 

privatização do que no governo brasileiro110. 

Normalmente, as reformas só são operadas quando os sistemas de provisões se 

deparam com crises financeiras, daí a necessidade de se reavaliar a viabilidade técnico-

financeira à medida que se abordam as questões e mudanças populacionais111. 

As reformas empreendidas podem ser efetuadas apenas como ajustes em alguns 

parâmetros, mudança de idade, de alíquotas ou critérios mais dificultosos. Tais reformas são 

denominadas paramétricas, ao contrário das reformas mais profundas que são chamadas 

reformas estruturais, como aquelas que alteram o regime do sistema, que insere ou expurga a 

participação da gestão privada112.  

No painel configurado na América do Sul, os organismos financeiros internacionais 

tiveram importância maior do que a Organização Internacional do Trabalho, e a onda neoliberal 

que perpetrou os países dessa região atingiu também a seguridade social, sendo que após as 

reformas chilenas outro nove países na América, Argentina, Bolívia, Colômbia, El Salvador, 

México, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai também fizeram as suas. Impende 

mencionar que os modelos estabelecidos na Argentina e Uruguai, de inspiração chilena, não se 

afastaram totalmente do modelo anterior, devido sua conjuntura política, uma vez que quando 

o novo modelo foi implementado no Chile, o país encontrava-se no regime militar e, nessas 

circunstâncias, outros atores políticos e as instituições representativas de classes, não tinham 

influência nas políticas públicas, por isso o modelo neoliberal encontrou grande resistência nos 

países democráticos113. 

O Cone Sul, em especial, foi palco de grandes reformas, pioneiras no mundo que 

inspiraram outras regiões no mundo, como o leste europeu. Ao contrário do Chile, a Argentina, 

                                                 
110 KAY, STEPHEN J.. Privatizações inesperadas: política e reforma da previdência social no Cone Sul. In: 

COELHO, Vera Schattan Pereira (Org.). A Reforma da Previdência Social na América Latina. Rio de Janeiro: 

FGV, 2003, p. 102. 
111 COSTA, Eliane Romeiro. Previdência Complementar na Seguridade Social. O risco velhice e a idade para 

a aposentadoria. São Paulo: Ltr, 2003, p. 407. 
112 Sobre as reformas estruturais e paramétricas, Murro Oberlin sintetiza: “las reformas estructurales o 

“paradigmáticas” con reformas sustanciales de los sistemas, con capitalización individual, por seguro individual y 

administración privada total o parcial de los regímenes; se las conoce también como el modelo de tres pilares o 

multipilar del Banco Mundial, pero donde se prioriza el segundo pilar (el de capitalización individual de 

administración privada lucrativa), como parte de las políticas del llamado “Consenso de Washington” o de las 

denominadas “políticas de ajuste estructural”. Las reformas no estructurales o paramétricas con modificaciones 

dentro de los sistemas públicos nacionales que se mantienen como fundamentales, no excluyendo la 

complementariedad.”. Cf. OBERLIN, Ernesto Ramón Murro. Seguridad Social em América Latina y Conosur: 

mitos, desafíos, estratégias y propuestas desde una visión sindical. Friedrich Ebert Stiftung: Montevideu, 2004. 
113 MESA-LAGO, C.; MULLER, K. Política e reforma da previdência na América Latina. In: COELHO, Vera 

Schattan Pereira. A Reforma da Previdência Social na América Latina. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 27. 
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o Brasil e o Uruguai foram as primeiras nações com governos eleitos democraticamente a 

sugerir a participação privada nos sistemas de seguridade social através de reformas estruturais. 

Por possuírem sistemas compatíveis com os sistemas recomendados pela OCDE, em 

atendimento às normas mínimas propostas pela OIT sobre cobertura, acrescido de dados sobre 

demografia e gastos como porcentual do PIB, esses três países serviram de espelho sobre como 

se comportam as forças políticas quando pressionadas pelos atores internacionais. Nesse 

contexto, a Argentina e o Uruguai, na década de 1990 obtiveram mais sucessos na privatização 

do que o governo brasileiro114. 

Apesar de também ter experimentado o período neoliberal, a seguridade social 

brasileira não sentiu seus efeitos quanto à mudança de paradigma de um modelo de repartição 

para o regime de capitalização individual. Fortemente influenciada pela conjuntura política, o 

país não desenvolveu ambiente propício para a implantação de elementos oriundos do modelo 

chileno, inserindo outros componentes como a universalização ao alcance dos trabalhadores 

rurais e a paridade no valor dos benefícios115, curiosamente seguindo no sentido contrário dos 

países de sua região. 

Desde o primeiro plano de seguridade social arquitetado por Bismarck, todos os planos 

que dele se desdobraram, inseriram suas próprias variáveis. Inicialmente havia um programa 

matemático, hermético que apenas ajustava-se à fórmula contribuição x benefício. O ideal  

beveridgiano  se afastou dessa lógica e introduziu conceitos e princípios como a universalidade 

na prestação de benefícios. As reformas latino-americanas trouxeram a variável da participação, 

ou da ausência, do Estado como gestor dos programas e assim sucessivamente. Cada país 

adéqua seu programa de acordo com sua realidade, todavia isso não impende em afirmar que 

os programas iniciais sejam modelos puros, pois trata-se de uma grade de elementos/variáveis, 

que embora não tenham sido pensadas ou mencionadas inicialmente estavam presentes na 

construção do programa ainda que em intensidade nula. 

Alguns modelos de seguridade social podem ser mais universalistas e com o Estado 

com um papel mais proativo, enquanto outros podem atuar apenas de modo residual, privatista, 

com o Estado apenas como observador. A cobertura pode ser diversificada ou seletiva, os 

recursos e sua base de financiamento podem ser oriundos exclusivamente de contribuições dos 

empregadores e trabalhadores, mas também podem receber aportes de natureza fiscal, em 

                                                 
114 KAY, STEPHEN J. ob. cit. p. 102. 
115 LOUREIRO, Maria Rita. Mudanças na política de previdência social na Argentina, Brasil e Chile em 

contexto de democratização e inserção na economia global. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 36. 2012. 
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alguns padrões o papel eleitoreiro político-partidário se afasta e garante ao sistema as feições 

de um programa de Estado, em outros a influência clientelista se infiltra de tal maneira que a 

máquina administrativa deixa de ser uma ferramenta na consecução dos objetivos de um 

Welfare State para servir de manobra de favorecimento. 

É importante deixar firme que os padrões de seguridade social não seguem uma 

concepção linear de desenvolvimento, o que se depreende que, embora alguns modelos tenham 

obtido sucesso em sua implantação não implica em afirmar que eles teriam os mesmos 

resultados se aplicados em países de realidade diferentes. 

Nessa esteira, os sistemas de seguridade social foram desenvolvidos sob duas 

perspectivas: o plano de benefícios, em que o caráter social reproduz sua influência mais forte, 

pois é através desta esfera que o sistema corporiza seus objetivos e o plano de custeio, aspecto 

em que a influência econômica é mais presente já que tem o condão de imiscuir-se nas contas 

públicas e no uso de recursos fiscais para a manutenção do sistema ou apenas na privatização 

do mesmo delegando ao mercado o papel de segurador social. Nestes dois planos, pode-se 

afirmar que a influência política está presente na mesma intensidade e a governança de cada 

país fará uso dessa influência de acordo com o panorama local116. 

A depender do sistema a seguridade social pode ser mais universal e pode englobar as 

mais diversas prestações de benefícios, pode por exemplo substituir o trabalho do cidadão 

diante de contingências naturais, como a morte ou idade avançada, de natureza social, como o 

desemprego e a renda mínima, ou ainda como de natureza acidentária, como os acidentes de 

trabalho. Como a seguridade social possui o atributo de abranger inúmeras possibilidades, a 

variedade nas prestações de benefícios também segue essa abrangência o que propicia mais 

versatilidade para os sistemas adotados pelos países. 

Alguns desses benefícios são intrínsecos ao sistema, não há como se falar em um 

modelo de seguridade social que não contemple, por exemplo, proteção à idade avançada ou a 

doença, de tal modo que os sistemas podem contemplar situações diferentes como 

acompanhamento infantil até determinada idade, subsídio ao matrimônio, benefício às vítimas 

da violência ou cobertura no caso de reclusão do provedor da família. 

No plano de custeio há um leque imenso de possibilidades que podem ser arranjadas 

de acordo com a vontade e as circunstâncias do país. No modelo clássico, bismarckiano, o 

sistema é financiado exclusivamente por contribuições dos trabalhadores e do empregador, ao 
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passo que o Estado possui uma função coadjuvante, em outros modelos o sistema é custeado 

tanto pelos empregadores e trabalhadores como pelo próprio Estado, seja ele na função de 

empregador ou não, entrando com aportes fiscais; pode haver ainda a previsão de um Estado 

que financie o sistema em situações residuais, quando as contribuições não forem suficientes; 

e ainda os próprios beneficiários do sistema, baseando-se no princípio da solidariedade, podem 

também sustentar através de contribuições obrigatórias. 

Outro ponto que explora a multiplicidade de formatos que a seguridade pode assumir 

é relativo ao papel do Estado, que também é variável e perpassa desde a contemplação do Estado 

como administrador único, para um papel de personagem coadjuvante em um sistema de 

administração dividida, ou ainda no papel de regulador de atividades117. 

Ao passo que a experiência chilena ganha espaço no painel internacional, o Banco 

Mundial lança o Averting the Old Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, em 

1994, indicando que a previdência solidária de repartição pública apresentava sinais de declínio 

e sugerindo um sistema misto como um mecanismo hábil para resolver o conflito universalidade 

x sustentabilidade. 

Para o Banco Mundial, o sistema misto seria uma previdência composta por três 

sustentáculos: o público, o privado e o voluntário.  

O setor público administraria a base da previdência e financiaria para um mínimo que 

seria responsável além da sobreguarda dos trabalhadores mais vulneráveis também poderia 

influenciar no processo de distribuição de renda. É uma base com múltiplas fontes de 

financiamento, entre as contribuições dos trabalhadores e empregadores e impostos.  

A base privada funcionaria na estrutura de fundos de pensão, tem caráter de filiação 

obrigatória, de administração exclusivamente privada com regulação pública ou não, mantém 

a relação contribuição/benefício e não têm caráter solidário, cabendo ao trabalhador ou ao 

empregador buscar entre as ofertas aquela que melhor se adequar a sua realidade. Por fim, a 

base voluntária, fornece uma renda para aqueles trabalhadores que queiram e possam receber 

uma previdência superior ao valor ofertado pela previdência oficial obrigatória composta pela 

base pública e a base privada118. 

Nesse modelo, o Banco Mundial apresenta três camadas com objetivos, áreas de 

atuação e financiamentos diferentes. Uma camada básica obrigatória, que visa assegurar o 
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118  WORLD BANK. Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth. 

WashingtonC: Oxford University Press, 1994. 
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filiado, com caráter redistributivo e atuando fortemente no papel social e político, sendo 

financiado por contribuições e impostos. A camada intermediária igualmente obrigatória que 

possui caráter de seguro e poupança, obrigatória tende a atuar no papel social e financeiro, já 

que se isenta das ações políticas que possam minimizar ou maximizar os rendimentos por se 

tratar de contratos entre privados. A última camada opera igualmente no sentido de poupança, 

porém diante do não caráter obrigatório e por atender apenas uma parcela menor de 

trabalhadores e menos vulnerável atua apenas no papel financeiro da previdência por manter a 

capacidade aquisitiva mesmo quando a capacidade laboral se vê extinta. 

Apesar da diversidade de características culturais, históricas, políticas, sociais e 

econômicas influenciadoras nos vários modelos de seguridade social é possível identificar eixos 

comuns entre eles seja no plano de custeio ou no plano de benefícios e com base nisso, diversos 

estudos procuram esquematizar e extrair destes modelos quais seriam os elementos essenciais 

dos sistemas de proteção a fim de compreender o tratamento dado a cada um deles e, deste 

modo, apontar possíveis inserções de institutos, normas, conceitos e princípios que possam 

aprimorá-los.  

A ideia desse estudo, nesse sentido, jamais seria a de realizar criar uma uniformidade 

normativa ou sistemática, posto que os arranjos escolhidos devem ser aqueles que mais se 

adéquem à realidade circunstancial daquele Estado. Nesse intuito, os estudos internacionais 

voltados à seguridade social buscam a construção consistente de um padrão mínimo que 

subsidie as regras de seguridade social, especialmente no plano de benefícios. Sobre esse 

aspecto, os organismos internacionais tiveram papel fundamental nas esquematizações desses 

modelos e na sugestão de normas que ensejem a garantia dos direitos concernentes à dignidade 

da pessoa humana oriundos da seguridade social. 

Os organismos internacionais foram fruto da pujante produção internacional em 

meados do século XX e serviram para respaldar a nova ordem econômica e balizar os interesses 

entre os Estados, o mercado e o indivíduo. As sucessivas conferências e reuniões ocorridas 

principalmente na década de 1940 resultaram na criação da Organização das Nações Unidas e 

em 1946 a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que já havia sido fundada em 1919, 

passou a ser a sua primeira agência especializada. Neste momento, inicia-se o processo de 

preocupação internacional a respeito das normas relativas ao trabalho digno de modo a 

equilibrar as discussões entre o mercado e o trabalhador.  

A Organização Internacional do Trabalho, em conjunto com outras agências 

especializadas como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
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(FAO) e a Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura (UNESCO), 

desempenharam papel importante na consagração das instituições inauguradas pelo Welfare 

State. A internacionalização do Estado de Bem Estar Social desembocou com a inclusão da 

Seguridade Social como um direito humano através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, como mencionado e a difusão do conceito de seguridade social como um 

direito universal119. 

A produção de normas internacionais no âmbito da seguridade social culmina com a 

edição da Convenção nº 102 de 1952 que estabelece as Normas Mínimas para a Seguridade 

Social, constituindo um dos instrumentos fundamentais textos sobre o assunto. Aprovado na 

35ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, Suíça, no ano de 1952, 

entrou em vigor no plano internacional em 1955, no auge do capitalismo e do Welfare State. E 

é sobre esse documento internacional que este trabalho se debruça, delimitando, para isso os 

institutos jurídicos de quatro países que possuem relativa semelhança em seu estrato 

demográfico e em sua história recente: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.  

 

3.2 A CONVENÇÃO Nº 102 OIT COMO FINALIDADE DA INVESTIGAÇÃO 

COMPARATIVA 

 

Criada em 1919, a Organização Internacional do Trabalho fundamenta-se, diante das 

intercorrências dos movimentos proletários na Europa do século XIX, na promoção da justiça 

social como requisito para a manutenção da paz mundial. Diante do seu caráter de interesse 

difuso, não reduzida à promoção de direitos humanos, mas com reflexos nos deveres e 

interesses dos empregadores e do estado, a OIT é composta por representantes dos governos, 

dos empregadores e dos trabalhadores e objetiva a elaboração de normas internacionais 

principalmente no formato de convenções ou recomendações. 

No seio da OIT, como organismo internacional responsável pelo debate do 

fortalecimento das relações trabalhistas e trabalho decente, no sentido de se garantir um mínimo 

de razoabilidade nas condições de trabalho, são produzidas normas nas espécies de convenção 

e recomendação. 

 Há uma grande discussão sobre a natureza e a força jurídica dos documentos jurídicos 

produzidos no âmbito da OIT e por isso é importante ressaltar que, a despeito das manifestações 

                                                 
119 FAGNANI, Eduardo. ob. cit., p. 10. 
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coordenadas dos Estados diante do direito internacional, os estados-membros da OIT, por força 

do art. 19, parágrafo 5º, da Constituição da OIT, devem ser submeter à ratificação de suas 

convenções ao órgão nacional competente. Em virtude disso, convém expor que os quatro 

países objeto desse estudo, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai são estados-membros da OIT. 

Já as recomendações, não teriam a força desse critério, sendo, portanto, mero 

fornecimento de orientação de como a ordem jurídica interna deve se comportar naquelas 

matérias, logo enquanto a convenção é o “instrumento da uniformização do direito sócio-laboral 

nos Estados que a ratifiquem”120, a recomendação seria “instrumento da aproximação das 

legislações dos Estados que aceitem dar-lhe seguimento, implementando-a mais ou menos 

fielmente na ordem jurídica interna”121. 

A própria OIT classifica suas convenções em três categorias: as fundamentais, que 

integram a Declaração de Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho da OIT e que devem 

ser ratificadas e aplicadas por todos os Estados Membros da OIT; outras quatro referem-se a 

assuntos de relevante importância e por isso são consideradas como prioritárias; e as demais 

convenções, chamadas técnicas122. 

As convenções que pertencem ao terceiro grupo são, por sua vez, enquadradas em 

doze categorias: direitos humanos básicos, emprego, políticas sociais, administração do 

trabalho, relações industriais, condições de trabalho, segurança social, emprego de mulheres, 

emprego de crianças e jovens, trabalhadores migrantes, trabalhadores indígenas, outras 

categorias especiais123.  

Para melhor caracterizar as convenções da OIT baseando em seu conteúdo, Sussekind 

diz que elas podem ser de caráter regulamentar; de aspecto principiológico – quais normalmente 

são acompanhadas de recomendações a serem implantadas de acordo com as condições 

socioeconômicas de cada país – ou promocional, quando se estabelecem objetivos a serem 

alcançados através de sucessivas medidas a critério do signatário124. 

Dentro da categoria sobre a seguridade social, a Convenção nº 102 da OIT foi 

aprovada na 35ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 

28 de junho de 1952. Ela entrou em vigor no plano internacional em 27 de abril de 1955 e 

especifica o nível mínimo de prestações sobre a seguridade social e delimita os mecanismos em 

                                                 
120 CAMPOS, João Mota de. Organizações Internacionais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 75. 
121 idem. 
122 ARIOSI, Mariângela F.. Os efeitos das convenções e recomendações da OIT no Brasil. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5946>. Acesso em: 10/05/2016. 
123 idem. 
124 SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000, p. 62. 
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que as prestações devem ser implementadas125. Estipula nove ramos em que o Estado deve 

garantir proteção: cuidados médicos, subsídio de doença, subsídio de desemprego, pensões por 

velhice, prestações em caso de acidente de trabalho e de doença profissional, prestações 

familiares, subsídio de maternidade, prestações de invalidez e pensões de sobrevivência.  

Nesse sentido, a convenção nº 102 da OIT estabelece normas mínimas de seguridade 

social, suas proposições versam sobre objetivos que devem ser alcançados pelo estado-membro, 

portanto trata-se de uma convenção promocional, embora dela possa-se extrair uma série de 

princípios. 

No que se refere à norma mínima, Balera126 diz que essa espécie de norma é um 

instrumento sobre a ordem social em que se revela um grau de proteção mínimo e que esse grau 

de proteção deve se estender a toda população que atenda determinados requisitos (seja no 

encaixe em algumas categorias profissionais, ou como população economicamente ativa, ou 

para todos os cidadãos, ou ainda os residentes daquele país) de modo que desta proteção mínima 

garantida se infere um princípio fundamental da seguridade social, a universalidade do 

atendimento. Dessa forma se tem dois vieses da propositura das normas mínimas: a garantia 

das prestações e a garantia do alcance universal. Com isso já se percebe que ao indicar objetivos 

específicos, a convenção, diante seu caráter promocional, expõe os mecanismos pelos quais os 

princípios devem ser obtidos. 

A convenção nº 102 da OIT adota normas mínimas que não têm caráter puramente 

principiológico, claro que dessas normas podem ser extraídos princípios e, na verdade são 

nesses princípios que se verificam os elementos do direito comparado, conforme se vê a seguir.  

Esta convenção apresenta valores, posto centraliza sua atenção no homem e no 

trabalho, pois o trabalho é tido como um instrumento ético-social que integra o homem a uma 

comunidade produtiva, logo, na ausência involuntária do trabalho o homem deixa de integrar a 

cadeia produtiva, portanto cabe ao Estado desenvolver mecanismos que viabilizem a 

manutenção da vida decente do trabalhador através da seguridade social, pois na ausência de 

meios de sobrevivência o indivíduo que se enquadrará numa circunstância de indigência. 

O conceito de normas mínimas remete a ideia de um benefício a curto prazo como o 

                                                 
125 Outros convênios foram acordados no âmbito da OIT sobre a seguridade social. Além da convenção nº 102 de 

1952 (norma mínima), há a convenção nº 162 de 1962 sobre a igualdade de tratamento, 121 de 1964, sobre acidente 

de trabalho e doenças ocupacionais, 128 de 1967, que versa sobre aposentadoria por idade, por invalidez e pensão 

por morte, 130 de 1969, sobre assistência à saúde, 157 de 1982, sobre conservação de direitos, 168 de 1988, 

convenção sobre o fomento do emprego e prevenção do desemprego e, por fim, a convenção nº 183 de 2000 que 

trata sobre a proteção à maternidade. 
126 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. São Paulo: LTr, 2009, p. 62. 
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início de onde se desenvolverão um trabalho de seguridade social amplo que vise suprir as 

necessidades do trabalhador inabilitado para o trabalho127.   

Quando se busca delimitar o conceito do que seria o mínimo que se estabelece através 

das normas convencionais especifica o que se espera minimamente das ações estatais dos países 

que ratifiquem a convenção nº 102. Segundo Morais128, as ações têm caráter ético-social e após 

a ratificação tornam-se objetivos a serem perseguidos pelo Estado servindo como um marco 

regulador mínimo, portanto, nessa visão, além de caráter promocional com o fundo 

principiológico, a convenção em análise, também tem o caráter regulatório na categorização 

estabelecida por Sussekind129.  

Entendida como um marco regulador, a convenção nº 102 da OIT se insere nos 

sistemas de seguridade social como o estabelecimento dos compromissos de ordem ética e de 

ordem social, devido a natureza ontológica de suas finalidades, como um espaço de inclusão 

social de efetividade dos direitos sociais.  

Importante relembrar que esse estudo busca apresentar as semelhanças e diferenças 

entre os regimes jurídicos de seguridade social de modo a contemplar qual deles melhor atende 

à convenção nº 102 da OIT, independentemente de apontar descumprimentos ou denunciar sua 

inexecução. De tal modo que não há de ser relevante, pelo menos até a análise do resultado, a 

ratificação ou não deste documento por parte dos países em estudo, uma vez que é possível que 

um Estado não queira se submeter à jurisdição internacional por não concordar em um ponto 

específico desta convenção, no entanto tenha um sistema com uma proteção social e equilíbrios 

financeiro atuarial mais exitosos. 

Todavia, embora não totalmente relevante, cabe mencionar que dos países do Cone 

Sul, apenas dois ratificaram a convenção em estudo: o Brasil e o Uruguai. O Brasil a ratificou 

em 15 de junho de 2009 enquanto o Uruguai o fez em 14 de outubro de 2010. Ao todo constam 

53 ratificações, sendo a última realizada pela Ucrânia, não há registros de denúncias.  

O panorama destes quatro países diante das convenções, recomendações e protocolos 

da OIT apontam que o Brasil e o Uruguai atuam mais fortemente no âmbito da OIT. Num painel 

de 189 convenções, o Uruguai ratificou 109, o Brasil, 96, a Argentina, 80 e o Chile é signatário 

de 62 delas. Das oito convenções fundamentais, o Brasil é o único que não ratificou todas, 

                                                 
127 MORAIS, Océlio de Jesús Carneiro de. Convenção nº 102/1952 da OIT: benefícios acidentários (acidentes 

de trabalho e doenças profissionais) de curto prazo (auxílio) no Brasil. Belém: Revista do Tribunal Regional 

do Trabalho da 8ª Região, 2010, p. 74. 
128 idem. 
129 SUSSEKIND, Arnaldo. ob. cit., p. 203. 
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faltando-lhe apenas a convenção nº 87 que versa sobre a liberdade sindical e a proteção do 

direito sindical. Das quatro prioritárias, o Uruguai é o único país que ratificou todas; ao Brasil 

e à Argentina não consta a ratificação de uma delas – ao primeiro, a convenção nº 129 sobre a 

inspeção do trabalho na agricultura e ao segundo, a convenção nº 122, relativa à política de 

emprego. 

Para poder ser aplicada em todas as situações nacionais, esta convenção oferece a 

possibilidade aos Estados de a ratificarem aceitando inicialmente pelo menos três dos nove 

ramos e posteriormente as obrigações decorrentes dos outros ramos, o que lhes permite atingir 

progressivamente todos os objetivos enunciados na convenção, sendo que o nível das prestações 

mínimas pode ser determinado em relação ao nível dos salários no país em questão. Estão 

igualmente previstas derrogações temporárias para os países cuja economia e instalações 

médicas estejam insuficientemente desenvolvidas, o que permite limitar o alcance da 

convenção e a abrangência das prestações atribuídas. 

Por isso, em que pese a previsão de nove ramos de seguridade social não há a 

existência de imposição total e imediata de todos eles aos países membros de OIT, pois diante 

das diferentes realidades sociais dos países membros, a convenção, em seu artigo 2º determina 

a obrigatoriedade de aplicação de apenas da Parte I, que versa sobre as disposições gerais da 

Convenção, o Cálculo dos Pagamentos Periódicos (Parte XI), a Igualdade de Tratamento para 

os Residentes e Estrangeiros (Parte XII), as Disposições Gerais de Mérito (Parte XIII), e as 

Disposições Diversas (Parte XIV). 

Sobre a cobertura social prevista pela convenção os nove ramos de proteção social 

são: serviços médicos (Parte II), auxílio-doença (Parte III), prestações de desemprego (Parte 

IV), aposentadoria por velhice (Parte V), prestações em caso de acidente de trabalho de doenças 

profissionais (Parte VI), prestações de família (Parte VII), prestações de maternidade (Parte 

VIII), aposentadoria por invalidez (Parte IX) e pensão por morte (Parte X), tais ramos 

selecionam contingências quais os trabalhadores estão sujeitos a sofrer. 

O artigo 2º já obriga os países signatários a indicar, no ato de ratificação, pelo menos 

três dos nove ramos que ele se prontifica a cumprir, sendo que pelo menos um deles deverá ser 

Prestações de Desemprego, Aposentadoria por Velhice, Prestações em Caso de Acidente de 

Trabalho de Doenças Profissionais, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte. 

Em respeito ao artigo supramencionado, o Brasil, no seu ato de ratificação, se 

submeteu ao cumprimento dos nove ramos e o Uruguai de quatro delas – serviços médicos, 

prestações de desemprego, prestações de família e prestações de maternidade. 
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No texto da convenção nº 102 há a formulação de conceitos, característica das 

convenções promocionais e reguladoras, que, como dito no capítulo anterior, relacionam o 

porquê da norma à realidade vivida. Na conceituação, os termos esposa e viúva significam, 

respectivamente, uma mulher que depende economicamente do marido e dependia 

economicamente dele no momento da morte do mesmo; criança designa qualquer pessoa abaixo 

da idade em que é obrigatória a frequência à escola ou de menos de 15 (quinze) anos; o termo 

período de carência significa seja um período de cotização, seja de emprego ou de residência, 

seja uma combinação qualquer desses períodos, desse conceito compreende-se que a convenção 

prevê que os regimes estabeleçam períodos mínimos de contribuição, de serviço ou de 

residência para que o sujeito possa vir a ser beneficiário. Atente-se que a convenção nº 102 foi 

elaborada em 1952, portanto há uma proteção ampla à mulher, não mencionando nenhum 

critério protetor ao esposo ou viúvo e, embora tenha havido uma revisão das convenções em 

2001-2002, a OIT entendeu que elas permanecem pertinentes cabendo apenas adaptações e a 

promoção de uma melhor divulgação dos princípios lá existentes. 

Conquanto não se trate necessariamente de uma convenção principiológica, por não 

deixar ao desígnio do estado quais os objetivos devem ser alcançados, os próprios objetivos são 

germinados no seio de alguns princípios. Mesa-Lago130 classifica seis princípios convencionais: 

universalidade da cobertura; igualdade, equidade ou uniformidade de tratamento; solidariedade 

e redistribuição de renda; abrangência e suficiência das prestações; unidade, responsabilidade 

do Estado, eficiência e participação social na administração e sustentabilidade financeira.  

Os princípios contemplam as funções sociais e econômicas da seguridade social e 

como já explanado aqui é o modo que cada Estado trabalha estes princípios que se desenrolará 

a função política e de onde poderá ser exercido o caráter clientelista. 

A identificação destes princípios no texto da convenção é fundamental na extração 

das variáveis a serem comparadas entre os regimes previdenciários em questão, de tal modo 

que a partir de agora se analisará onde e como se estabeleceram as normas mínimas à seguridade 

social com base nestes princípios. 

 

3.3 EXTRAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPARÁVEIS – COMPARANDA. 

 

Compreendido como um instrumento para abolir a pobreza, o Lorde Beveridge, 

                                                 
130 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 13. 
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introduziu o princípio da universalidade da cobertura como abrangência da cobertura no maior 

número de pessoas. Desenvolvendo esse pensamento, a declaração da Filadélfia de 1944, 

considerada um dos documentos fundadores da própria OIT, declarou que a cobertura deveria 

se estender a todos os membros da comunidade recomendando, em documento próprio, que era 

obrigação da seguridade social proteger todos os assalariados, trabalhadores autônomos e seus 

dependentes131.  

Pela facilidade na identificação e nos mecanismos de filiação, arrecadação, 

recolhimento e abertura de contas, a cobertura é mais fácil de ser implementada para os 

assalariados urbanos de grandes empresas. Há um verdadeiro impasse no âmbito da OIT em 

propor/exigir uma cobertura mais abrangente diante da dificuldade de se alcançar os 

trabalhadores dos países em desenvolvimento onde as empresas são predominantemente 

pequenas e que há um grande número de trabalhadores domésticos, autônomos, em domicílio, 

sazonais ou rural de subsistência132. Inquestionavelmente a cobertura é ampliada nos países 

desenvolvidos cujo grau de industrialização é maior e o setor formal é mais abrangente. Além 

disso, as crises econômicas, que são mais severas nas economias em desenvolvimento (grupo 

em que se encaixam as economias do Cone Sul), ocasionam uma maior taxa de desemprego e 

de subempregos no setor informal e, impreterivelmente, uma queda na cobertura133.   

Nesse esteio, a convenção nº 102 estipula quantitativos mínimos de percentuais 

alternativos que os Estados devem optar como forma de cobertura: 50% dos trabalhadores 

assalariados e seus dependentes; 20% da população economicamente ativa, incluindo seus 

dependentes; 50 % de todos os residentes. Pode também ser criado um determinado limite de 

renda para os beneficiários a fim de reduzir o quantitativo de pessoas alcançadas pelo sistema 

minimamente, se isso for feito a totalidade das pessoas que se encaixe abaixo desse limite 

deverá ser coberta134.  

Esses percentis não são inflexíveis. A própria convenção, por compreender que se 

trata de normas mínimas, embora reconheça que a universalidade é um objetivo a ser perseguido, 

permite que sejam excluídos categorias de difícil cobertura, como os trabalhadores sazonais e 

os rurais. Também há a previsão de exceções temporárias para os países em desenvolvimento 

que assim solicitarem, devendo compreender a cobertura apenas para as categorias de 

profissionais em empresas industriais, todavia, neste caso, é requerida a declaração periódica 

                                                 
131 idibem, p. 21. 
132 idem. 
133 idem. 
134 idem. 
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dos países para saber e justificar a permanência dessa exceção135.  

A universalidade da cobertura é um dos grandes desafios da seguridade social 

reconhecido pela OIT, que chegou em 2001 a declarar que se deve “dar prioridade máxima às 

políticas e iniciativas que contribuam com a seguridade social, àquelas pessoas que não estejam 

cobertas pelos sistemas vigentes”, tais pessoas seriam as pequenas e microempresas, 

trabalhadores autônomos, sazonais, agricultores de subsistência. A OIT defende que é 

imprescindível considerar a capacidade contributiva desses grupos no sentido de relativizar as 

alíquotas de contribuição quando ele for custeado integralmente pelos beneficiários ou 

introduzir seguros voluntários, microsseguros ou ações assistenciais. 

É bom reafirmar que as ações assistenciais diferenciam-se as ações de seguridade ou 

previdência social por que a primeira trabalha sob o aspecto de necessidade focalizada; é preciso 

averiguar a necessidade do indivíduo antes de conceder-lhe algum benefício, no caso das ações 

de seguridade a necessidade pode ser presumida e deve haver a presença do elemento trabalho. 

Nas ações previdenciárias o que se presume não é a necessidade do indivíduo, mas sim a 

incapacidade contributiva daquela específica categoria de trabalhadores. A assistência se 

propõe a atender os cidadãos que, ao serem limitados por alguma contingência individual, 

podem restar incapazes de se prover economicamente. Enquanto a seguridade limita-se aos 

trabalhadores diante de contingências que nem sempre coincidem com aquelas que a assistência 

social protege136.  

O sistema de seguridade social primitivo universal recomenda que as duas vias de seu 

regime sejam uniformes para todos os segurados, assim, tanto as taxas de contribuição, quanto 

o valor das prestações dos benefícios deveriam ser iguais para a globalidade dos seus filiados, 

independentemente de suas rendas. O argumento se fixa na ideia de que somente assim seria 

possível criar um sistema capaz de se prover, pois o cálculo compreenderia um número menor 

de variáveis, diminuindo o risco de um colapso no sistema. 

Por ter sido alvo de severas críticas, o princípio da igualdade de tratamento superou 

esse conceito mesmo sob as alegações de que fora dessa concepção não haveria incentivos à 

filiação, haja vista que as prestações seriam baixas, portanto afugentando quem poderia 

contribuir mais, pois vislumbou-se que trabalhar a equidade das prestações e da participação no 

custeio seria a única forma que toda a população poderia ter acesso ao sistema. Com a 

contribuição igualitária e equitativa, um mínimo restaria garantido e que os segurados que 

                                                 
135 idem. 
136 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. Seguridade social e direitos humanos. São Paulo: LTr, 2007, p. 144. 



75 

 

 

pudessem contribuir mais poderiam recorrer a outras formas de investimentos, inclusive, ao 

seguro voluntário137.  

A OIT considera que a “igualdade de tratamento é um princípio guia da seguridade 

social”138 e corroborando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em sua proibição 

a qualquer forma de discriminação (raça, sexo, idioma, religião, política, nacionalidade, 

propriedade, renda), a convenção nº 102 não estabelece que os Estados devem dar o mesmo 

tratamento a todos os trabalhadores, extirpando quaisquer privilégios ou prejuízos oriundos dos 

sistemas de seguridade social. 

O acesso ao sistema não poderá restringir nenhum cidadão que contemple os 

requisitos de elegibilidade do sistema. Não obstante, a universalidade e a igualdade no âmbito 

da OIT não foram suficientes para atingir alguns grupos que já dispunham de regimes 

previdenciários mais benéficos, como os servidores públicos que, ainda hoje, permanecem com 

sistemas de seguridades apartados, portanto entende-se que o princípio da universalidade e 

igualdade não se refere em unir todos os grupos de trabalhadores a um sistema previdenciário 

único, mas sim que todos eles estejam cobertos por um sistema previdenciário139. A separação 

por categorias afeta outro viés da seguridade social, a equidade no tratamento. 

Embora a OIT possua doze convenções que versem sobre a igualdade de gênero140, 

nenhuma delas trata sobre a busca da igualdade de gênero através da seguridade social. Alguns 

países, como a França, prevêem regras mais benéficas para as mulheres que possuam filhos, 

porém, embora desejável através de recomendações, não é convencionada a consideração do 

período dedicado à maternidade a ao cuidado de parentes idosos ou inválidos no cálculo dos 

benefícios141.  

Além dessas características, é o princípio da igualdade de tratamento que deu origem 

à parte XII da convenção nº 102, que aponta que os residentes não nacionais gozam dos mesmos 

                                                 
137 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 23. 
138  GREBER, Pierre-Yves. The guilding principles of social security, in An operational framework for 

pension reform tripartite regional consultation with central and eastern european countries on the 

development of an ILO approach to the reform and development of pension systems. Genebra: OIT Social 

Security Department, 1997, p. 19. 
139 OIT-AISS, Principios de la Seguridad Social. Genebra: OIT, 2001, p. 22. 
140 Convenção nº 3 sobre a proteção à maternidade, 1919;  Convenção nº 4 sobre o trabalho noturno (mulheres), 

1919; Convenção nº 41 (revisada) sobre o trabalho noturno (mulheres), 1934; Convenção nº 45 sobre o trabalho 

subterrâneo (mulheres), 1935; Convenção nº 89 sobre o trabalho noturno (mulheres), 1948 e Protocolo, 1990; 

Convenção nº 103 sobre a proteção à maternidade (revisada), 1952; Convenção nº 100 sobre a igualdade de 

remuneração, 1951; Convenção nº 111 sobre a discriminação (emprego e ocupação), 1958;  Convenção nº 156 

sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981;  Convenção nº 171 sobre o trabalho noturno, 1990; 

Convenção nº 183 sobre a proteção à maternidade (revisada), 2000; Convenção n 189 sobre trabalho decente para 

trabalhadoras/es domésticos/as, 2011. 
141 OIT-AISS. ob. cit., p. 89. 
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direitos previdenciários que os residentes nacionais. Com esse argumento, as legislações criadas 

sob o prisma dessa convenção não são xenófobas e fazem poucas discriminações ao estrangeiro, 

seja ele migrante residente permanente ou não142.  

Quando se trata do cálculo dos pagamentos periódicos, a convenção nº 102 se refere 

a um beneficiário-padrão e o conceitua conforme a natureza dos operários e dos arranjos 

familiares mais comuns. A este beneficiário-padrão, a convenção estabelece no artigo 65, 3, 

que um máximo no valor da prestação poderá ser estabelecido desde que sejam cumpridos os 

percentuais mínimos referentes à média dos ganhos recebidos por ele. 

O texto convencional compreendeu que poucos países implementaram sistemas 

fidedignamente  beveridgiano  de prestações igualitárias, pois em grande parte dos sistemas 

desenvolvidos houve uma relação entre capacidade contributiva e o valor dos benefícios. A 

ideia original era proteger o grupo de trabalhadores que não poderia se prover diante de 

determinadas contingências, nesse pensamento, excluíam-se os grupos de alta renda, que já 

seriam protegidos pelo próprio sistema, porém, paulatinamente com a inclusão desse grupo foi 

preciso reforçar a relação valor de contribuição e valor do benefício ao ponto de retornar às 

ideias do sistema bismarckiano. 

Diante dessa evolução, a convenção nº 102 complementa o princípio da igualdade de 

tratamento com a ideia de equidade informando que para aqueles que não se encaixem no perfil 

do beneficiário-padrão “a prestação será fixada de maneira a representar uma proporção 

equitativa da do beneficiário-padrão”. 

Bem certo que muitos países estabeleceram um máximo de contribuição e de montante 

da prestação, de modo a não comprometer substancialmente o sistema na criação de benefícios 

não custeáveis por serem muito altos, portanto o que a convenção prevê é um espectro de 

mínimo em que o princípio da universalidade contempla todos os trabalhadores ou residentes e 

um máximo que insira uma cota dos grupos de alto padrão no sentido de garantir, inclusive, a 

manutenção de um padrão de vida. 

Os artigos 65, 10 e 66, 8 da convenção nº 102 traz a previsão de que a manutenção de 

um padrão de vida é imprescindível de tal modo que sempre que houver variações sensíveis do 

custo de vida o montante dos pagamentos dos benefícios periódicos deverá ser reajustado. 

A manutenção do padrão de vida representado pela previsão do reajustamento dos 

benefícios diante de variações do custo de vida é um instrumento bastante inerente às economias 
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mais vulneráveis em que os índices inflacionários costumam afetar diretamente a renda dos 

trabalhadores e também dos beneficiários. 

A adoção do princípio da igualdade e equidade na determinação dos montantes dos 

pagamentos de benefícios periódicos, bem como a previsão do reajustamento, é recomendável 

quando o Estado permite a participação de trabalhadores que podem contribuir com valores 

maiores já que o Estado se propõe a assegurá-lo com uma renda de substituição básica ou 

intermediária, porém ao mesmo tempo o incentiva na busca de uma previdência individual à 

medida que o seu poder de contribuição supera aquele que o sistema está disposto a assegurar143.  

Portanto, infere-se que a convenção nº 102, embora traga o âmago do modelo  

beveridgiano  de inclusão, através da universalidade, remonta ao modelo bismarckiano no 

aperfeiçoamento do binômio contribuição/benefício. Esse revés é considerado uma aplicação 

ainda da universalidade por incluir os grupos de renda mais alta, de tal modo que todos 

absorvem o risco do pagamento de um benefício mais custoso ao passo que também se 

beneficiam de uma arrecadação maior. Como há uma absorção de um risco maior por todos os 

filiados, que simultaneamente podem se beneficiar diante da redistribuição da renda pode-se 

alcançar outros elementos: a solidariedade e a redistribuição de renda. 

Ainda sobre a manutenção do padrão de vida se desdobra outro princípio preservado 

pela convenção nº 102 da OIT: a abrangência e suficiência das prestações. Quando se menciona 

suficiência já se remonta a defesa da concessão das prestações com um valor capaz de suprir as 

necessidades do trabalhador, recordando que desde 1944, a OIT já incentivava a o reajuste das 

prestações conforme a variação do custo de vida144. 

Não foi prescrito o estabelecimento de um valor mínimo das prestações em virtude 

das diferenças sociais e econômicas dos países e fixar parâmetros tendo em vista o êxito de 

alguns sistemas não garantiria o mesmo resultado em todos. Devido isso, foi necessário 

distinguir o tratamento em duas espécies de sistemas, aqueles que trabalham com um valor 

uniforme e aqueles que concebem o valor conforme a renda. Feita a distinção, cada trabalhador 

tem, conforme a parte XI da convenção nº 102, um salário de referência específico e com uma 

taxa de reposição de no mínimo 45%145 para um assalariado com 30 anos de contribuição. 

As prestações também devem ser abrangentes de modo a alcançar o máximo de 

contingências e riscos possíveis, Mesa-Lago diz que os sistemas embrionários de seguridade 

                                                 
143 FERREIRA, Lauro Cesar Mazetto. ob. cit., p. 151. 
144 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 29. 
145 A taxa original era de 40% e foi elevada para 45% em 1967. (MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 29) 
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social já se comportavam de maneira abrangente por funcionarem através da combinação de 

três instrumentos: os seguros sociais, a assistência social e os seguros voluntários146.  

Considerado como o mais importante instrumento da seguridade social na estrutura 

idealizada pelo Lorde Beveridge, os seguros sociais incluem todos os benefícios e prestações, 

em dinheiro ou não, que são fornecidos aos filiados do sistema que contribuem para o seu 

custeio. São benefícios associados à saúde, a acidente de trabalho e doenças ocupacionais. De 

caráter suplementar, a assistência social é o segundo instrumento na estrutura  beveridgiana e 

alcançaria aqueles não cobertos pelos seguros sociais e que se situassem em alguma situação 

de necessidade, reforce a ideia de que a averiguação da necessidade e da incapacidade de 

provimento é requisito para ser elegível a um benefício assistencial. Por fim, os seguros 

voluntários, aparecem com caráter adicional, para aqueles que tivessem recursos que lhes 

permitam fazer uma poupança que somasse ao seguro social. 

As nove partes da convenção nº 102 da OIT, que tratam das contingências que o estado 

deve buscar cobrir, estabelecem normas mínimas de conteúdo promocional nas hipóteses de: 

assistência à saúde, prestações monetárias por motivo de doença, maternidade, idade, invalidez 

e morte, além de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, desemprego e salário família147.  

Gilion148 compreende o instrumento do seguro social como o programa que permite 

expandir a seguridade social para o fornecimento de uma renda básica para quem necessite e 

assistência médica completa, enquanto Greber149 acresce a garantia da renda substitutiva, como 

um terceiro pilar do seguro social. Então no aspecto do fornecimento das prestações através de 

benefícios em dinheiro temos duas espécies, as rendas básicas, que correspondem à prestações 

de caráter transitório e complementar, e as rendas substitutivas, que correspondem às prestações 

permanentes ou transitórias, que substituam por inteiro os ganhos dos trabalhadores. 

A convenção nº 102 ainda prevê que, embora se deseje, as nações podem não se 

comprometer com o cumprimento de todas as contingências, do mesmo modo que não há a 

exigência de que sejam implementados todos imediatamente, podendo ser feito de forma 

gradual de modo a se alcançar a mais abrangente das proteções sociais de modo progressivo. 

Como um reflexo contundente da função social, a solidariedade e a redistribuição de 

renda é um dos princípios que mais se faz presente no texto convencional estudado. Partindo 
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da ideia de que toda a população deve filiar-se ao sistema e, portanto, contribuir para o seu 

custeio deve haver uma solidariedade em dois aspectos: a solidariedade geral e a intergeracional. 

A solidariedade geral se situa quando o Estado surge como financiador do sistema, 

ainda que em caráter subsidiário nos regimes de capitalização, e aporta recursos do tesouro, 

oriundos dos impostos já existentes. Qualquer medida que proceda à transferência de recursos 

é um sistema de solidariedade geral. 

Mazetto150  diz que os sistemas de seguridade modernos exigem um Estado mais 

participativo e não apenas extraordinário, subsidiário ou acessório, posto que a eliminação das 

indigências sociais ante as vicissitudes da vida é um anseio da coletividade, portanto não cabe 

apenas ao próprio indivíduo supri-las solitariamente. Assim, devido à globalidade que o sistema 

pede, o Estado possui um papel fundamental para equalizar as contribuições no mínimo 

necessário para que não se torne um fardo sacrificante ao trabalhador, em especial àqueles que 

ganham menos.  

Não é redundante lembrar que embora mencionada a consideração feita acima, não é 

objeto deste trabalho apontar um regime de seguridade que seja mais moderno ou mais eficiente, 

mas é importante declarar que mesmo nos regimes de capitalização, a solidariedade é requisito 

para um sistema sadio e capaz de atender aquilo que se propõe. 

Pensando na preservação da discricionariedade do Estado em optar pelo regime que 

melhor se adequar, a convenção estabeleceu no art. 71 que o custo das prestações e os gastos 

de administração devem ser pagos por toda a coletividade, seja através de impostos ou 

contribuições ou de ambos. Porém, mais adiante, ressalva que mesmo que caso o Estado opte 

por um financiamento exclusivo de contribuições ele deve assumir uma responsabilidade geral 

no pagamento das prestações, portanto a coletividade, representada pelo Estado, é responsável 

solidariamente pelo pagamento dos benefícios concernentes a convenção nº 102 da OIT. 

Nos regime de repartição a solidariedade é o pilar do sistema, uma vez que as 

contribuições de todos financiam os benefícios a serem pagos, tanto é que além da solidariedade 

geral, a solidariedade intergeracional é o instrumento pelo qual os filiados em atividade 

custeiam os benefícios pagos aos inativos. No regime de capitalização, como se trata do 

rendimento de contas individuais, a coletividade intergeracional é inexistente.  

A desvalorização monetária, fenômeno absolutamente comum nas economias em 

desenvolvimento, em especial daquelas que são objeto desse estudo, faz com que o valor 
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acumulado nas contas individuais pelas contribuições em regime de capitalização percam 

substancialmente seu valor, prejudicando a lógica do sistema uma vez que rende prestações 

irrisórias incapazes de prover os beneficiários de suas necessidades. A experiência internacional 

fez com que modelos de regimes de capitalização que sofreram com a desvalorização monetária 

adotassem medidas de solidariedade para não prejudicar os beneficiários. Nas hipóteses de a 

desvalorização não ser tão brusca ao ponto de desmontar todo o sistema, o estado pode agir, em 

virtude de sua responsabilidade geral, de forma focalizada nos benefícios que não alcancem 

sequer um mínimo aceitável transferindo parte dos valores das contribuições da atividade – 

solidariedade intergeracional – ou aportando através de quantias arrecadadas através de 

impostos – solidariedade geral. 

É através da solidariedade que a seguridade social age na redistribuição de renda. 

Beveridge esclarece que para se eliminar a pobreza não bastava produzir mais, pois é necessário 

também distribuir adequadamente o produto. A seguridade faz essa redistribuição diante das 

múltiplas fontes de financiamento. Quando o Estado aporta recursos para assegurar o 

pagamento de uma universalidade de beneficiários garante que a renda não se concentre, pois 

exige uma tributação maior nas parcelas da população de alta renda151.  

Além disso, a redistribuição de renda pode ser observada em qualquer oportunidade 

que se transfira do mais concentrado para o menos concentrado, como por exemplo, o 

pagamento de o mesmo valor pecuniário para quem contribuiu com diferentes alíquotas devido 

a capacidade contributiva inferior. Ou ainda quando o empregador contribui com o sistema, 

pois trata-se de uma contribuição que não enseja em um retorno para quem contribui. 

Há uma grande relação entre a universalidade, igualdade e a solidariedade e o 

funcionamento inadequado de um afeta nos outros e desestabiliza o sistema. Para a OIT, em 

atenção ao princípio da solidariedade e em resposta ao princípio da universalidade, todos devem 

ser filiados ao sistema para que através da lógica do sistema ocorra a redistribuição de renda, 

seja dos ativos aos inativos (que se situam em estado de contingência, portanto são mais 

vulneráveis) ou dos grupos de maior renda aos grupos de menor renda, quando o a alta renda 

contribui mais e quando há subsídios estatais, especialmente quando a tributação é 

progressiva152.  

A OIT reafirmou em conferência no ano de 2001 que a seguridade social fomenta a 

solidariedade, a redistribuição de renda e serve também como um instrumento de combate à 
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pobreza e deve agir na formalização do trabalho. O desafio de integrar o trabalho informal na 

seguridade social deve ser assumido por toda a coletividade, pois considerando uma parcela de 

pessoas não cobertas, ao se encontrar em situação de contingência cria um problema social que 

terá que ser resolvido por toda a coletividade, como aumento na criminalidade, marginalização, 

excesso de ações assistenciais, ou seja, é uma questão que antes ou depois deverá ser enfrentada 

por todos, porém ao trabalhar a solidariedade através da seguridade social, poupa os cidadãos 

mais vulneráveis de sofrimentos153.  

Embora seja estranho ao objeto de estudo, já que a convenção nº 102 não faz 

preferência a nenhum regime de seguridade, seja capitalização ou repartição, a OIT se 

manifestou através de uma publicação sobre as reformas na América Latina que ainda que exista 

a opção de um regime de capitalização com contas individuais, “ela não deveria debilitar os 

sistemas de solidariedade, em que o risco está repartido entre todos os filiados ao regime” e 

indica que o papel do Estado diante dos regimes de capitalização deveria ser de incentivo aos 

trabalhadores de renda média ou alta, devendo manter sob responsabilidade de um regime de 

repartição geral os trabalhadores de renda baixa154.  

O texto convencional da OIT não previu somente o aspecto de benefícios. No intuito 

de prezar por um sistema que pudesse ser saudável, a convenção nº 102 foi redigida sob o 

aspecto do princípio da eficiência, responsabilidade do estado e participação na gestão.  

Carmelo Mesa-Lago acrescenta a esse princípio, a unidade do sistema baseando-se 

nas expectativas de que um sistema único promoveria uma redução dos custos administrativos, 

além do que um sistema único estatal, aí seguindo a linha  beveridgiana, teria menos custos em 

virtude de não ter gastos na busca por novos filiados por causa da concorrência, portanto teria 

apenas a preocupação em ser rentável. Ainda aponta que um fundo único seria responsável pela 

arrecadação, investimentos e pagamentos com o controle direto do Estado seria o mecanismo 

mais eficiente na administração do sistema155.  

Embora a unicidade seja uma característica de um sistema eficaz e eficiente, a 

centralização, segundo ele, não é necessária, podendo o sistema ser descentralizado através de 

agências locais que pudessem atender aos segurados, conforme suas peculiaridades. Isso geraria 

uma economia, já que, não necessitaria de pagar os custos administrativos várias vezes. 

Também se soma às vantagens apresentadas por Mesa-Lago o fato de que, sendo coordenado 
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por um só administrador é mais fácil apresentar relatórios e diagnosticar a saúde do sistema, 

simplificando o seu conhecimento, sua aplicação e sendo mais incisivo em necessárias 

correções156.  

Os sistemas únicos são um aprimoramento dos sistemas múltiplos, de modo que houve, 

e ainda há, uma resistência para sua implantação, pois as categorias que já estavam cobertas por 

sistemas mais benevolentes não aceitaram a integração. Alguns Estados mantiveram os 

sistemas múltiplos, outros criaram um sistema único obrigatório, outros ainda à medida que 

inseriram um sistema único passaram a fragilizar paulatinamente os que resistiram para que a 

adesão fosse inevitável. 

Todavia, tendo em vista a existência de vários modelos de sistemas de seguridade 

social durante a redação da convenção nº 102, o texto não considerou sensata a recomendação 

do sistema único de administração. Em nenhum momento há a indicação para esse modelo, 

portanto não se vê contemplada a unidade como um princípio inerente a seguridade social. 

Em contrapartida, no artigo 72, 2, do texto convencional esclarece que “o Membro 

deve assumir uma responsabilidade geral da boa administração das instituições”. Mazetto diz 

que a gestão da seguridade social é incumbência do estado, devendo, para isso, intervir através 

de medidas legislativas regulamentadoras além de exercer a atividade diretamente, porém, 

apesar dos inúmeros argumentos que sustentam a teoria de um sistema administrado pelo ente 

estatal, a convenção nº 102 reduz a responsabilidade do Estado a um aspecto geral157.  

No que importa à participação na gestão, a OIT, através da convenção nº 102, não 

obriga o Estado a ter um papel principal, esclarecendo, inclusive, que nas hipóteses em que uma 

autoridade pública não estiver inserida na administração dos sistemas de seguridade, seja 

através de uma instituição específica ou repartições responsáveis perante o legislativo, os 

filiados ao sistema deverão tomar parte na administração ou, pelo menos, ser representados 

através de conselhos de caráter consultivo. 

Percebe-se que a convenção não exige a participação do Estado na administração dos 

sistemas, porém proíbe, de forma implícita, que ela seja exercida de forma unilateral pelos 

operadores, devendo haver uma participação dos administrados, pelo menos, de forma 

consultiva. Infere-se que não é desejável uma administração centralizadora, podendo o Estado 

imiscuir-se nela, prever a participação de autoridades públicas e dos empregadores ou, ainda, a 

representação dos filiados. 
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A administração da seguridade social costuma ser bipartite ou tripartite e, embora a 

convenção nº 102 não exija a participação dos segurados como administradores, contemplá-los 

é um viés democrático e favorece que o sistema compreenda os verdadeiros anseios daqueles 

para quem ele serve158.  

Nesse entendimento, conclui-se que um sistema cujo modelo inteiramente privado não 

é incompatível com a convenção nº 102, desde que se resguarde o mínimo de um órgão 

consultivo aos filiados para que a administração seja transparente e que os principais 

interessados sejam sabedores das dificuldades e êxitos que as operações passam. 

Em conclusão, nota-se que o pactuado convencionalmente deixa o Estado bastante 

flexível na formulação e manutenção do sistema. Mesa-Lago afirma que posteriormente a OIT 

reafirmou essa base:  

 

A Conferência de 2001 declarou que “os regimes deveriam ser administrados de uma 

maneira boa e transparente, com custos administrativos tão baixos quanto seja factível 

e com uma forte participação dos interlocutores sociais”. Ratificou a participação 

eficaz e com um papel importante desses interlocutores no desenvolvimento de 

políticas e nos órgãos bipartites (trabalhadores e empregadores) ou tripartites (os 

anteriores mais o governo) de gestão da seguridade social. Identificou a melhora do 

governo e da administração da seguridade social como temas prioritários na pesquisa, 

em reuniões de especialistas e na cooperação técnica. Por último, recomendou o 

diálogo social dos três setores a fim de gerar consenso social e vontade política para 

atuar, especialmente ao discutir uma reforma do sistema. 

 

 

Também com o enfoque na consistência do sistema, a convenção nº 102, no artigo 71, 

2, determina a realização de estudos e cálculos periódicos atuariais para que sejam verificados 

a saúde e o equilíbrio financeiro do sistema a fim de prever e evitar possíveis colapsos avindos 

de medidas que interfiram no plano de custeio ou nos planos de benefícios159.  

Antes de qualquer modificação, seja das prestações, das taxas de contribuições ou dos 

impostos destinados à cobertura previdenciária, o Estado deve se certificar acerca dos estudos 

e cálculos executados por atuários. Essa regra assinala o princípio da sustentação financeira que 

mostra uma preocupação na execução de um plano viável de acordo com as peculiaridades dos 

países. Outra nuance que pode ser observada na convenção nº 102 que diz respeito à recepção 

deste princípio, se faz na previsão/permissão que a cobertura seja realizada em etapas, um plano 

geral que pudesse ser implementado à medida que os recursos se tornassem disponíveis. 

A forma de custeio é a questão central da sustentabilidade financeira, com fontes 
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preferencialmente múltiplas, como já exposto, o sistema (as prestações, taxas administrativas, 

riscos assumidos) devem ser financiados pela coletividade, seja no regime de repartição ou de 

capitalização, conforme foi elucidado quando se dissertou sobre a solidariedade geral. É o 

custeio que deve ser o primeiro ponto abordado nos cálculos atuariais 

É interesse também desse princípio, o resguardo da parcela de trabalhadores de ganhos 

mínimos devido sua hipossuficiência contributiva; como a convenção prevê que o total das 

contribuições dos assalariados não deve ser superior a 50% da totalidade dos recursos 

destinados à proteção, desdobra-se que além da sustentabilidade financeira, a multiplicidade de 

fontes é uma exigência da convenção nº 102, pois depreende-se que apenas as contribuições 

dos filiados não são suficientes para o equilíbrio do sistema160.  

É justamente através do princípio da sustentabilidade financeira que surgem os 

regimes de financiamento e propiciadores do equilíbrio financeiro e atuarial da seguridade 

social: o regime de capitalização e o regime de repartição. Como já apresentado nesse trabalho, 

esses regimes possuem seus diferenciais no destino dado às contribuições, se para uma conta 

individual ou a um fundo comum.  

Quando se refere ao regime de capitalização, a sustentabilidade é mais garantida, uma 

vez que os riscos como a desvalorização monetária, são assumidos pelo contribuinte, ao passo 

que o regime de repartição tem um viés mais perigoso para o equilíbrio financeiro, pois o 

sistema quem absorve os riscos inerentes às atividades financeiras. Há um terceiro regime 

também já aqui relatado, o regime misto, ou capitalização parcial coletiva, que garante a 

sustentabilidade em virtude de uma avaliação periódica, que normalmente, sugere um 

incremento na contribuição161.  

O montante arrecadado deve ser investido para manter ou até mesmo acrescer o valor 

contributivo. A característica de investimento é um sustentáculo nos sistemas que adotam o 

regime de capitalização de caráter privatista, pois permite ao administrador do sistema ofertar 

melhores ganhos em investimentos mais arriscados ou mais segurança em investimentos menos 

rendoso. 

No enfoque sobre o investimento, a convenção nº 102 trabalha no sentido de garantir 

a manutenção dos fundos e prevê que o valor arrecadado não poderá ser utilizado com 

propósitos diversos, como cobrir deficit orçamentário, exige que o montante arrecadado seja 

utilizado exclusivamente para o pagamento dos benefícios; também requer a maximização dos 
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fundos, seja através do aumento das contribuições ou pelos próprios investimentos para que se 

mantenha o poder aquisitivo das prestações. O montante arrecadado também deverá estar 

sempre à disposição, para que esteja hábil sempre que necessário, portanto a convenção trata 

os investimentos sob três aspectos, a segurança, o rendimento e a liquidez dos fundos162.  

A exclusividade de despesas prevista na convenção nº 102 reforça a tese de que ao 

estado-membro não está permitido utilizar do valor arrecadado através das contribuições 

previdenciárias para pagar benefícios de caráter assistencial, uma vez que a assistência social 

não se incorpora à seguridade social, conforme a previsão convencional e já debatido aqui. 

O uso dos rendimentos em investimentos sociais também é uma recomendação da 

OIT. Se utilizados como para a saúde ou moradia, desde que de forma eficiente reflete a função 

social da seguridade, contribuindo para a criação de uma sociedade mais coesa, porém a própria 

OIT ressalva que os investimentos devem ser feitos de maneira eficiente e, infelizmente, muitos 

desses investimentos sociais não têm tido um bom rendimento ao sistema, revelando um 

contrassenso ao objetivo da rentabilidade dos fundos163.  

Assim como a administração dos fundos costuma ser bipartite ou tripartite, as fontes 

também devem ser múltiplas, como se infere no artigo 71, 2, que proíbe a cobrança de 

contribuições altas que afetem a vida do trabalhador em atividade. De tal modo que a OIT 

chegou a recomendar a ampliação das fontes de financiamento por meio tripartite que se 

enraizariam nas contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e em um aporte do Estado 

através dos impostos em geral. 

A sustentabilidade financeira é um dos grandes problemas dos sistemas de seguridade 

social, ao ponto de a OIT recomendar que fossem feitos os ajustes necessários e avaliações 

atuariais completas antes da adoção de qualquer nova legislação164.  

E embora fuja do escopo central da temática deste trabalho, já que os objetos 

comparados são as legislações em uma microcomparação vertical e não histórica/horizontal, é 

importante trazer o tema sobre os ajustes nos sistemas de previdência, uma vez que, 

inevitavelmente este assunto será retomado nos capítulos seguintes, tendo em vista que as 

reformas foram matéria de longos debates e de importantes inovações legislativas durante o 

período neoliberal da América do Sul do século XX. 

Aqui há uma disputa entre dois princípios da seguridade social previstos na convenção 

                                                 
162 idem. 
163 idem. 
164 OIT, ob. cit. 2002, p. 5. 
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nº 102: a suficiência das prestações e o equilíbrio financeiro. Como o princípio da suficiência 

está intimamente ligado ao montante recebido pelo beneficiário, afeta diretamente no valor que 

o sistema deve dispor, aí entra o conceito econômico chamado taxa de reposição. 

A taxa de reposição diz respeito à razão entre o benefício recebido e o salário médio 

do trabalhador enquanto na atividade, por se tratar de uma divisão de valores teoricamente 

próximos, quanto mais a taxa de reposição se aproximar de 1, significa que o valor da 

aposentadoria será mais próximo do valor recebido pelo trabalhador em atividade, por exemplo, 

sendo a taxa de reposição igual a 0,5 implica que a aposentadoria será igual a metade daquilo 

percebido em atividade e se, numa situação hipotética, for superior a 1, induz que o benefício é 

maior do que o salário165.  

Em algumas situações a taxa de reposição pode ser expressa em porcentagem, 

bastando multiplicar o valor encontrado na divisão do benefício médio pelo salário médio e 

multiplicar por cem. 

A maioria dos países da América Latina e Caribe protege os trabalhadores de baixa 

renda usando justamente o artifício da taxa de reposição oferecendo-lhes, na terceira idade, 

taxas superiores altas para quem recebe o salário médio. Tal fenômeno é sentido, 

principalmente quando se indexa o valor de um salário mínimo ao valor mínimo da 

aposentadoria. Um estudo patrocinado pela OCDE, apontou que a taxa de reposição para os 

trabalhadores que recebem o salário médio nos países da América Latina e Caribe é de 0,62 

enquanto àqueles que percebem a metade do valor do salário médio a taxa é de 0,73. 

Há situações em que a taxa de reposição aponta que o valor do benefício é superior ao 

salário dos trabalhadores de baixa renda: Colômbia, 1,03; Jamaica, 1,01; Paraguai, 1,04 e 

Venezuela 1,38. Em compensação, a República Dominicana demonstra a taxa de reposição em 

0,23 e o Haiti em 0,3.  

Nessa região, a taxa de reposição para os trabalhadores de provimentos médios é de 

0,62 e aos trabalhadores com renda duas vezes acima daquela aferida na média é de 0,55. O que 

indica uma proteção aos trabalhadores de baixa renda em detrimento aos trabalhadores com 

maior poder aquisitivo em atividade, incentivando, através de medidas negativas a procura por 

meios complementares de proteção em situações de contingência para essa parcela de 

trabalhadores. 

                                                 
165 VIGNA, Bruno Zanotto. A Previdência Social Brasileira Após A Transição Demográfica: Simulações De 

Propostas De Reforma. In: XXXIV ENCONTRO ANUAL DE ECONOMIA, 34. 2006. Salvador, Anais, Área 2: 

ANPEC: Salvador, 2006. 
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Em destaque dos países estudados pela OCDE na América Latina e Caribe (LAC26)166, 

o Equador e o Paraguai, na média, superam 0,9 na taxa de reposição enquanto a  República 

Dominicana, El Salvador, Haiti, México e Suriname não ultrapassam 0,3.  

Giambiagi167 apresenta um ambiente lógico que sugere quando um sistema está em 

equilíbrio ou não. Segundo ele, em um trabalho feito em 2005 para o Banco Mundial, por 

Robert Holzmann e Richard Hinz, a necessidade de se corrigir a previdência social se dá pelo 

fato de que enquanto algumas economias ficaram ricas antes de ficarem velhas outras estão 

ficando velhas antes de ficarem ricas, além disso, em economias estáveis é comum que os 

cidadãos cheguem à velhice com reservas e investimentos que lhes garantam uma sobrevida 

confortável, panorama que não é visto nas sociedades em desenvolvimento, portanto 

necessitando de ações incisivas do poder público. 

Como já alertado na introdução, este trabalho é, sobretudo, transdisciplinar, de tal 

modo que seria impossível tratar direitos fundamentais materializados através de prestações 

financeiras, sem recorrer a números e equações. Os direitos aqui debatidos só poderão se tornar 

realidade se operados por um sistema equilibrado e como esse sistema pode assumir inúmeros 

modelos é preciso recorrer a uma fórmula matemática para apontar como um sistema pode ser 

considerado saudável. 

A fórmula apresentada por Giambiagi é de fácil compreensão e é aplicável apenas em 

sistemas que apliquem o regime de repartição, pois, nos regimes de capitalização, em virtude 

de ser o trabalhador quem assume o risco não há a possibilidade de se falar em 

insustentabilidade financeira, já que se o sistema entrar em colapso o que será atingido é a 

suficiência das prestações e não a sustentabilidade. 

É preciso que se considerem as seguintes variáveis: 

C = Valor da contribuição média; 

N = Número de contribuintes; 

A = Valor médio das aposentadorias e pensões; 

B = Número de benefícios; 

S = Salário médio dos trabalhadores. 

Em um sistema em equilíbrio, cujo regime seja de repartição, as receitas de 

                                                 
166 O LAC26, consoante estudo realizado pela OCDE, compreende os seguintes países: Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e 

Tobago, Uruguai e Venezuela. 
167 GIAMBIAGI. ob. cit., p, 81. 
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contribuições deve ser, no mínimo igual à despesa com as aposentadorias, nesse sentido, o valor 

arrecadado, conforme as definições acima, corresponde a C x N enquanto a despesa equivale a 

A x B, portanto tem-se então que um sistema equilibrado se dá por: 

 

C x N=A x B 

 

Por algum motivo, Giambiagi não considera outras fontes de custeio além da 

contribuição realizada pelo trabalhador, que pode assumir diversas formas de financiamento, 

desde a participação da população através de contribuições realizadas em folhas de pagamento 

como financiamento realizado pelo Estado através dos impostos em geral, apesar dessa crítica, 

por se tratar apenas de um mecanismo para elucidar a relação suficiência/equilíbrio, se manterá 

o seu raciocínio. 

Para se obter o valor médio das contribuições dos trabalhadores (C) sabe-se que 

corresponde a uma parte de seus rendimentos, ou seja, uma determinada alíquota (a) aplicada 

ao salário médio (S), logo C = a x S. Do mesmo modo o valor das aposentadorias (A), como já 

foi visto, corresponde ao valor do salário médio (S) de acordo com a taxa de reposição 

previdenciária (t), portanto A = t x S. Nesse sentido pode-se reescrever a equação do seguinte 

modo: 

C x N = A x B 

C = a x S 

a x S x N = t x S x B 

 

Desconsiderando a incógnita S presente em ambos os termos e desenvolvendo um 

pouco mais, tem-se: 

a x N=t x B 

a= t
B

N
 

 

Desta forma, percebe-se que em um sistema equilibrado, a alíquota aplicada deverá 

ser o equivalente a taxa de reposição desejada multiplicada pela razão entre o número de 

benefícios e o número de contribuintes. 

O significado dessa equação demonstra como os princípios trazidos pela convenção 

nº 102 estão intrinsecamente conectados e elucida o quanto é difícil para os sistemas 
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desenvolver meios que possam atender as demandas convencionais. Em um sistema cujo 

número de benefícios (B) mantidos seja igual ao número de contribuintes (N) a taxa a alíquota 

a ser aplicada nos salários dos trabalhadores terá de ser idêntica a taxa de reposição, nesse 

sentido, considerada a média dos países da OCDE, seria o mesmo que exigir uma contribuição 

de 62% dos trabalhadores com rendimentos médios, já que a taxa de reposição aponta em 0,62. 

Uma alíquota tão alta, indubitavelmente, não respeita o artigo 71, 2 que impede que as 

contribuições ultrapassem 50% dos recursos destinados aos assalariados, ferindo a 

solidariedade e a redistribuição de renda. 

Se já no caso em que o número de benefícios é igual ao número de contribuintes 

decorre a situação esdrúxula descrita acima, depreende-se que, para iniciar o respeito à 

convenção nº 102, o número de contribuintes deverá ser superior ao número de benefícios, 

portanto é preferível que o sistema desenvolva mecanismos que abarque a globalidade da 

população em atividade e de igual necessidade promova meios para que a população não 

necessite, ou não se sinta estimulada a necessitar dos serviços de seguridade social. Neste ponto, 

deve-se lembrar que a convenção insere também limites, pois as prestações devem ser 

abrangentes de modo a cobrir as contingências no mínimo convencionadas, logo, se incrementa 

conflito que o sistema tem que resolver: como inserir a população ativa em um sistema de 

seguridade social que abranja as contingências sociais quais ela está sujeita, com alíquotas 

razoáveis e com o retorno de uma prestação suficiente que não deprecie substancialmente o seu 

recurso quando em atividade.  

Depois de esmiuçar a convenção nº 102, é possível enumerar os elementos que 

deverão ser perseguidos no estudo comparado que este trabalho se propõe. No capítulo a seguir 

os ordenamentos jurídicos dos países do Cone Sul: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, serão 

estudados no sentido de compreender como são contemplados os seguintes elementos: 

- Universalidade da cobertura; 

- Igualdade de tratamento; 

- Equidade de tratamento; 

- Solidariedade; 

- Redistribuição de renda; 

- Abrangência das prestações; 

- Suficiência das prestações; 

- Responsabilidade do estado; 

- Exclusividade de despesa; 
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- Participação na gestão; 

- Sustentabilidade financeira; 

- Sensibilidade às variações do custo de vida. 

Apresentados os elementos, é sempre importante recordar que o trabalho se propõe a 

diagnosticar como os ordenamentos jurídicos dos países respondem às questões sociais 

levantadas pela convenção nº 102 da OIT, portanto, embora haja inúmeros conteúdos que sejam 

interessantes à seara do direito previdenciário, caso não seja do escopo de um dos elementos 

apontados, ele não será considerado, por não pertencer ao objeto em estudo. 

 

3.4 CORTE GEOGRÁFICO: O PORQUÊ DA OPÇÃO PELO CONE SUL 

 

Após extrair os elementos que serão buscados nos ordenamentos jurídicos, resta 

justificar por que optou-se por estudar a Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.  

Esta escolha não tem caráter aleatório, justifica-se pelo fato de que, apesar de 

possuírem histórias semelhantes, os seus sistemas previdenciários apresentam percursos 

diferentes. As sucessivas reformas implementadas nos regimes previdenciários em toda 

América Latina atingiram o Brasil apenas de formas paramétricas, mantendo um sistema 

amplamente universal sem exigir, em alguns aspectos, a identificação contribuição/contribuinte, 

enquanto na Argentina, em 1994, foram impressas reformas estruturais das quais resultaram na 

implementação de um sistema misto, ao passo que no Chile o regime compulsório de 

capitalização se solidifica diante da agenda neoliberal da década de 90 e no Uruguai o regime 

misto perde espaço diante de governos populares. 

O corte no objeto para a escolha dos ordenamentos jurídicos da Argentina, Brasil, 

Chile e Uruguai se dá pela semelhança em suas economias e nos seus estratos sociais. Embora 

de tenham tido colonizadores diferentes, esses quatro países localizados numa região 

denominada geograficamente por Cone Sul, possuem caraterísticas semelhantes na sua 

vulnerabilidade econômica e política e também em dados humanos e sociais. 

Segundo o The World Factbook, de organização da Central Intelligence Agency – 

CIA, demonstram que o Cone Sul possui as mesmas tendências nos índices sociais. Por exemplo, 

a expectativa de vida ao nascer varia entre 73,53 (Brasil – 69,73 homens e 77 mulheres) a 78,61 

anos (Chile – 75,42 homens e 81,59 mulheres), a Argentina e o Uruguai registram 77,69 (74,28 
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homens e 80,91 mulheres) e 77 anos (73,67 homens e 80,06 mulheres), respectivamente168.  

A expectativa de vida é complementada com as taxas de nascimento e morte, sendo 

16,64 nascimentos a cada 1.000 habitantes no decorrer de um ano para a Argentina, enquanto 

para o Brasil, Chile e Uruguai o dado é de 14,46, 13,83 e 13,07, respectivamente. Na taxa de 

óbito por 1.000 habitantes os dados são, respectivamente, de 7,33, 6,58, 6,00 e 9,45, portanto, 

percebe-se que a taxa de nascimento é praticamente o dobro da taxa de óbito – com exceção do 

Uruguai – o que demonstra um envelhecimento da população. 

O envelhecimento populacional é um fenômeno corroborado com o declínio das taxas 

de fertilidade, hoje reduzidas a 2,23% para a Argentina, 1,77% para o Brasil, 1,82% tanto para 

o Chile e quanto para o Uruguai. Logo, mesmo com a queda do ritmo de nascimento devido às 

baixas taxas de fertilidade, devido à crescente expectativa de vida, o óbito é bem menor que o 

nascimento, gerando uma sociedade idosa. 

Nos gráficos de repartição da população por idade, ou pirâmide demográfica já se nota 

um afunilamento nas faixas etárias mais jovens no Brasil (Figura 2), Chile (Figura 3), e Uruguai 

(Figura 4), restando apenas a Argentina (Figura 1) o formato clássico triangular conforme 

depreende-se das figuras a seguir: 

 

  

                                                 
168  CENTRAL IINTELIGENCE AGENCY. The World Factbook. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. Acesso em 01 de maio de 2016. 

Figura 1 Figura 2 
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Embora a expectativa de vida seja uma informação importante para a compreensão do 

estrato social de cada país, para o sentido da seguridade social o que importa realmente é o 

tempo de sobrevida, ou seja, a expectativa de vida a partir da idade da aposentadoria.  

Fabio Giambiagi 169  aponta três fatores de óbito que devem ser considerados em 

qualquer estudo que queira tratar a expectativa de vida no seio da seguridade social: as causas 

de morte antes dos 60 anos que são comuns aos quatro países sulamericanos aqui estudados, 

primeiro a taxa de mortalidade infantil (Argentina: 9,69‰, Brasil: 18,6‰, Chile: 6,86‰, 

Uruguai: 8,74‰) que, embora em declínio, ainda é alta para o padrão mundial e deprime a 

expectativa de vida ao nascer, depois as causas de mortes principalmente relacionada aos 

adultos jovens devido à violência e por fim as causas naturais como problemas de saúde que 

afetam principalmente a faixa de idade entre 40 e 60 anos.  

O resultado desses fatores de mortalidade trazida por Giambiagi170 é que o indivíduo 

que chega aos 55/60 anos possui chances de viver mais tempo do que se esperava quando nasceu. 

Diante disso, o tempo de sobrevida é intrínseco na saúde dos sistemas previdenciários, pois 

indica quanto tempo alguém que chegue à idade hábil para a aposentadoria poderá ficar 

resguardado pelo regime.  

Como a informação sobre a idade mínima para a aposentadoria e os benefícios de 

aposentadoria e pensões de cada país será tema do próximo capítulo, para elucidar ainda mais 

a semelhança entre os países objeto dessa pesquisa, a tabela a seguir aponta qual a expectativa 

de vida aos 60 anos para os indivíduos de cada país171: 

                                                 
169 GIAMBIAGI, Fabio. Reforma da Previdência: o encontro marcado. Rio de Janeiro: Elsevier: 2007, p. 35. 
170 idem. 
171  CENTRAL IINTELIGENCE AGENCY. The World Factbook. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. Acesso em 01 de maio de 2016. 

Figura 4 Figura 3 
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 Argentina Brasil Chile Uruguai 

Homens 19 19 21 19 

Mulheres 23 23 25 24 

Tabela 1 

 

Portanto, a uma uruguaia que chegue aos 60 anos, embora a expectativa de vida ao 

nascer tenha sido 80,06 anos, portanto estimando uma sobrevida de 20,06 anos, espera-se que 

ela viva por mais 24 anos, quase quatro anos a mais que o esperado ao nascer. Essa informação 

é importante para que os sistemas de seguridade social possam estimar quanto se gastará com 

o pagamento de benefícios em cima da quantidade de tempo que se espera que cada beneficiário 

viva. 

Um exemplo mais contundente é para o homem brasileiro, que ao nascer espera-se 

que viva até os 69,73 anos, porém caso chegue aos 60 anos de vida estima-se um tempo de 

sobrevida por mais 19 anos, portanto até os 79 anos. Como na legislação brasileira a idade para 

que o trabalhador homem possa ter concedido uma aposentadoria por idade é de 60 anos, a 

perspectiva de tempo em que este cidadão passará a ser beneficiário do sistema previdenciário 

e não contribuinte, passa de 9,73 anos para 19 anos. 

Além disso, os quatro países em análise se situam no denominado por Mesa –Lago172, 

como grupo pioneiro-alto por, juntamente com Cuba e Costa Rica terem sido os primeiros a 

estabelecerem os sistemas de seguro social na América Latina ainda na década de 20 e 30.  

Pelos dados expostos, a escolha desses quatro países demonstra-se razoável no 

cumprimento da função do direito comparado sobre o aprimoramento dos direitos nacionais, 

posto que diante da semelhança do aspecto econômico e do estrato social, além do trajeto 

histórico, potencializam as chances do instituto de um desses países adotar artifícios 

desenvolvido por outro com uma maior probabilidade de se lograr êxito. 

Destaca-se para esse estudo o critério que os ordenamentos jurídicos destes três países 

se qualificam dentro da mesma família jurídica nas esquematizações apresentadas pelo direito 

Comparado. Embora sofram o crescente influxo dos Estados Unidos e o sistema Common Law, 

o Cone Sul americano caracteriza-se como pertencente à família romano-germânica devido a 

                                                 
172 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 19. 
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descaracterização dos sistemas de direitos vigentes na América Latina após a colonização 

europeia173. Os sistemas jurídicos dos países que foram possessões portuguesas, francesas, 

espanholas e belgas cabem no rol de ordenamentos jurídicos de cunho romano-germânico, 

embora ainda haja influência dos direitos anteriores. 

O fenômeno de aculturação jurídica se mostra presente na aglutinação das construções 

normativas do Cone Sul quando a Argentina, o Chile e o Uruguai, em relação à Espanha, e o 

Brasil, a Portugal permanecem produzindo manifestações de cultura jurídica importadas dos 

seus colonizadores até mesmo após a sua independência. Além disso, as influências sofridas 

pelo subcontinente também permanecem as mesmas, veja-se que o Direito francês exerceu forte 

influência na elaboração do código civil argentino em 1869, brasileiro de 1916 e chileno em 

1855174. 

Por pertencerem à mesma família e possuírem, no geral, as mesmas influências, o 

direito previdenciário no Cone Sul desenha-se da mesma forma: a lei possui a predominância, 

porém não é fonte única. Os tratados e os demais instrumentos do direito internacional público 

também são fontes, assim como a jurisprudência e a doutrina, muito embora o modo de 

formação e revelação das normas jurídicas cujas fontes sejam essas últimas mencionadas 

possuem eficácia apenas quando aplicadas no caso concreto175. 

Devido a consolidação da família romano-germânica nos ordenamentos jurídicos 

latino-americanos, a normatização dos institutos previdenciários na Argentina, Brasil, Chile e 

Uruguai se dá, principalmente, através de leis: na Argentina pelas leis 24.241/93 e 26.425/08, 

no Uruguai 16.713/95, no Chile pelo decreto legislativo 3.500/80 e no Brasil pelas lei 8.212/91 

e 8.213/91, ocorre ainda a presença da matéria previdenciária nos seus textos constitucionais: 

na Argentina no capítulo pertinente às declarações, direitos e garantias no artigo 14 bis, no 

Uruguai no artigo 67, no Brasil, quando se trata da Ordem Social, artigos 202 e 203 e na Carta 

chilena quando se trata dos direitos e deveres constitucionais logo no artigo 19, portanto trata-

se em todos os ordenamentos jurídicos de matéria constitucional com regulamentação legal176. 

Destas normas, este trabalho procurará identificar os elementos concernentes às normas 

mínimas da seguridade social estabelecidos pela convenção nº 102 da OIT que serão objeto de 

estudo na seção a seguir.  

                                                 
173 DAVID, René. ob. cit., p. 138. 
174 BRITO, Alejandro Guzmán. La Influencia del Código Civil Francés em las codificaciones americanas. 

Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales Escuela de Derecho, 2005, p. 53. 
175 DAVID, René. ob. cit., p. 148. 
176 Ver anexo III. 
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4 PANORAMA JURÍDICO DA SEGURIDADE SOCIAL NO CONE SUL 

 

4.1 ARGENTINA  

 

A Constituição da Argentina é bastante concisa ao tratar o sistema de seguridade 

social, tratando-o apenas no terceiro parágrafo do artigo 14 bis, ao dizer que o estado outorgará 

os benefícios da seguridade social, de caráter integral e irrenunciável. Também menciona que, 

em caráter especial, a lei estabelecerá o seguro social obrigatório, a cargo de entidades nacionais 

ou provinciais, com autonomia financeira e econômica, administrada por interessados com 

participação do Estado, sem que possa existir sobreposição de prestações, aposentadorias e 

pensões. 

A seguridade social na República Argentina tem fundamento na aplicação dos 

princípios da solidariedade, obrigatoriedade, universalidade, integridade das prestações, 

urgência, subsidiariedade, participação na gestão e igualdade177. Atualmente, os benefícios 

concedidos estão relacionados imediatamente à condição do trabalhador e seus dependentes, 

portanto a extensão da cobertura varia de acordo com a natureza laboral do filiado. A 

multiplicidade de ofertas na cobertura varia entre os trabalhadores formais e os profissionais 

autônomos, alcançando as contingências oriundas da velhice, invalidez, morte, encargos 

familiares, riscos do trabalho, doenças profissionais e auxílio à saúde em geral178. 

Importante dizer que ao mencionar que o sistema será administrado por interessados, 

a Constituição permite a inclusão da iniciativa privada sem muitas restrições. O fato de apenas 

constar breves descrições constitucionais abre espaço para que o legislador ordinário possa 

reformar o sistema com muita facilidade, já que se trata de uma constituição rígida, pois as 

emendas carecem de quórum qualificado e exige um procedimento mais dificultoso, como o 

artigo 30 do texto constitucional traz, logo não sendo dispositivos de ordem constitucional 

possui mais facilidade de alterações àquele ordenamento jurídico. 

Nesse ambiente, a Argentina, seguindo a sugestão dos organismos financeiros 

internacionais, como o Banco Mundial, empreendeu uma série de reformas no início da década 

de 1990, que alteraram profundamente o sistema. Tratou-se de uma reforma estrutural, na qual 

a administração dos fundos de pensão foi outorgada à iniciativa privada, ao passo que o regime 

                                                 
177 OISS, Banco de Información de los Sistemas de Seguridad Social – 2014. Madrid: Secretaría General de la 

OISS, 2014, p. 17. 
178  MORA, Sheila Milena Montoya Mora. Panorama de La seguridade social de los autores, artistas, 

intérpretes y ejecutantes en Iberoamérica. Bogotá: CERLALC, 2013, p. 15. 
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financeiro permutou de repartição para capitalização. 

Kay179 aponta o papel dos atores políticos e o seu papel de veto nas reformas do 

sistema de seguridade social argentino. As reformas na Argentina pareceram ser fáceis de 

instituir devido a ignorância da população180 cumulada com a apatia dos atores políticos. Kay 

observa que os grupos e atores políticos criaram na Argentina um ambiente ideal para que os 

governantes pudessem instaurar, flexibilizar, mitigar ou aprofundar a reforma. 

Com esse ambiente o governo argentino concentrou poder, que acumulado com o 

desconhecimento da população e a associação com setores financeiros e empresariais, tornou a 

primeira reforma na Argentina um processo sem muito debate, adotando os paradigmas 

instituídos pelo Banco Mundial181. 

O Banco Mundial apresentou um sistema cuja principal hipótese fundava-se no 

fortalecimento de um sistema misto com dois objetivos: a proteção social e a promoção do 

desenvolvimento. O estado se responsabilizaria pela redistribuição de renda para a população 

de mais baixa renda, papel inerente aos sistemas de seguridade social, enquanto o mercado 

criaria instrumentos para o fomento de poupança das demais camadas, assim os valores 

investidos na poupança poderiam ser vertidos para o desenvolvimento do país enquanto o 

trabalhador não alcançasse a idade hábil para a aposentadoria182.  

Simultaneamente, o Banco Mundial incutiu a ideia de que os regimes de repartição 

encaminhavam-se à falência, pois as taxas de retorno eram decrescentes, resultando em uma 

crise irreversível, além disso, sugeriu que os planos de benefícios definidos incentivavam a 

aposentadoria precoce, apontando um dano, já que o aumento do tempo em que o indivíduo fica 

dependente do sistema retira-o definitivamente do mercado produtivo. Por fim argumentou 

contra a gestão estatal que seria ineficiente, além de corrupta, por ser impelida a investir os 

recursos em títulos com rentabilidade inferior que o mercado poderia investir, ocasionando 

resultados negativos a longo prazo183. 

Dos países que empreenderam reformas em seus sistemas de seguridade social a 

Argentina foi o único que voltou atrás, extinguindo a participação da gestão privada ao suprimir 

o regime de capitalização em um eixo de seu sistema e trazê-lo totalmente para a administração 

                                                 
179 KAY, Stephen J.. ob. cit., p. 113. 
180 Em maio de 1994, 14% dos entrevistados estavam cientes da opção de aderir ao novo sistema, 29% estavam 

pouco cientes, 25% ouviram falar sobre o assunto e 32% nunca ouviram falar sobre o assunto (Clarin, 15/05/1994), 

Kay, Stephen J.. ibidem.  
181 DELGADO, Ignácio Godinho. (Des)caminhos e janelas de oportunidades: as reformas previdenciárias na 

América Latina. São Paulo: Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2005, p. 197. 
182 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob cit., p. 46. 
183 idem. 
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direta do Estado. Em virtude disso torna-se um bom exemplo para este estudo184. 

Percebe-se, portanto, que na Argentina houve dois momentos de reforma: a abertura 

ao capital privado e a re-estatização. 

A Argentina é considerada o maior exemplo de um processo de redução de um estado 

de bem-estar em um ambiente democrático. O sistema de seguridade social argentino era um 

dos mais desenvolvidos da América Latina 185  quando sofreu sucessivas reformas em um 

processo de retrenchment186 do Welfare State por meados do início dos anos 90.  

O sistema anterior baseava-se na fragmentação dos serviços e tivera a administração 

unificada através da criação de um órgão central para a administração da totalidade das 

entidades. O Instituto Nacional de Previsión Social (INPS), depois chamado de Administración 

Nacional de Seguridad Social (ANSES), foi criado para dar unidade ao sistema em busca de 

reduzir os custos administrativos e tornar a gestão mais eficaz. Simultaneamente as condições 

de elegibilidade para a concessão dos benefícios se tornaram mais severos com a elevação da 

quantidade de contribuições e o aumento das alíquotas contributivas.  

Com a reforma, foi introduzido um modelo misto de seguridade social composto por 

dois pilares obrigatórios de filiação. O pilar básico, com benefícios definidos, administrado pelo 

setor público em regime de repartição e financiado por contribuições sociais e outros impostos; 

e um pilar complementar, administrado pelo setor privado, com contribuição definida, portanto 

com benefício indefinido e regime de capitalização. 

A ANSES administrava o pilar básico que compreendia o pagamento da Prestación 

Básica Universal (PBU) e da Prestación Compensatoria (PC), além dos benefícios concedidos 

anteriormente à reforma.  

A Prestación Básica Universal é um benefício de valor definido pago aos 

beneficiários independentemente da data de ingresso no sistema, já a Prestación 

Compensatoria é um benefício destinado aos trabalhadores que migrassem de sistema e 

corresponde a 1,5% do salário médio de contribuição nos dez anos anteriores a data de 

aposentadoria, multiplicado pelos anos de contribuição para o sistema anterior, até o máximo 

de 35 anos. Nesse sentido, o trabalhador que já estivesse no sistema anterior, pelas regras de 

                                                 
184 MARQUES, Rosa Maria. Da privatização à (re) estatização do sistema previdenciário argentino. Porto 

Alegre: Ensaios FEE, 2014, p. 419. 
185  LO VUOLO, Rubén; BARBEITO, Alberto; ENRÍQUEZ, Corina Rodriguez. La Inseguridad Socio-

Economica Como Política Pública: Transformación Del Sistema De Protección Social Y Financiamiento 

Social Em Argentina. Buenos Aires: CIEPP Centro Interdisciplinario Para El Estudio de Politicas Publicas, 2002, 

p. 12. 
186 Fenômeno conhecido por retrenchment foi o processo pelo qual as nações passaram com a redução dos serviços 

sociais ofertados pelo estado. 



98 

 

 

transição, receberia um valor a mais daqueles que já ingressaram no mercado de trabalho no 

novo regime, apenas do pilar básico. 

As Administradoras de Fondos de Pensión y Jubilación (AFJP) geriam o pilar 

complementar187 e eram escolhidas pelos trabalhadores conforme um contrato individual ou 

coletivo a partir de empresas ou de grupos sindicais. O segundo pilar, responsável pelo 

pagamento de um benefício de valor indefinido é financiado somente por contribuições 

descontadas em folha de pagamento.  

Os objetivos das reformas nos sistemas argentinos visavam reorganizar várias 

questões, como a uniformização dos benefícios, redução dos custos de administração através 

da gestão, padronização do financiamento, aumento da poupança interna e aumento da 

competitividade do mercado entre das administradoras188. 

Todavia, a falta de consenso entre os setores políticos e sociais impediram que as 

reformas alcançassem os objetivos propostos, já que a uniformização exigia o fim de privilégio 

de alguns setores. A falta de coordenação na resolução desses embates ocasionou uma série de 

insatisfações que impuseram ao país a adoção de novas medidas reformatórias. 

Ao idealizar que as alíquotas contributivas pudessem ser reduzidas, esperou-se que a 

cobertura do atendimento se ampliasse, no entanto, em 2003 apenas 33% da população 

economicamente ativa (PEA) estava coberta pelo sistema, em detrimento aos 45,5% registrados 

em 1993189. 

Os critérios de elegibilidade na concessão dos benefícios, por terem se tornado mais 

rígidos, expulsaram uma parcela considerável do sistema, incentivando o crescimento do 

mercado informal. Além disso, as contínuas crises dos anos 1990 e 2000 na Argentina 

proporcionaram uma precarização do mercado de trabalho e quando não há o controle deste é 

impossível arrecadar para o financiamento do sistema, desde o público ao privado, posto que o 

modelo está delineado exclusivamente no emprego formal.  

 Para constranger ainda mais os resultados do modelo instituído, a cobertura reduziu 

drasticamente na faixa dos 25% trabalhadores de menor renda, se opondo aos 25% de maior 

renda, a única parcela em que se verificou crescimento. A desproteção dos trabalhadores de 

baixa renda caiu tanto que o modelo anterior a 1994 registrava 3,5 vezes mais do que a 

                                                 
187 Ainda que reformado, a ANSES também poderia administrar o segundo pilar para o caso de o trabalhador 

preferir permanecer em um sistema genuinamente público. 
188 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob cit., p. 119. 
189 ARZA, Camila. Back to the State: Pension Fund Nationalization in Argentina. Buenos Aires: CIEPP - 

Centro Interdisciplinario para el Estudio de Politicas Públicas, 2009, p. 10. 
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quantidade observada em 2006190. 

O principal sustentáculo para a adoção do modelo misto, a sustentabilidade financeira, 

também não logrou o resultado esperado e se tornou mais um aspecto problemático. Com as 

contas individuais, parte do valor arrecadado deixou de ir para o fundo público, que pagava os 

benefícios que já existiam, assim a falta desses recursos deixou o primeiro pilar com sérias 

dificuldades financeiras e ensejou novos debates sobre sua sustentabilidade. O resultado do 

sistema saltou de um deficit de -27,4% em 1994 para -59,3% em 2003, alocando recursos dos 

impostos em geral para o devido provimento e aumentando a dívida pública de US$ 66.259,00 

bilhões para US$ 144.279,00 bilhões entre 1994 e 2001191. 

Diante da experiência sem bons resultados, em 2008 foi sancionada a lei 26.425 

criando o Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que reuniu os regimes públicos e 

privados e suprimiu as AFJP. O sistema foi re-estatizado e o regime de repartição foi reposto 

em todos os aspectos. 

Os argumentos que sustentaram a re-estatização foram invocados através do artigo 

14 bis da Constituição Federal de 1994 que afirma que os benefícios serão outorgados pelo 

Estado e terão caráter integral e irrenunciável. Os resultados do sistema também serviram para 

o retorno ao regime de repartição, pois se esperava que os fundos fossem servir para fomentar 

o mercado de capitais, quando na verdade a maior parte dos investimentos se dava na compra 

de títulos da dívida pública e apenas 19,5% dos fundos destinava-se ao mercado acionário. 

A multiplicidade das administradoras não foi motivo suficiente para que as 

contribuições ganhassem competitividade, de tal modo que as taxas de administração exigidas 

representavam 60%, em média, da contribuição, resultando em benefícios insuficientes para o 

trabalhador, deixando-o muitas vezes apenas com o PBU. 

O estado retomou a gestão do sistema de seguridade baseando-se no texto 

constitucional que prevê obrigatoriamente a participação do Estado, independente de quem o 

administre. Neste ponto o sistema assegura a participação estatal através de dispositivos 

constitucionais, portanto impede que seja instituído um modelo privatista puro garantindo por 

um instrumento normativo de mais difícil reforma. 

No modelo adotado em 2008, a participação na gestão é exclusiva do estado, com a 

participação do Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado 

Previsional Argentino, que tem como objetivo o monitoramento dos recursos. O Conselho é 

                                                 
190 idem. 
191 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob cit., p. 123. 
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integrado por treze membros, dentre um representante da ANSES, um representante do gabinete 

de ministros, dois que pertençam ao órgão consultivo de aposentados, três representantes dos 

trabalhadores, dois representantes das entidades bancárias, dois representantes das organizações 

empresariais e dois representantes do Congresso Nacional. Nessa estrutura, embora não 

possuam poder de gestão, setores da sociedade têm participação na supervisão dos fundos. 

A mudança foi um duro golpe no setor privado, visto que os valores depositados nas 

contas de capitalização individual foram automaticamente transferidos para a administração da 

ANSES. Aproximadamente 98.000 milhões de pesos e um fluxo mensal entre 13 milhões de 

pesos foram creditados ao Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que havia sido criado 

em 2007, registrando em 2011 um acúmulo de 193.992,00 milhões de pesos192. 

Mesa-Lago193 ressalva que o propósito da contrarreforma no sistema previdenciário 

argentino provavelmente não tenha sido exatamente recompor a proteção social que se 

deteriorou com as primeiras reformas dos anos 90. Com a dívida pública na faixa de 23 bilhões 

de pesos em 2009, alguns setores políticos da sociedade e os veículos de comunicação se 

opuseram às modificações alegando que o governo pretendia dispor de recursos para cumprir 

com suas obrigações. Alegaram que não foram feitos estudos técnicos e que os ministérios 

interessados não fizeram parte da elaboração do projeto de lei194. 

Apartando-se do debate da seara política, ocorreu que a lei 26.425/2008, que instituiu 

o atual sistema de seguridade social argentino dispôs que os valores arrecadados deveriam 

servir unicamente para o pagamento dos benefícios previdenciário, portanto, contraditando a 

perspectiva de alguns setores políticos. Lembrando que isto não é um dispositivo modificatório, 

pois a lei 26.222/2007, quando ainda estava sob vigência dos ASPJ, já havia feito essa previsão. 

Trata-se, portanto da fortificação da exclusividade das despesas, os recursos do sistema 

argentino, não podem servir para outro fim, a não ser para o pagamento dos benefícios 

previdenciários, como exige a convenção nº 102 da OIT. 

Embora as alíquotas correspondam a mais de um quarto da remuneração, o sistema 

argentino não é financiado exclusivamente pelas contribuições dos trabalhadores. Os 

trabalhadores constituem o principal componente dos recursos, haja vista que a alíquota de 

filiação para os trabalhadores formais é de 40%, divididos entre em 17% para o trabalhador e 

                                                 
192 Mendizábal, Nuria. El sistema previsional argentino y su reestatización. Apuntes para el cambio. Buenos 

Aires: Revista digital de Economía Política, 2011, p. 42. 
193 MESA LAGO, Carmelo. La ley de reforma de la previsión social argentina. Caracas: Nueva Sociedad, 2009, 

p. 22. 
194 MARQUES, Rosa Maria. ob. cit., p. 432 
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23% para o empregador195 196, pelo Imposto sobre los Bienes Personales instituído pela lei 

23.966/1991, por taxas e juros que possam ser criados, bem como valores de outras fontes, 

conforme determinar o Congresso Nacional anualmente através da lei de presupuestos197. 

A participação do Congresso Nacional trazida pela lei de presupuesto é um 

apontamento importante na destinação de recursos do orçamento geral para o sistema de 

seguridade social, posto que, com este mecanismo, o Estado se compromete a fornecer fundos 

para o sistema em caso de não haver suficiência para tal. 

O aporte previsto na alínea “e” do artigo 18 da lei 24.241/2003 determina uma 

responsabilidade prévia do Estado, de tal modo que o Executivo terá um valor pré-determinado 

para trabalhar, como uma espécie de margem de erro, determinada anualmente pelo legislativo, 

devendo manter controle atento do desempenho do sistema a fim de mantê-lo dentro do 

estabelecido. 

O regime em que o sistema argentino trabalha hoje, em virtude da extinção das AFJP, 

é considerada como uma situação confortável e sustentável, haja vista que a incorporação de 

cerca de 193 bilhões ao Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A carta de investimentos segue 

os mesmos parâmetros daquela seguida pelas AFJP, ou seja, na dívida pública, entretanto os 

investimentos nas áreas de infraestrutura aumentaram significativamente, portanto tornou-se 

um mecanismo de uma política de desenvolvimento de um plano de governo198.  

Embora tenha havido uma mudança estrutural na administração e nos regimes de 

financiamento do sistema argentino, pouco mudou do plano de benefícios estipulado em 1993 

para o esquema atual. 

Atualmente o sistema compreende cinco estratégias que funcionam não somente com 

prestações pecuniárias: os abonos de família, seguro-desemprego, cobertura dos riscos de 

trabalho, cobertura da saúde e uma cobertura nos serviços de aposentadorias e pensões. 

Um trabalho do Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, em conjunto com 

o Ministerio de La Educación199 afirma que a Argentina cobre todos os ramos de seguridade 

social previstos na convenção nº 102 da OIT, entretanto, não atinge os níveis mínimos de 

pessoas cobertas para cada um dos ramos, ou os valores não atinjam o mínimo estabelecido 

                                                 
195 Artigo 23, Lei 24.241, de 23 de setembro de 1993. 
196 OCDE. Um panorama dos sistemas previdenciários na América Latina e Caribe. Brasília: BID, 2015, p. 

73 
197 Trata-se de uma lei de caráter orçamentário pelo qual o poder legislativo estipula a quantidade de gastos por 

área e as metas que o executivo deverá buscar no ano seguinte. 
198 MARQUES, Rosa Maria. ob. cit., p. 437. 
199  MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social. Disponível em: 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/domestico/explora_SeguridadSocial.pdf Acesso em: 15 de junho de 2016. 
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pelo texto convencional. A correspondência entre as prestações pode ser verificada no seguinte 

esquema: 

 

PRESTAÇÕES OU BENEFÍCIOS 

Convenção 102 Argentina 

Prestações de Família Asignaciones familiares 

Prestações de Maternidade 

Serviços Médicos Cobertura de salud 

Auxílio-Doença 

Prestações em Caso de Acidentes de 

Trabalho e de Doenças Profissionais 

Cobertura de riesgos del trabajo 

Prestações de Desemprego Seguro por desempleo 

Aposentadoria por Velhice Cobertura previsional de jubilaciones y 

pensiones Aposentadoria por Invalidez 

Pensão por Morte 

Tabela 2200 

 

Os abonos de famílias são bastante abrangentes e abarcam desde abonos por filhos 

menores de 18 anos ou incapazes até a maternidade e o casamento. Interessante que a cobertura 

à gestante se dá a partir do momento da confirmação da gravidez e permanece pelo período de 

afastamento do trabalho e continua enquanto o filho for menor de 18 anos e estiver matriculado 

em instituição de ensino regular201 , aproximando das prestações de família previstas pela 

convenção nº 102 da OIT. 

Em termos de prestações previdenciárias nos serviços de aposentadorias e pensões, 

o sistema conta com a jubilación ordinaria, jubilación por invalidez, pensión por fallecimiento 

de un beneficiario e pensión por fallecimiento de un trabajador en actividade. O fato gerador 

do primeiro exemplo é o conjunto de idade e tempo mínimo de contribuição, sendo 65 e 35 para 

homens e 60 e 30 para mulheres, respectivamente.  

O Seguro por Desempleo é um direito exclusivo dos trabalhadores assalariados que 

                                                 
200 idem. 
201  ANFIP. Prestaciones de la Seguridad Social. Disponível em: 

http://www.afip.gov.ar/institucional/afipSimulada/archivos/trabPrestaSegSocial/B/modulo6.pdf Acesso em: 15 de 

junho de 2016. 
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restem desempregados involuntariamente. A legislação é específica para três casos: os 

trabalhadores em geral têm seu benefício disciplinado pela lei nº 24.013, os trabalhadores rurais 

pela lei nº 25.191 e os trabalhadores em regime da construção civil pela lei nº 25.371. 

Trata-se de um benefício operado pela ANSES para os trabalhadores da construção 

civil e os trabalhadores em geral, já os trabalhadores rurais têm o serviço prestado em apartado 

pelo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrario (RENATEA). 

É um benefício financiado por contribuições específicas criadas pelas leis nº 24.013, 

25.191 e 25.371, conforme a categoria profissional, sendo que as contribuições são vertidas 

para um fundo específico, o Fondo Nacional de Empleo. 

Já a proteção proveniente da cobertura de riesgos del trabajo trabalha com duas 

frentes: primeiro em uma prestação para substituir os ganhos que deveria ter se na atividade e 

em segundo com a cobertura dos gastos para o tratamento até a cura dos acidentes ou doença 

laboral. 

As prestações em caso de acidentes de trabalho e doenças profissionais são apartadas 

das outras prestações sendo administrada pelo setor privado pelas Aseguradoras Del Riesgos 

Del Trabajo (ART), sob a regulação da Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). 

As prestações devidas à manutenção da saúde são divididas em três setores: o setor 

público, que pode ser nacional, provincial e municipal, o setor privado e as obras sociales. O 

setor público tem caráter universal e é prestado através do financiamento pelos impostos em 

geral; toda população é elegível para o seu atendimento sem nenhuma distinção. O setor privado 

são os serviços praticados pela iniciativa privada por profissionais autônomos e são pagos de 

acordo com os serviços prestados. As obras sociales são os serviços de saúde prestados aos 

trabalhadores formais e suas famílias. 

A legislação relativa aos serviços de saúde se complementa entre as leis 23.660/1988, 

lei das obras sociales e a lei 23.661/1988, lei que instituiu o Sistema Nacional del Seguro de 

Saúde e criaram a Administración Nacional del Seguro de Salud como organismo estatal 

responsável pela promoção, integração, desenvolvimento e supervisão dos serviços de saúde. 

Tais leis determinam que a cobertura de saúde que faz parte do sistema de seguridade social 

fosse financiada pelas contribuições sociais compreendendo as obras sociales e o Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), mais conhecido como 

Programa de Atención Médica Integral (PAMI), sendo que enquanto as obras sociales atendem 

os trabalhadores formais, o PAMI é a obra social específica para os aposentados e pensionistas. 

O setor que compreende as obras sociales (compreendendo o PAMI como uma delas) 
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é de livre filiação dos trabalhadores e o rol de atendimento mínimo é determinado através do 

Programa Médico Obligatorio (PMO). As obras sociales, conforme a lei 23.660/1988, podem 

oferecer serviços adicionais de acordo com a capacidade contributiva do trabalhador, deste 

modo tornam espécie de seguros de saúde em que se pode optar por uma cobertura maior ou 

menor a depender da capacidade de pagamento. 

Quando são solicitados serviços de alto custo e baixa incidência, o PMO conta com 

o Fondo Solidario de Redistribución202 que arrecada 10% de todos os valores contribuídos para 

a saúde203 , de tal modo que todos aqueles que estejam cobertos por alguma obra social, 

independente de sua capacidade de contribuição, poderão fazer uso desse fundo. 

O Fondo Solidario de Redistribución articula dois elementos previstos pela 

convenção nº 102 da OIT: a redistribuição de renda e a solidariedade. Percebe-se que a 

redistribuição se opera através da prestação de serviços médicos que poderiam afetar a renda 

do trabalhador que precisasse diminuir seu poder de aquisitivo para poder realizar algum 

procedimento médico de alta complexidade. 

A solidariedade deste fundo é uma característica profícua do sistema de seguridade 

argentino, pois prevê a participação de todos na manutenção de um alcance aos procedimentos 

de alto custo que só teriam acesso os trabalhadores de alta renda. 

Assim como nos serviços à saúde, os outros ramos da seguridade social também 

contemplam a solidariedade em sua organização, uma vez que tal característica é inerente aos 

regimes de repartição. Nas aposentadorias por velhice (jubilaciones por vejez), verificados 

critérios mínimos concernentes à idade e ao tempo de contribuição no cálculo do valor a receber 

se mantiveram os pilares estabelecidos na reforma de 1993, de tal modo que há dois 

componentes: a Prestación Básica Universal (PBU), com valores idênticos a todos os 

beneficiários, independentemente do haver contribuído durante a atividade e uma parcela 

variável calculada em função da quantidade de anos de contribuição e dos valores recebidos. 

Há de se considerar, todavia, que os valores percebidos através da PBU são inferiores 

aos valores em atividade e obedecem a parâmetros de atualização, embora periódicos, diferentes. 

Os benefícios que se sobressaem a PBU, administrados pela AFP, são reajustados duas vezes 

ao ano, nos meses de março e setembro de acordo com as variações dos impostos204, entretanto, 

o valor do PBU passou cerca de dez anos sem reajustes, até 2014, quando a Corte Suprema de 

                                                 
202 Artigo 22, Lei 23.661, de 05 de janeiro de 1989. 
203 Artigo 16, Lei 23.660, de 05 de janeiro de 1989. 
204 OCDE. ob. cit., 73. 
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Justiça 205  se pronunciou que os valores do PBU deveriam ser reajustados conforme os 

parâmetros que garantam a manutenção do poder aquisitivo, inclusive diante das variações 

econômicas causadas pelo fim da convertibilidade monetária em 2002, qual “produziu uma 

deteriorização dos benefícios”. 

Como o financiamento do sistema permaneceu híbrido, com recursos tanto dos 

afiliados, quanto dos impostos em geral, o governo introduz o pagamento de benefícios em 

caráter solidário, a diversos setores da sociedade que não contribuíram ao sistema diretamente, 

sob o argumento de que os impostos são pagos por todas as classes sociais. Trata-se de uma 

solidariedade para além da inter-geracional, comum nos regimes de repartição, pois a migração 

dos valores varia entre classes sociais independente da sua estratificação social206. A expansão 

das aposentadorias solidárias não contributivas, ou aposentadorias sociais é um fenômeno 

global207, haja vista que diante das recentes reformulações dos sistemas de seguridade social 

não foi dada a condição necessária para que os idosos de hoje pudessem contribuir durante sua 

atividade. 

Um dos grandes problemas enfrentado pelo sistema argentino se situa no desafio de 

ampliar sua cobertura. A OCDE 208  analisou que um pouco mais de 50% da população 

economicamente ativa estaria coberta pelo sistema de seguridade. De fato, é um salto frente aos 

33% 209  detectados em 2003, porém essa taxa ainda é baixa em relação aos padrões 

internacionais210. 

A cobertura do sistema previdenciário argentino, por força do artigo 2º da lei 

24.241/93, abrange todos os trabalhadores formais e os trabalhadores autônomos, que assim 

como os servidores públicos, também são segurados de filiação obrigatória do sistema. 

Entretanto, embora haja margem legal de se abarcar um número maior de trabalhadores, o 

sistema não consegue alcançar a universalidade da cobertura, pois os altos tributos empurram 

os trabalhadores para a informalidade. Excluem-se do sistema os militares das forças armadas 

e de segurança e os policiais dos estados provinciais que não aderiram ao SIPA211. 

                                                 
205 Recurso Extraordinário 000068/2010 (46-Q)/CSJ. 
206 MARQUES, Rosa Maria. ob. cit., p. 437. 
207  KNOX-VYDMANOV, Charles; PALACIOS, Robert. The growing role of social pensions: history, 

taxonomy, and key performance indicators, public administration and development. Nova Jersey: John 

Wiley & Sound, 2014, p. 3. 
208 OCDE. ob. cit., 15. 
209 ARZA, Camila. ob. cit., p. 14.  
210 JÜTTING, Johannes; LAIGLESIA, Juan de. Is Informal Normal? Towards More and Better Jobs in 

Developing Countries. Paris: OECD Development Centre, 2009, p. 23. 
211 OISS. ob. cit., p. 18. 
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A resistência no crescimento da taxa de cobertura é explicada por dois fatores: as 

alíquotas de contribuição e o mercado informal. Mesmo depois de re-estatizada a seguridade 

social argentina permaneceu com as alíquotas mais altas da região. Os empregados formais 

contribuem com 17% e os empregadores contribuem com 23%, os trabalhadores autônomos e 

rurais terminam por ficar fora do sistema por não poderem contribuir com tais alíquotas. 

A convenção nº 102 da OIT estabelece que as alíquotas não podem ultrapassar 50% 

do valor destinado ao pagamento dos salários dos trabalhadores, resta claro que a percentagem 

estabelecida se encaixa nos parâmetros estabelecidos, porém também fica visível que o 

comprometimento da renda, principalmente dos trabalhadores autônomos e rurais, resulta em 

uma cobertura baixa, embora acima da média da América Latina e Caribe, porém a mais baixa 

entre os quatro países estudados212. 

A rica experiência no caso argentino deve ser objeto de análise sempre que qualquer 

estado pense em realizar reformas profundas em seus planos de custeio do sistema de 

seguridade social. O plano de benefícios se sustentou o mesmo depois das duas grandes 

reformas, porém foram afetados sensivelmente no que tange a suficiência das prestações. 

Outros quesitos foram mitigados, como a universalidade de cobertura e equidade de tratamento, 

também em virtude das altas alíquotas. 

Isso demonstra que o plano de custeio e o plano de benefícios devem ser vistos como 

um todo, posto que ainda que se reforme som a justificativa da corrigir distorções em um desses 

aspectos o outro será afetado, portanto ao se detectar um sistema em declínio toda a estrutura 

do sistema deve ser revista. 

 

4.2 BRASIL  

 

As pressões internas e externas no âmbito político, econômico e social foram fortes 

balizadores das políticas de proteção social brasileiras. Totalmente reformulado com a 

Constituição federal de 1988, o sistema brasileiro trouxe uma série de ideias protetivas, com 

uma forte predominância dos interesses sociais, entretanto, ainda na década de 90, muito 

fundamentado nas crises sofridas pelos países da América do Sul, algumas medidas afastaram 

o sistema brasileiro do anseio social atendendo os enredos descritos pelos organismos 

internacionais de financiamento, qual o Brasil mantinha estrita relação de dependência. 

                                                 
212 OCDE. ob. cit., p. 15. 
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As reformas empreendidas no Brasil da década de 90, entretanto, não reformularam 

um novo modelo de seguridade social, as mudanças de algumas regras não chegaram a afetá-lo 

ao ponto de dificultar, por exemplo, o acesso ao benefício. As pequenas reformas, de caráter 

paramétrico, agiram para dificultar o acesso aos benefícios, de modo que não operou 

significativamente no conceito trazido pela Constituição. 

Enquanto os demais países do cone sul já absorviam os resultados das reformas 

estruturais com a introdução das lógicas privatistas em seus modelos, o Brasil manteve o 

modelo estatal puro, alicerçado no regime de repartição simples, o mesmo estabelecido em 1988, 

quando foram estabelecidos os elementos do estado de bem-estar social (Welfare State), com o 

caráter universal do sistema de seguridade social. 

O texto constitucional brasileiro estabelece a seguridade social como “um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”213. A partir dessa descrição é 

possível constatar que o conceito de seguridade social para este ordenamento jurídico é mais 

amplo do que aquele estabelecido pela Convenção nº 102 da OIT, já que incorpora além da 

previdência social (entendidos como os benefícios de prestação pecuniária) e a saúde, a 

assistência social. A assistência social foge do escopo da convenção estudada por se tratar de 

uma espécie de proteção social não dirigida ao público-alvo da OIT, portanto, embora possa até 

ser, à primeira vista, ser uma roupagem ideia aceitável no aspecto da universalidade, a depender 

da forma que se é trabalhada pode interferir no aspecto da exclusividade de despesa. 

Ainda sobre os aspectos constitucionais da seguridade social no ordenamento 

brasileiro, deve-se ressaltar que por se inserir no texto constitucional, a seguridade ganha um 

respaldo importante, já que a constituição brasileira é compreendida como rígida em virtude do 

rito mais dificultoso em sua alteração, portanto, a constitucionalização desta matéria é um 

avanço que implica na concepção de uma proteção social menos vulnerável à vontade do 

legislador ordinário. 

À época da constituinte de 1988 a sociedade brasileira se mantinha organizada no 

sentido de exigir a incisão do maior número de direitos relativos à cidadania, de tal modo que 

a incorporação destes no seio constitucional foi um reflexo do regime de exceção que o país 

encerrava214. O estabelecimento da competência do poder público e também da sociedade na 

                                                 
213 Artigo 194, da Constituição da República Federativa do Brasil de 05, de outubro de 1988. 
214 VIANNA, Maria Lucia Teixeira Werneck. Seguridade Social E Combate À Pobreza No Brasil: O Papel 

Dos Benefícios Não-Contributivos. Brasília: ENAP, 2004, p. 10. 



108 

 

 

organização da seguridade social implica que a menos que se passe por uma reforma severa, 

situação improvável devido os atores políticos e sociais que exercem forte influência nas 

políticas públicas, a participação do estado estará garantida na organização da seguridade social. 

Ainda no texto constitucional há a predileção de alguns objetivos que muito se 

assemelham com o querer da convenção nº 102 da OIT, quais sejam: universalidade da 

cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, eqüidade na forma de participação no custeio, 

diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. Cabe destaque que este último objetivo, que 

versa sobre a administração, fora alterado através de uma emenda 215  no ano de 1998 e 

acrescentou o modelo quadripartite de administração, já que a redação anterior previa apenas a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados na gestão 

do sistema. 

Por se tratar de um objetivo a ser perseguido pelo sistema, a universalidade da 

cobertura é um enfoque recorrente nas normas infraconstitucionais. Os artigos 12, 13 e 14 da 

lei 8.213/1993 apresentam um rol de categorias de indivíduos 216  que são segurados da 

previdência social em duas espécies de regimes217: um regime geral e os regimes próprios, neste 

ponto converge com o mencionado por Mesa-Lago218 no que se refere que os ordenamentos 

jurídicos, em sua evolução, enfrentaram resistência de algumas categorias de se incluir em um 

regime único em virtude de que seria um processo que exigiria a perda de direitos, ou privilégios, 

por isso a existência de regimes diferentes. 

O regime geral de previdência social (RGPS) é direcionado aos trabalhadores da 

iniciativa privada em um leque absolutamente amplo e abarca as mais diferentes categorias 

profissionais. Independente de como se der, o exercício da atividade laboral é critério bastante 

para que o trabalhador esteja filiado ao regime. Normas infralegais, sem o crivo do Poder 

Legislativo, abordam que o simples exercício de atividade remunerada está sujeito à filiação 

                                                 
215 Emenda Constitucional  nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 
216 Compreendem como segurados obrigatórios as seguintes pessoas físicas categorizadas como: empregados, 

empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. 
217 O sistema brasileiro utiliza o termo regime para se referir aos sistemas em que os trabalhadores são enquadrados. 

Não confundir, portanto com os regimes conceituados no capítulo 2 deste trabalho, que se referem aos regimes de 

financiamento, repartição ou capitalização. 
218 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 30. 
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obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social219, portanto depreende-se de que o sistema, 

nos aspectos previdenciários, atende o requisito da universalidade, pois contempla desde o 

trabalhador empregado formal, quanto os trabalhadores liberais autônomos e aqueles de 

natureza rural. 

Já os regimes próprios de previdência social (RPPS) são criados dentro da relação 

entre a Administração Pública e os seus servidores. Apenas os servidores públicos e seus 

dependentes podem ser filiados ao regime próprio. Em que pese o não seguimento de um 

sistema único, ainda que com o argumento de ser mais eficaz na administração, os múltiplos 

sistemas são operados todos pelo estado e vão se diferenciar apenas no balizamento dos 

benefícios concedidos, no mais, quando se trata de administração mecanismos de arrecadação 

permanecem os mesmos parâmetros, no que diz respeito a forma de financiamento, embora 

variem as alíquotas220. 

Neste ponto, destaca-se claramente o perfil clientelista do sistema de proteção social 

brasileiro221, já que por não ter implementado um sistema único, utiliza-se da ferramenta da 

seguridade social para guiar a relação entre a demanda de seus servidores e seus interesses. 

O aspecto da saúde do sistema brasileiro é mais abrangente do que o aspecto 

previdenciário, pois embora neste exija apenas o exercício da atividade profissional, naquele 

não há a eleição de nenhum requisito. A lei 8.080/1990 criou o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e atribuiu ao Estado o dever de garantir a saúde através de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação222. 

Ainda sobre a universalidade consagrada do acesso à saúde como componente da 

seguridade social, importa mencionar que ela é de tal modo que Sarlet223 diz que:  

 

O direito à saúde – tal como expressamente dispõe o texto constitucional brasileiro 

(artigo 196 da CF) – é direito de todos, e, portanto, direito de titularidade universal e 

não apenas atribuída aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, tal como 

estabelecido no artigo 5°, caput, da CF. Mesmo ausente previsão expressa 

relativamente à titularidade universal, parece elementar que a saúde – à semelhança, 

aliás, de outros direitos fundamentais – por sua direta ligação com os direitos à vida e 

à integridade física e corporal, que, por sua natureza, são direitos de todos (e de 

qualquer um), não poderia ser compreendida senão de um modo também universal, ou 

seja, como direito de toda e qualquer pessoa humana, brasileira ou não.  

 

                                                 
219 Artigo 9º, §12, decreto 3.048 de 06 de maio de 1999 
220 As alíquotas são disciplinadas pela Lei 8.688, de 21 de julho de 1993. 
221 DRAIBE, Sonia. ob. cit., p. 16. 
222 Artigo 2º, §1º, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
223 SARLET, Ingo Wolfang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 

direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos 

Fundamentais: Orçamento e “Reserva do Possível”, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 39. 
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Indubitavelmente, para o ordenamento jurídico brasileiro, a saúde é o ramo de 

proteção dentre os nove trazidos pela convenção nº 102 que possui maior abrangência, já que 

não há restrição quanto quem pode usufruí-lo. Não exige a comprovação de qualquer e o estado 

vê-se obrigado a prestar o atendimento médico independentemente de sua qualificação224 

É importante mencionar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada225, 

portanto mesmo sendo um sistema único de saúde, o aparato institucional é amplo, pois devido 

essa abertura, vários planos privados de saúde se consolidaram no país e aumentaram a oferta 

de serviços de saúde. Nesse sentido o aspecto da universalidade de acesso à saúde alia-se à 

iniciativa privada como várias formas de acesso. Segundo Ribeiro226, há quatro vias básicas de 

acesso da população à saúde: 

a) o Sistema Único de Saúde financiado, exclusivamente com recursos públicos; 

b) os planos de saúde, financiados por famílias ou em caráter coletivo pelos 

empregadores; 

c) os serviços de saúde voltados aos servidores públicos, realizados com recursos 

públicos e dos beneficiários; 

d) os trabalhadores autônomos de saúde, que são pagos diretamente durante a 

prestação do serviço. 

Lembre-se que a convenção nº 102, em seu artigo 10, 2, prevê que o estado pode optar 

que o beneficiário participe no pagamento direto das despesas. 

Em relação às outras prestações (partes ou ramos), embora a convenção nº 102 não 

exija que o Estado ofereça sua integridade, o Brasil oferece todos os ramos elencados227, sendo 

de tal modo que são garantidas as rendas substitutivas, quando há contingências sociais, a renda 

básica e a assistência à saúde228. 

Igualmente como se é abrangente, a legislação brasileira também contempla a 

suficiência das prestações no texto constitucional. Há paridade de rendimentos entre os 

                                                 
224 . CASTRO, Priscila Gonçalves de. Direitos humanos e seguridade social: uma garantia ao estrangeiro. São 

Paulo: LTr, 2014, p.91. 
225 Artigo 199, da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. 
226 PIOLA, Sérgio Francisco et al. Vinte anos da Constituição de 1988: o que significam para a saúde da 

população brasileira? In: Políticas sociais: acompanhamento e análise. Vinte anos da Constituição Federal. 

Brasília: IPEA, 2009. 
227 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Panorama da Aplicação da Convenção 102 da 

OIT, que trata das normas mínimas da seguridade social. Disponível em: 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/livroboaspraticasrevis%C3%A3ofinal_996.pdf. 

Acesso em 01 de jun de 2016. 
228 GREBER, Pierre-Yves. ob. cit., p. 19. 
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trabalhadores da atividade e da inatividade nivelados ao salário mínimo229. O art. 7º, inciso IV, 

da CF determina que o salário mínimo pago aos trabalhadores em atividade deve ser fixado em 

lei e será objeto de reajustes periódicos para a preservação do poder aquisitivo, assim, a mesma 

suficiência de rendimentos dada aos trabalhadores também se deve aos inativos.  

Nesse esteio, embora vedada a vinculação para outros fins, desde que não previstas 

pela própria Constituição, o piso previdenciário está atrelado ao ganho mínimo de um 

trabalhador em atividade e, como se preservam os reajustes periódicos do salário mínimo, 

consequentemente o valor mínimo de uma prestação financeira tende a estar abarcada pela 

característica da suficiência. 

Diferencia-se, porém, do reajuste dado aos benefícios em geral. A própria 

Constituição estabelece que o reajustamento dos benefícios deverá preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real230, portanto, diferente dos benefícios atrelados ao mínimo, em que se 

preserva o poder aquisitivo, os demais benefícios devem ser reajustados para preservar o valor 

real, isto é, o valor nominal descontando o efeito da variação de preços registrada em 

determinado período231. 

Tem-se, então, dois reajustes diferentes, que em termos práticos, têm servido pelo 

menos na última década para aproximar os benefícios máximos dos benefícios mínimos do 

sistema, pois uma vez concedidos não mantém a proporcionalidade para com o salário mínimo, 

logo com reajustes maiores para o menor benefício com o passar dos anos há a tendência de 

que os benefícios mais altos se aproximem dos mais baixos. Por exemplo, no ano de 2015 

enquanto o piso previdenciário foi reajustado em 8,84% 232  os demais benefícios foram 

reajustados em 6,23%233, exigindo, portanto, dos beneficiários que instituam outros meios de 

ganhos caso queiram permanecer com a mesma proporcionalidade de ganhos. 

Essa medida reflete na função da previdência social como redistribuidora de renda, 

não pelo fato de não contemplar os beneficiários de faixas elevadas com alíquotas idênticas aos 

de baixa renda, mas por alocar os recursos disponíveis para o pagamento do maior número de 

beneficiários. Partindo da premissa que o valor dos benefícios é calculado conforme o ganho 

médio do trabalhado em atividade, o ordenamento jurídico brasileiro infere que a capacidade 

                                                 
229 Artigo 201, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
230 Artigo 201, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
231  DEUD, Claudia. Vinculação Dos Benefícios Previdenciários Ao Salário Mínimo: O Custo Da 

Recomposição Dos Benefícios. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/tema15/2015_3005_beneficiossalmin_claudia-deud.  Acesso em 

06 de jun de 2016. 
232 Decreto 8.381, de 29 de dezembro de 2014. 
233 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Portaria Interministerial nº 13 de 09 de janeiro de 2015. 
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de poupar desse trabalhador é maior, de tal modo que sendo a população conhecedora das 

limitações do sistema é preferível que o trabalhador se programe, caso queira um descanso mais 

tranquilo. 

A redistribuição de renda é abertamente verificada em outros dois pontos na estrutura 

do sistema previdenciário brasileiro, além do já mencionado: primeiro, as alíquotas de 

contribuição têm caráter progressivo variando de 8% a 11% a depender do valor da 

remuneração auferida pelo trabalhador; segundo, os trabalhadores rurais de renda mais baixa 

são dispensados de comprovar a contribuição, bastando a comprovação da atividade rural. 

Em regra, o sistema previdenciário brasileiro, embora universal, possui fortemente o 

binômio contribuição/benefício, exigindo que haja a contribuição prévia com um determinado 

período de cotização, conforme previsto em lei e admitido pela convenção nº 102 

A não exigência da comprovação da contribuição, principalmente no caso do segurado 

especial, dá acesso e viabiliza a incorporação de uma parte da população historicamente não 

acobertada pelos sistemas de proteção social dado que “é vulnerável quanto à sua capacidade 

de geração de renda, é frequente que parcelas significativas da população ocupada agrícola não 

tenham capacidade contributiva comparável à população urbana”234. Ao não impor o dever de 

arrecadar e contribuir diretamente com a previdência social, o sistema previdenciário brasileiro 

demonstra um tratamento equânime, inclusivo e reconhece as limitações de algumas categorias 

específicas.  

Sobre a equidade de tratamento, o sistema brasileiro estabelece alíquotas crescentes 

para os trabalhadores que se enquadrem na categoria de empregados, quanto maior a renda, 

maior a alíquota, e também prevê alíquotas menores os trabalhadores autônomos, que tenham 

ganhos menores235, desde que renunciem o direito da aposentadoria por tempo de contribuição 

e estabeleçam seus benefícios limitados ao mínimo. 

A variação de alíquotas e de mecanismos de arrecadação é uma aplicação da equidade 

tanto no custeio quanto na participação do plano de benefícios, pois o trabalhador beneficiado 

por essas medidas possui um leque menor de proteção, impedindo que não lhes seja concedido 

o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Como essa modalidade de benefício não é 

compreendida pela convenção nº 102 da OIT, não se considera como um ataque ao texto 

convencional, embora seja discutível no aspecto da igualdade de tratamento. 

                                                 
234  SCHWAZER, Helmut. Paradigmas de Previdência Social Rural: Um Panorama da Experiência 

Internacional. Rio de Janeiro: IPEA, 2000, p. 8. 
235 Artigo 21, §2º, lei 8.212, de 24 de julho de 1991.  
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A solidariedade é a causadora de um dos grandes problemas do sistema brasileiro de 

previdência social. Entende-se que todas as contribuições são destinadas ao mesmo fundo, de 

modo que deste fundo os valores arrecadados sairão em forma de benefício. Ocorre que a lógica 

securitária pura não é aplicável no sistema brasileiro, pois as regras atuariais não são, e 

possivelmente não devem ser, aplicadas estritamente, já que se deve considerar algumas 

peculiaridades, como a diferença na capacidade contributiva dos trabalhadores236. 

Inerente ao regime de repartição, o pagamento dos benefícios se faz com o valor das 

contribuições independentemente da fonte, no entanto, como o setor rural pouco ou quase nada 

recolhe, diante da solidariedade, o pagamento dos benefícios rurais é subsidiado pelas 

contribuições urbanas. O resultado do Regime Geral da Previdência Social237 em janeiro de 

2015 pode servir de exemplo, pois enquanto o setor urbano arrecadou R$ 23.748,20 milhões e 

pagou R$ 23.655,20 milhões o setor rural arrecadou R$ 492,10 milhões e pagou R$ 7.034,70 

milhões. Em termos absolutos, desconsiderando outras fontes e renúncias, o setor urbano 

finalizou o mês de janeiro de 2015 com o saldo de R$ 93 milhões, ao passo que o setor rural 

encerra o período com o deficit de 6.542,6 milhões. 

A existência de subgrupos deficitários e outros superavitários é uma característica do 

regime de repartição238 e isto tem servido de alimento para embates no campo políticos que 

sugerem reformas estruturais, posto que o sistema, desde sua implantação, apenas sofreu 

modificações de ordens paramétricas. 

Gentil239 afirma que a amplitude das fontes de receitas diante da sua diversidade cria 

um sistema financeiramente sustentável e expansível. Sustenta esse argumento afirmando que 

os cálculos apresentados, que demonstram uma previdência deficitária, criados através de uma 

visão liberal conservadora, são definidos pela lógica de um seguro que relaciona o valor da 

contribuição como única fonte, todavia a previdência social possui uma base de financiamento 

plural, sendo sustentada além da contribuição dos trabalhadores, de outras contribuições 

sociais 240  (do empregador pela folha de pagamento e lucro, do empregador doméstico e 

                                                 
236 FAGNANI, Eduardo. ob. cit., p. 55. 
237 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Resultado do Regime Geral de Previdência Social. Disponível 

em: http://www.mtps.gov.br/politicas-de-previdencia-social/resultados-do-regime-geral-de-previdencia-social. 

Acesso em 01 de jun de 2016. 
238 NERY, Pedro Fernandes. A previdência tem deficit ou superavit? Considerações em tempos de “CPMF 

da Previdência”. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisa do Senado Federal, 2015, p. 6. 
239 GENTIL, Denise Lobato. A política fiscal e a falsa crise da Seguridade Social brasileira – análise financeira 

do período 1990-2005. 2006. 358f. Tese (Doutorado em Economia) – Instituto de Economia, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2006, p. 229. 
240 Art. 11, 8.212/93 
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incidente em concursos de prognósticos) além das receitas da União. 

As reformas em debate deixam no foco apenas o viés dos benefícios, apenas se cogita 

diminuir a quantidade de benefícios pagos em nome da sustentabilidade financeira, 

desconsiderando a possibilidade de se reformar o custeio, seja para ampliar as alíquotas ou 

diversificar ainda mais a base de financiamento. Acredita que “a direção da reforma deve ser a 

de levantar fundos suficientes para tornar o sistema mais inclusivo e sustentável no futuro”241. 

Outra vez, resta demonstrada a vulnerabilidade do sistema de seguridade social 

brasileiro no contexto político, sendo priorizado em detrimento dos aspectos social e econômico. 

A Constituição federal definiu as fontes de financiamento da seguridade social em seu 

artigo 195 estabelecendo que não se fixem apenas nas contribuições dos trabalhadores e que 

haja exclusividade das fontes. Daí surgem dois critérios basilares dos mecanismos de custeio 

da seguridade social brasileira: a diversidade e a exclusividade das fontes, posto que se elegem 

contribuições sociais e não impostos como objetos de vinculação à seguridade social, um vez 

que os impostos não são passíveis de vinculação242. 

Sobre isso, Delgado243 acrescenta:  

 

As garantias dadas pela Constituição à Seguridade Social, integrando as políticas 

citadas, identificando novas formas de gestão – com a determinação da participação 

social e da descentralização –, criando um orçamento próprio assim como um sistema 

específico de financiamento com fontes diversificadas e exclusivas, assinalam a 

relevância da mudança instituída. Foi com o reconhecimento da proteção social 

assegurada como direito que se permitiu a progressiva efetivação de garantias 

universais de acesso a serviços e benefícios e, em decorrência, a instituição de um 

esforço de integração de políticas contributivas e não contributivas, assentada em uma 

base ampla de financiamento. 

 

  

 

O artigo 195 não estabelece que as contribuições sociais devam suprir todas as 

despesas, portanto, na ocorrência de insuficiência de fundos para o cumprimento das obrigações 

nos pagamentos das prestações o Estado se responsabiliza cobrindo através de recursos 

oriundos do orçamento fiscal, ou seja dos impostos em geral244. Esse dever se encontra descrito 

na lei 8.212/93, no parágrafo único do artigo 16 estabelecendo que “a União é responsável pela 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do 

                                                 
241 GENTIL, Denise Lobato. ob. cit., p. 230. 
242 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob. cit.,p. 160 
243 DELGADO, Guilherme. JACCOUD, Luciana. NOGUEIRA, Roberto Passos. Seguridade Social: redefinindo 

o alcance da cidadania. In: PELIANO, Anna Maria. Desafios e Perspectivas da Política Social. Brasília: IPEA, 

2006, p. 06. 
244 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob. cit.,p. 160 
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pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social”, instituindo uma outra 

fonte de recursos de modo a assegurar o pagamento dos benefícios, em conformidade, portanto, 

com a convenção nº 102 da OIT em seu artigo 71, que prevê a possibilidade do financiamento 

através dos impostos em geral, além de exigir a responsabilização do Estado na garantia de 

fundos. 

Apesar da constitucionalização da exclusividade da destinação das receitas ao 

orçamento da seguridade social é importante ressaltar a existência de um mecanismo que 

permite ao Estado brasileiro usar o valor arrecadado em nome da seguridade social para fins 

diversos do que o pagamento dos benefícios. 

A criação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) contraria o objetivo 

constitucional de proteção dos recursos da previdência social e transforma-se em um exemplo 

de fragmentação das políticas sociais no viés do custeio do sistema. Criada através da emenda 

constitucional nº 10 em 1996 (com efeitos retroativos a partir de 1994) a DRU começou como 

Fundo Social de Emergência e tinha como princípio alocar recursos para estabilizar o país após 

a implantação de um novo modelo monetário com a instituição do Real. Novamente justificado 

sob o argumento de crise, a DRU destina 20% das receitas oriundas das contribuições sociais – 

caracterizadas pela exclusividade da despesa – para o atendimento de outras demandas que 

podem ser desde a aplicação em outras áreas como para a geração de superavit primário245. 

Embora a DRU tenha sido originalmente criada para proteger o estado das constantes 

crises sofridas pelos países latino-americanos na década de 1990, a Constituição brasileira 

postergou o prazo da DRU até 31 de dezembro de 2015 e já consta um projeto de emenda à 

Constituição que pretende estendê-lo até 31 de dezembro de 2019246. 

Todas as reformas empreendidas no sistema previdenciário brasileiro 

desconsideraram a existência da DRU, que mesmo não sendo um benefício apropria-se de uma 

parcela do valor arrecadado, influenciando, obviamente no resultado do regime. 

No sentido de estabilizar as contas e manter o sistema sustentável em suas contas, as 

reformas se fixaram principalmente em dificultar o acesso do trabalhador ao benefício. A Lei 

n. 9.876/99 introduziu princípios atuariais e determinou novos mecanismos para o cálculo do 

valor do benefício do RGPS e hoje, o valor do benefício do aposentado é calculado através da 

média dos 80% maiores salário a partir de julho de 1994 até a data de entrada do requerimento. 

                                                 
245 Artigo 76, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
246 Trata-se da Projeto de Emenda Constitucional nº 04/2015. 
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Como o Brasil oferece três modalidades de aposentadorias, por idade, por invalidez e 

por tempo de contribuição247, introduziu-se o fator previdenciário como um índice calculado 

considerando o tempo de contribuição e a idade do contribuinte. O fator previdenciário 

corresponde a um índice que multiplicará o valor da média dos 80% maiores salários e quanto 

mais tempo trabalhado e idade tiver o requerente menor será o impacto no valor de seu benefício. 

O fator previdenciário é um instrumento que só se faz presente na aposentadoria por 

tempo de contribuição, não incide nas demais espécies e para Salvador248 representa o viés 

ideológico dos reformadores, pois aproxima o sistema, que possui um regime de repartição, a 

um sistema de regime de capitalização, quando a aposentadoria é uma escolha individualizada, 

incentivando os trabalhadores a permanecerem no mercado de trabalho, maximizando sua renda 

tanto na atividade quanto na inatividade. 

Outro ponto reformador foi a instituição de um regime de previdência complementar 

(RPC). Com fundamento no artigo 202 da Constituição Federal, as leis complementares 108 e 

109, ambas de 2001, criaram os regimes complementares, que possuem caráter facultativo e 

visam fomentar a poupança dos trabalhadores através de fundos de pensão e entidades de 

previdência complementar. Como é perceptível, diante de tudo que já foi discutido aqui, que 

muito tem se feito para a fixação de uma previdência social pública básica, o Brasil segue no 

caminho de uma previdência com duas camadas, uma sob responsabilidade do estado e outra, 

com valores mais altos, com responsabilidade do capital privado. 

Nos Regimes de Previdência Complementar, o Estado não administra, isso cabe 

apenas às entidades privadas, ao poder público cabe apenas a normatização e a fiscalização 

através da Superintendência Nacional de Previdência Social, neste caso lembra-se que respeita-

se o mínimo exigido pela convenção nº 102 da OIT sobre a participação na gestão, já que ela é 

feita de forma mínima na previdência complementar e direta, através de gestão quadripartite, 

no regime geral. 

Com isso, a previdência brasileira possui um caráter universalista, apesar de ser alvo 

de inúmeras reformas que tendem a diminuir sua abrangência. Situa-se no embate do campo 

político e sempre está em discussão de reformas diante do discurso de que é deficitária, posto 

que, o resultado impõe-se negativo por muitos anos. Deve-se também reconhecer o caráter 

                                                 
247 Há, ainda outras espécies de benefício substitutivos, como a aposentadoria especial e aposentadoria para 

professores, no entanto trata-se de variações da aposentadoria por tempo de contribuição em que os períodos 

sofrem majorações devido suas peculiaridades. 
248  SALVADOR, Evilásio da Silva. Fundo público no Brasil: financiamento e destino dos recursos da 

seguridade social (2000 a 2007). 2008. 395f. Tese (Doutorado em Política Social), Universidade de Brasília, 

Brasília, 2008, p. 58. 
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social que lhe foi dado ao incorporar grupos de trabalhadores de difícil acesso e o a equidade 

de tratamento a depender de algumas categorias.  

Os papéis políticos, econômicos e sociais são muito presentes na formatação do 

sistema brasileiro de seguridade social, de tal força que superou o período de reformas 

estruturais sentido pelos países semelhantes do cone sul. Apesar dessa resistência, isso não 

significa que seja um sistema consolidado, demonstra-se bastante vulnerável às pressões 

internas e externas ao país. 

 

4.3 CHILE 

 

O caso do sistema previdenciário do Chile é, claramente, o paradigma associado a 

todas as outras reformas empreendidas no continente, além de também influenciar as mudanças 

dos sistemas do leste europeu. 

Promovido durante o governo militar (1973 – 1990), a introdução do modelo 

privatista regulamentado foi a reforma mais radical que ocorreu na América Latina, em 

substituição total ao regime de repartição que regia o antigo sistema249. Todavia não se pode 

dizer que as reformas iniciaram durante o período militar, pois antes disso, os governantes que 

estiveram no poder, em um regime democrático, fomentaram as reformas a fim de unificar os 

sistemas e universalizá-lo, posto que antes era estruturado em caixas e pensões voltados para 

categorias profissionais, como ocorrera em todos os países. 

A multiplicidade de sistemas criava distorções por permitir privilégios para algumas 

categorias em detrimento a falta de cobertura para outras diante da falta de solidariedade inter-

profissionais. Os sistemas também enfrentavam problemas financeiros e o Estado 

frequentemente os socorria. As alíquotas para o pagamento dos serviços de seguridade social 

sobre a folhas de salários alcançavam 65% do salário bruto e os subsídios estatais orçavam 17% 

do PIB nacional250. 

As reformas paramétricas instituídas pelos governos democráticos não foram tão 

profundas por não atingir um consenso entre os atores políticos e somente sob a governança 

dos militares, no final da década de 70, é que foi possível estabelecer sistemas únicos para a 

concessão dos benefícios, uniformizar os critérios para a elegibilidade e a fixar uma idade 

                                                 
249 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob. cit.,p. 67. 
250 HUJO, Katia. Novos Paradigmas na Previdência Social: lições do Chile e da Argentina. Brasília: IPEA, p. 
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mínima para a aposentadoria por idade, 60 anos para mulheres e 65 anos para homens com a 

exigência de 20 anos de contribuição. 

As reformas, empreendidas no campo dos benefícios e no campo do custeio 

transferiram para o capital privado o dever para arrecadação, investimento e administração dos 

fundos, deixando o Estado apenas com o dever subsidiário. Também se inseriu como obrigação 

do Estado a competência para de proteger os grupos que não tivessem capacidade contributiva. 

O decreto-lei 3.500 publicado em 1980 instituiu, em definitivo, o sistema de 

seguridade social com um modelo privatista regulamentado e regime de capitalização 

individual operado por organismos denominados Administradoras de Fondo de Pensiones 

(AFP). Este é o sistema que permanece até hoje, com algumas adaptações. 

A Constituição chilena recepcionou o decreto-lei 3.500/80 em virtude de ser concisa 

sobre o assunto. O seu artigo 18 se limita ao afirmar que há o direito à seguridade social e que 

o Estado deverá atuar para garantir o acesso ao gozo de prestações básicas através de 

instituições públicas ou privadas. Nesse contexto, a Constituição apenas exige que o acesso seja 

assegurado, não fazendo outros comentários acerca da prestação do serviço em si. 

A Constituição do Chile também menciona que o processo legislativo para as leis 

que regulem o exercício do direito à seguridade social exigirá quórum qualificado, que para o 

direito constitucional chileno se opera com a maioria absoluta dos deputados e senadores em 

exercício ante o sistema bicameral daquele país e não a maioria simples, como ocorre com as 

demais leis251. 

Resumidamente, o sistema foi criado totalmente sob o aspecto do setor privado, tanto 

no financiamento quanto na administração, através de um regime de capitalização individual, 

através do esquema de contribuição fixa (em regra, 10% dos salários dos trabalhadores) e 

benefício indeterminado que sofreriam as variações dos mercados ante a desvalorização 

monetária e outros riscos. 

Nesta reforma, houve uma separação rígida entre a seguridade social no aspecto 

contributivo e a proteção social não-contributiva, uma vez que a ruptura do sistema com a 

administração pública fez com que o governo direcionasse os impostos para atender às questões 

assistenciais. Em 2008, todavia, foi publicada a lei 20.255 que alterou o sistema para incluir 

uma prestação não-contributiva para atender os trabalhadores ou não que não cumprissem todos 

os requisitos para a concessão de seu benefício. 

                                                 
251Silva Bascuñán, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo VII: Congreso Nacional. La función 

legislativa. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2000. 
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Desta forma, o modelo chileno, hoje, se faz na construção de três pilares: o pilar 

contributivo obrigatório, baseado na capitalização individual e financiado através da conta de 

cada trabalhador; o pilar contributivo voluntário, de caráter complementar e de regime e 

administração semelhante ao primeiro pilar, diferencia-se que enquanto no primeiro 

obrigatoriamente a alíquota de contribuição é de 10% do salário bruto, no segundo pilar o 

trabalhador, ou categoria profissional, ou a empresa representando seus empregados podem 

aderir à AFP que oferecer melhores vantagens; o terceiro pilar, de caráter solidário, age 

paralelamente ao primeiro pilar e visa atender 60% da população mais pobre. 

A lei 20.255/08 criou o sistema de pensões solidárias para os trabalhadores maiores 

de 65 anos que não tenham filiação a alguma AFP, ou mesmo possuindo, a rentabilidade dos 

fundos não verificar o alcance para um mínimo pré-estabelecido. Para a concessão dessa espécie 

de aposentadoria solidária também é necessário a identificação do critério necessidade, 

estabelecido pelo art. 3º desta lei como pertencer ao grupo dos 60% mais pobres do país, 

conforme for estabelecido pelo Ministerio del Trabajo y Previsión Social e com a concordância 

do Ministro de Hacienda. 

As taxas de cobertura do sistema antes da reforma (1960 – 1973) variavam entre 69% 

e 79%, após a assunção dos militares ao poder, a cobertura declinou gradualmente e caiu para 

64%. Acredita-se que a evasão ao sistema se deu em virtude do aumento do desemprego e 

aumento nos trabalhadores autônomos. As alíquotas no período da reforma também serviram 

para afugentar os contribuintes, haja vista que oscilavam entre 32% a 41%252. 

No intuito de garantir segurança ao sistema, bem como manter a responsabilidade do 

Estado na estabilidade do país, o decreto-lei 3.500/80 criou a Superintendencia de 

Administradoras de Fondo de Pensiones (SAFP) – substituída em 2008 pela Superintendencia 

de Pensiones (SP), com funções semelhantes –, com vinculação ao Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social para regular e fiscalizar as AFP, desde a área financeira até atuarial, jurídica e 

administrativa, fiscalizando a rentabilidade e exigindo resultados que pudessem manter a saúde 

financeira da entidade253. 

Essa preocupação da SP é de extrema importância, pois, no contexto do ordenamento 

jurídico chileno. Se a AFP não conseguir obter a rentabilidade mínima e também não possuir 

recursos disponíveis na blindagem financeira, é dever do Estado arcar com o valor faltante para 

chegar ao montante da rentabilidade mínima, e posteriormente, liquidar a Administradora. No 
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caso de quebra de uma Administradora, o Estado deve garantir as rendas vitalícias que a 

seguradora está comprometida a pagar, até 100% da pensão mínima ou até 75% do excesso 

sobre esta254. 

Curiosamente, devido essa previsão, um dos resultados obtidos com a reforma 

estrutural de 1980 foi justamente o que se buscava acabar: o deficit previdenciário, que não 

aumentou em apenas quatro anos desde 1980 até a reforma seguinte em 2008255256. Com essas 

condições, no início dos anos 2000 o deficit ultrapassava 1,5 bilhão de pesos chilenos, 

crescendo a uma taxa real anual de 10,2%. 

As pequenas reformas estabelecidas no ano de 2008 em pouco alteraram o perfil das 

AFP, pois apenas incorporou um pilar misto (previdenciário e assistencial), cujo pagamento das 

prestações se dava com os impostos em geral, não alterou substancialmente o plano de 

benefícios ou sequer alterou o plano de custeio. 

Ao contrário de quando foi instituído o atual sistema, em 1980, a quantidade de AFPs 

caiu de doze para seis em 2016257, sendo que apenas três delas absorvem mais de 70% dos 

contribuintes e dos recursos previdenciários. Nesse contexto, as possibilidades de escolha do 

trabalhador restam limitadas.  

A abrangência das prestações fornecidas pela AFP está limitada às pensiones por 

vejez, invalidez e pensión de sobrevivencia258, ao passo que outras coberturas deverão ser 

contratadas em outras entidades259. 

As outras prestações são chamadas de benefícios adicionais e estão sob a 

administração das Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) e podem ser 

contratadas adicionalmente aos regimes estabelecidos pelas AFP. Tal qual no esteio das 

aposentadorias, estarão cobertos, obrigatoriamente os trabalhadores formais, os funcionários 

públicos e os trabalhadores autônomos, sendo que esses últimos terão suas filiações de forma 

diferenciada ante a dificuldade em detectar seu exercício.  

É nesse grupo de proteção que se insere a proteção à maternidade e as prestações para 

                                                 
254 idem. 
255  SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. Panorama Provisional. 

http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/w3-propertyvalue-5977.html  
256 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob. cit.,p. 80. 
257 Conforme a Superintendencia de Pensiones, estão em atividade a AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, 

AFP Modelo, AFP Planvital e AFP Provida. http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-

6086.html 
258  O conjunto de proteção que engloba benefícios de idade, invalidez e pensões por morte comumente é 

representado pela sigla IVS em referência à invalidez, velhice e sobrevivência. 
259 Conforme o art. 68, do decreto-lei 3.500/80, o filiado também poderá solicitar a aposentadoria antecipada 

proporcional. 
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a família, pois as prestações funcionam a partir de um mínimo estabelecido pela lei 18.833/89 

e pelo decreto nº 94/78. Deste mínimo as Cajas estão facultadas em oferecer os serviços através 

de uma prestação pecuniária periódica ou em serviços que pode se inserir no âmbito familiar, 

cultural, desportivo, artístico, recreativo ou de assistência social. 

Conforme o artigo 6º do decreto 94/78, cada Caja é livre para criar seus próprios 

instrumentos normativos de modo a disciplinar os períodos de cotização ou carência, requisitos 

para se tornar beneficiário e as formas de pagamento dos benefícios, de tal modo que ficam 

livres para estabelecer as prestações adicionais que oferecem aos filiados, dentro do marco 

regulatório geral, com seus valores, condições e requerimentos para sua concessão. 

A respeito das contingências para acidentes e doenças profissionais, são oferecidos 

serviços curativos, prestações em espécie e gastos com traslados ou qualquer outro serviço que 

seja necessário para o cumprimento das prestações anteriores. 

A lei 16.744/68 estabelece que a lógica dos beneficiários é a mesma para as 

prestações mencionadas anteriormente, com foco nos trabalhadores formais. Em 1969, o 

decreto nº 102 incorporou os servidores públicos, o pessoal em representação popular, os 

estudantes e dirigentes sindicais como trabalhador formal, deixando sem critério estabelecido 

para os trabalhadores autônomos. 

Os serviços de seguro contra acidentes de trabalho são oferecidos por entes estatais: 

Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional de Salud e as Cajas de Previsión, podendo ser 

administrados também por organismos privados, as Mutualidades de Empleadores260, desde 

que não possuam fins lucrativos. 

As prestações referentes aos acidentes de trabalho e doenças profissionais são 

financiadas através de uma contribuição básica geral de 0,9% das remunerações brutas a cargo 

do empregador, sendo que haverá uma alíquota majorada nas atividades de risco, podendo 

chegar até 3,4% das remunerações brutas. Também servirá para o financiamento do sistema as 

multas e rendas originadas pelo próprio fundo.  

Os serviços de saúde no Chile possuem caráter misto, pois podem ser prestados tanto 

pelo poder público quanto pela iniciativa privada e são supervisionadas igualmente pela 

Superintendencia de Salud. Com a publicação do decreto com força de lei (DFL) nº 3261 de 

1981, foram criados organismos que se propuseram substituir o Estado na prestação de 

assistência à saúde e no pagamento de subsídios por incapacidade. As Instituciones de Salud 

                                                 
260 Art. 11 lei 16744/68 
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Previsional (ISAPRE) faz concorrência ao serviço de igual característica oferecido pelo Estado 

através do Fondo Nacional de Salud (FONASA).  

Ambos serviços são financiados por uma contribuição obrigatória incidentes nos 

salários brutos dos trabalhadores com uma alíquota básica de 7%262, sendo que no caso de o 

trabalhador realizar contrato individual ou coletivo com alguma ISAPRE a alíquota poderá ser 

superior a depender dos serviços oferecidos. 

No que concerne a cobertura das prestações, conforme a lei das Instituciones de Salud 

Previsional nº 18.933/90, art. 33 bis, a FONASA possui um rol de procedimentos próprios, de 

tal modo que as ISAPREs podem criar seus próprios roles, e não estão adstritos ao rol da 

FONASA, respeitado o limite mínimo de 25% dos procedimentos oferecidos pela entidade 

pública.  

Como todos os outros benefícios, para cumprir o critério de elegibilidade para receber 

as prestações de serviços médicos e auxílio doença, conforme estabelecido na convenção nº 102 

da OIT, é necessário contribuir para o sistema de saúde, seja FONASA ou ISAPRE. De modo 

que os trabalhadores formais já estão automaticamente filiados ante a obrigatoriedade da 

contribuição e os autônomos dependem de filiação e contribuição voluntária. 

A FONASA possui uma característica solidária por permitir o acesso à saúde para 

populações sem capacidade contributiva. A alínea “e” do artigo 6º da lei orgânica da FONASA, 

lei nº 18.469 estabelece que as pessoas carentes ou indigentes e aquelas que recebam benefícios 

assistenciais estão enquadradas como beneficiárias do serviço. Porém, deverá estar claro o 

critério da necessidade. 

Outro ponto em que se sugere a visibilidade do princípio da solidariedade está na 

alínea “d” do mesmo artigo, pois amplia o rol dos beneficiários da FONASA a mulher gestante 

mesmo que ela não seja filiada ao sistema de saúde, exclusivamente para ter acesso aos serviços 

de pré-natal e pós-parto até o sexto mês de nascimento da criança. 

No que diz respeito às prestações pecuniárias em virtude de incapacidade laboral, 

desde que não sejam de origem profissional ou acidente de trabalho, a administração também 

cabe a FONASA ou ISAPRE e é previsto pelo artigo 18 da lei 18.933/90 e regulamentado pelo 

DFL 44/78, portanto possui as mesmas características do seguro-saúde. 

Há outros institutos que prestam serviços de saúde, porém com público limitado, 

como é a Caja de Previsión de la Defensa Nacional e a Dirección de Previsión de Carbineros 

                                                 
262 VERGARA-ITURRIAGA, Marcos; MARTÍNEZ-GUTIÉRREZ, Maria Soledad. Financiamiento de sistema 

de salud chileno. Cidade do México: Salud Publica Mex, 2006, p. 513. 
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de Chile, que possuem atuação exclusiva nas forças armadas e na força policial do Estado. 

As ISAPREs apresentaram um crescimento sustentável de 1990 até 1997, sofrendo 

um impacto em 1998 diante da crise financeira vivida pelo Chile e diante da supressão de uma 

alíquota adicional de 2%, que permitia que as famílias de baixa renda pudessem optar por uma 

ISAPRE. Voltou a crescer de forma sustentável a partir de 2006, alcançando uma taxa de 

crescimento de 5% ao ano263. Em contrapartida a FONASA tem se demonstrado como maior 

captadora dos novos filiados, posto que em 2013 era responsável pela cobertura de 79,8% da 

população enquanto as ISAPREs cobriam 14,5%, conforme tabela a seguir: 

 

Previsión 1992 2000 2013 

FONASA 63,4% 65,8% 79,8% 

ISAPRE 20,4% 20,8% 14,5% 

Outros 3,6% 3,5% 3,0% 

Nenhum 12,5% 9,7% 2,7% 

Total (FONASA + ISAPRE) 83,8% 86,7% 94,3% 

Tabela 3 

 

Através desses dados pode-se afirmar que o sistema de saúde tem galgado uma ampla 

cobertura e considerando a absorção dos carentes mencionados pela alínea “e” do artigo 6º da 

lei 18.469/85, pode-se afirmar que há um engajamento dos trabalhadores autônomos ao sistema, 

já que como as classes de baixa renda estão abarcadas pelo sistema, bem como os trabalhadores 

formais, resta uma porcentagem relativamente baixa de 2,7% fora do sistema que reflete um 

bom alcance. 

As prestações em caso de desemprego no Chile também têm caráter securitário em 

que o sinistro se dá apenas através da perda involuntária da relação empregatícia. A lei 

19.728/2001 criou o seguro de forma obrigatória para todos os trabalhadores formais 

contratados a partir da vigência da lei (02 de outubro de 2002). Os trabalhadores que os seus 

contratos de trabalho tenham sido firmados anteriormente a esta data podem se filiar, mas em 

caráter voluntário. 

Ao contrário dos benefícios de aposentadoria, o seguro de desemprego é operado por 

                                                 
263DIRECTORIO ISAPRES EM CHILE. ISAPRES EM CHILE: Antecedentes generales y evolución 1990-

2014. Disponível em  http://www.isapre.cl/PDF/PRESENTACIONISAPRES10JUNIO2015.1.pdf. Acesso em 22 

de julho de 2016. 



124 

 

 

uma única administradora, a Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC), 

trata-se de uma empresa de natureza privada cujo papel é exclusivamente a administração dos 

fundos oriundos das contribuições vertidas para o sistema sendo controlada e fiscalizada pela 

Superintendencia de Pensiones, a mesma que fiscaliza as AFPs. 

As alíquotas variam de acordo com a natureza do trabalho e o tipo de contrato de 

trabalho. Em se tratando de um contrato de trabalho por prazo indeterminado, a contribuição 

incide em 3% do seu salário bruto, sendo que 0,6% fica a cargo do trabalhador enquanto o 

empregador paga 2,4%. Quando se tratar de outro tipo de contrato trabalho (serviço 

determinado, por obra, prazo determinado) a responsabilidade para o pagamento da 

contribuição fica para o empregador em sua totalidade. Ainda que se esteja em licença médica, 

recebendo subsídio por incapacidade laboral, o empregador deverá continuar contribuindo com 

a sua porcentagem devida e a entidade responsável pelo pagamento da prestação (FONASA ou 

ISAPRE, em sua maioria) cobrirá as despesas referentes ao trabalhador. 

As contribuições são vertidas para dois fundos conforme os recursos arrecadados 

pelos participantes do sistema. Cada filiado do seguro possui uma conta individual de 

desemprego, que funciona como um fundo de investimento, a parcela dos fundos que lhe for 

destinada pertence ao trabalhador. Há, também, um fundo solidário em que contribuem os 

empregadores e o Estado e servem para complementar o benefício em caso de concessão do 

seguro, caso o rendimento da conta individual não atinja um mínimo estabelecido. 

Para ter acesso ao Fondo de Cesantía Solidario o trabalhador, independente do seu 

tipo de contrato, devem cumprir requisitos sobre número mínimo de contribuição, motivos 

específicos de término de contrato e que os valores em sua conta individual não sejam 

suficientes para fornecer um pagamento mínimo estabelecido conforme o artigo 25 da lei 

19.728/2001. 

Embora seja obrigatório e abrangente, este seguro não impede que sejam realizados 

acordos individuais e coletivos para tal contingência, nesta situação o Seguro de Cesantía passa 

a ser complementar e o acordo o seguro principal. Tal medida visa impedir que trabalhadores 

com outros acordos tenham acesso ao Fondo Solidario. 

A AFC, ante sua característica empresarial, cobra uma comissão aproximada de 0,04% 

mensal sobre o saldo administrado, variável conforme a rentabilidade dos fundos. 

A abrangência deste benefício é uma das menores dos benefícios oferecidos pelo 

sistema de seguridade do Chile até mesmo pela sua natureza, já que os trabalhadores autônomos 

e rurais são inteiramente excluídos por ser impossível configurar alguma relação de trabalho. 
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Também não estão incluídos, conforme o artigo 2º, os servidores públicos, as forças armadas, 

trabalhadores domésticos e aqueles em contratos de experiência. Incluindo, sempre, os 

trabalhadores formais, ainda que sejam estrangeiros, desde que contratados após 02 de outubro 

de 2002, sob as regras do Código de Trabalho. 

O sistema de proteção social do Chile serviu de inspiração para vários países da 

América do Sul por desonerar o Estado de uma responsabilidade absorvida com a popularização 

do Estado de Bem-Estar Social e a difusão do relatório Beveridge. Hoje há um sistema que 

consegue oferecer acesso a todos os ramos das prestações estabelecidas pela convenção nº 102 

da OIT 264 . O modelo privatista e o mecanismo fragmentado impõem elevados custos 

administrativos e, embora a convenção não estabeleça isso como um mínimo, a unidade dos 

sistemas é um requisito para que se tenha um sistema mais eficiente. 

Ainda que a reforma estrutural de 1980 tenha arcado com os benefícios concedidos 

pelo sistema anterior e favorecido o desenvolvimento de um sistema financeiro moderno, a 

eficácia do sistema ainda é um problema carente de solução. Em referência aos benefícios de 

aposentadoria, as AFPs possuem custos elevados de manutenção devido os gastos 

administrativos, multiplicidade de agências, de servidores, gastos com propaganda para buscar 

novos filiados. 

Esses custos extraem da rentabilidade oferecida aos trabalhadores pelo menos 15% 

dos depósitos mensais, enquanto o sistema anterior gastava apenas 5% (em 1979) do volume 

dos depósitos para fins administrativos265.  

A fragmentação na prestação de serviços importa em formar uma população com 

cobertura incompleta, posto que se na prestação de serviços médicos a taxa de cobertura alcança 

97%, a mesma proporção não se mantém em outras coberturas. Nas prestações de aposentadoria 

há uma parcela maior de trabalhadores que não possuíam nenhuma cobertura. Estima-se que 

em 1996, em um panorama de 5,5 milhões de trabalhadores incorporados compreendidos como 

população economicamente ativa, apenas 2,5 efetivamente depositavam as contribuições. 

Entretanto a inserção do pilar solidário nessa prestação ensejou um aumento na quantidade de 

pessoas cobertas já que incorpora ao sistema 60% da população mais pobre. 

As alterações trazidas pela lei 20.255/08 puderam ampliar a cobertura nesse sentido, 

                                                 
264 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Panorama da Aplicação da Convenção 102 da 

OIT, que trata das normas mínimas da seguridade social. Disponível em: 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/livroboaspraticasrevis%C3%A3ofinal_996.pdf. 

Acesso em 01 de jun de 2016. 
265 AMARO, Meiriane. Previdência Social na América do Sul. Brasília: Consultoria Legislativa do Senado 

Federal, 2000, p. 10. 
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embora as contribuições tenham mantido as proporções dos anos anteriores, posto que, 

conforme o último Panorama Previsional266 publicado pela Superintendencia de Pensiones em 

julho de 2012 foram registrados 5,16 milhões de contribuições, número bastante aquém da 

população econômica ativa registrada para aquele ano de 11,73 milhões de pessoas267. 

Inserido na categoria dos trabalhadores que não conseguem manter um padrão 

equilibrado de contribuição estão os trabalhadores em atividades de baixa renda, que são 

obrigados a migrar para o mercado informal, tendo em vista que qualquer diminuição na sua 

renda afeta sensivelmente o sustento familiar. Também se verifica baixa adesão dos 

trabalhadores rurais devido sua baixa capacidade de contribuição e a sazonalidade de suas 

rendas, de igual maneira os trabalhadores autônomos que possuem dificuldades em manter 

regularidade nas suas contribuições. 

A lei 20.255/08 tendo em vista a baixa filiação dos trabalhadores autônomos, 

reconhecidos anteriormente como trabajadores independientes e depois como afiliados 

voluntarios, criou o mecanismo para o reconhecimento automático destes trabalhadores a partir 

dos recibos emitidos e, conforme declarado anualmente como pagamento do Imposto a La 

Renta, conforme o decreto com força de lei 824/74. Diante do declarado como renda auferida 

através da prestação de serviços, comercialização ou qualquer espécie de trabalho remunerado 

autônomo incide o percentil obrigatório determinado no decreto 3.500/80. 

No que concerne à redistribuição de renda, o modelo original chileno de 1980 é 

absolutamente incapaz de servir como redutor da pobreza. Até a última reforma em 2008 os 

valores das aposentadorias eram consideravelmente baixos em virtude de os depósitos serem 

muito suscetíveis aos riscos do mercado e, principalmente, a vulnerabilidade econômica dos 

países latino-americanos. Com a criação do pilar solidário já pôde ser sentida uma redução na 

pobreza, no entanto, de todos os países da OCDE o Chile é quem possui o maior índice de 

desigualdade de rendas268. 

 

4.4 URUGUAI  

 

                                                 
266  SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. Panorama Previsional. Disponível em: 

http://www.spensiones.cl/portal/informes/581/articles-8579_recurso_1.pdf. Acesso em 06 de julho de 2016. 
267 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Working Age 

Population. Disponível em: https://data.oecd.org/pop/working-age-population.htm. Acesso em 06 de julho de 

2016. 
268  CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html Acesso em 22 de junho de 2016. 
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O sistema de proteção social uruguaio original remonta à década de 1960 o que o 

torna um dos mais antigos da América Latina, sendo instituído como um sistema de modelo 

estatal puro em regime de repartição simples, com cobertura universal. Apesar de obter 

resultados razoáveis até o fim da década de 1980, o sistema não ficou imune às reformas 

neoliberais da década seguinte, sendo alvos de discussões políticas na esfera da proteção social. 

A Constituição da República Oriental do Uruguai, de 1967, embora seja analítica é 

sucinta ao tratar da seguridade social, posto que se resume, no artigo 67, ao estabelecer que as 

aposentadorias gerais e seguros sociais se organizam na forma de garantir a todos os 

trabalhadores269 e empregadores, aposentadorias adequadas e subsídios para acidentes, doenças, 

invalidez, desemprego involuntário, bem como aos dependentes a pensão por morte. O artigo 

67 também estabelece uma pensión a la vejez como um direito àquele que chegue ao fim da 

idade produtiva (70 anos), depois de um longo período de produção e permanência no país, que 

não possua recursos para sustentar-se em suas necessidades vitais. 

Em seguida a Constituição, no artigo 195, cria o Banco de Previsión Social (BPS) 

como um ente autónomo com a competência para coordenar os serviços estatais de proteção 

social e organizar a seguridade social. O fato de dar-lhe apenas o dever para organizar a 

seguridade social entende-se que o modelo e o regime ficariam a critério do próprio BPS. 

Trata-se da Constituição mais antiga da região em estudo, porém é importante 

mencionar que na instauração do regime militar em 1973, o texto constitucional foi suspenso 

até o restabelecimento da ordem democrática em 1985, oportunidade em que foram 

convalidados os decretos-leis expedidos pelo Consejo de Estado durante o governo de fato270.  

Apesar de possuir vários mecanismos reformatórios271, a Constituição uruguaia é de 

caráter rígido, posto que em alguns casos exige a instauração da consulta popular através de 

plebiscito e outras vezes um quorum qualificado para que se aprovem as modificações, tanto é 

que  desde 1967, apenas quatro reformas foram aprovadas272. 

Já em novembro de 1989 foi ratificado um plebiscito oriundo de um projeto de 

                                                 
269 O texto constitucional prefere estabelecer uma categorização dos trabalhadores em trabajadores, empleados e 

obreros. Tal diferença se dá em virtude da diferença entre a relação trabalhista entre o trabalhador e empregado e 

trabalhador autônomo e contratante. Como os vínculos trabalhistas não fazem parte do objeto desta pesquisa, ater-

se-á a qualificá-los como trabalhadores, ressalvadas as diferenças apenas quando há vínculo formalizado para os 

trabalhadores formais, conquanto aqueles que trabalham por conta própria como autônomos. 
270 PARLAMENTO CULTURAL DO MERCOSUL. Constituições dos Países do Mercosul. Brasília: Câmara 

dos Deputados, 2001, p. 500. 
271 Artigo 331, da Constituição da República Oriental do Uruguai. 
272 Foram aprovadas as reformas de 26 de novembro de 1989, de 26 de novembro de 1994, 8 de dezembro de 1996 

e 31 de outubro de 2004. 
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reforma constitucional por iniciativa popular quando se fez modificações e aumentos nas 

aposentadorias e pensões. A reforma de 1989 estabeleceu que os ajustes das aposentadorias e 

pensões não poderiam ser inferiores a variação do Índice Médio de Salários, de modo que os 

reajustes proceder-se-iam sempre na mesma data em que fossem reajustadas as remunerações 

do servidores da administração central . 

Ainda como resultado do poder reformatório de 1989, ao artigo 67 se acrescentou os 

mecanismos de custeio das aposentadorias e pensões, sendo que tais prestações seriam 

financiadas através de contribuições sociais dos trabalhadores e empregadores e outros tributos 

criados por lei. A exclusividade de receitas também foi protegida no seio constitucional, posto 

que restringiu o uso dos recursos para tão somente o pagamento destes benefícios. 

A alínea “b” do artigo 67 responsabiliza o Estado de forma subsidiária, incluindo 

como forma de custeio aportes estatais procedentes dos tributos em geral, caso o sistema assim 

necessite. 

A indexação da inatividade em função do Índice Médio de Salários implicou em um 

aumento orçamentário que ensejou, como na maioria dos países sul-americanos, estudos e 

iniciativas que propunham reformas nos sistemas de seguridade social do Uruguai, que se 

mantinha no modelo estatal. 

Neste ambiente, foi publicada a lei 16.713 de 03 de setembro de 1995, que incorporou 

o modelo misto composto das seguintes seções, conforme o artigo 5º e 6º, respectivamente: o 

régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, seção do sistema em regime de 

repartição, de caráter obrigatório em que se define o valor do benefício de caráter básico, pelo 

qual os trabalhadores ativos, juntamente com os empregadores, tributos específicos e 

assistência do estado, se necessário, contribuem e financiam os benefícios dos inativos; o 

régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, quando o trabalhador, através de 

contribuição definida, deposita em conta pessoal com rentabilidade que definirá o valor do 

benefício quando chegar o período de sua aposentadoria. 

Portanto, vê-se que a reforma de 1995 seguiu a influência sentida em todo o 

subcontinente, instaurando alguns institutos que já haviam ganhado espaço nos ordenamentos 

jurídicos. Ressalte-se, que embora em um regime democrático, a reforma uruguaia ocorreu sem 

um amplo debate, sendo aprovada em aproximadamente dois meses, posto que se deu a partir 

da influência argentina273.  

                                                 
273 AMARO, Meiriane Nunes. ob. cit., p. 16. 
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Com o reconhecimento do sistema misto, foi instituído o sistema sustentado por três 

níveis: o primeiro, de natureza estatal e com solidariedade intergeracional, cuja abrangência 

atinge cerca de 90% da população274 Esse primeiro nível dá ao sistema uruguaio o título de 

maior cobertura dentre os países da América Latina para pessoas com mais de 60 anos, com a 

taxa de 81%275.  

Previsto na alínea “a” do artigo 7º da lei do sistema previsional, o primeiro nível, 

resguarda os trabalhadores que recebam mensalmente até $ 5.000,00 pesos uruguaios. Devido 

a previsão constitucional, os reajustes estabelecem que, hoje, o primeiro nível está até a quantia 

de $ 39.871,00 pesos uruguaios276 ou US$ 1.306,90 dólares americanos277. O segundo nível, de 

poupança individual obrigatória, abarca todos os rendimentos atualizados a partir de 

$ 39.872,00 a $119.612,00 pesos uruguaios 278  (US$ 1.306,91 a US$ 3.920,66 dólares 

americanos), recebendo contribuições exclusivas do trabalhador e do empregador. O terceiro 

nível, de caráter voluntário, abarca os acima dos limites obrigatórios que o trabalhador poderá 

contribuir na forma acordada com a entidade administradora dos fundos. 

O primeiro nível é mantido pelo Banco de Previsión Social, conforme orientação 

constitucional, regulamentado pela lei 15.800 de 03 de março de 1986. O segundo nível pode 

ser administrado tanto pelo BPS quanto por outras instituições públicas ou por entidades 

privadas estabelecidas conforme o artigo 92 da lei 16.713. 

A maioria dos trabalhadores uruguaios possui rendimentos que os qualificam 

somente dentro do primeiro nível, no regime de repartição, apesar disso, o artigo 8º da lei de 

16.713 instituiu um mecanismo de bonificação para os trabalhadores que se enquadrem nesta 

categoria, podendo ele destinar 50% de sua contribuição para o BPS e os outros 50% para 

alguma administradora privada. A Corte uruguaia foi questionada, ainda sem resolução, acerca 

da constitucionalidade deste dispositivo sob a alegação de que violaria o princípio da igualdade 

a medida que dá um tratamento mais benéfico para aqueles que possam optar por esse 

mecanismo. Argumentam ainda que este bonificação atenta contra o financiamento do sistema, 

já que a parcela vertida para os entes privados não seriam computadas para a solidariedade 

intergeracional privilegiando a iniciativa privada dos fundos de pensão e exigindo um aporte 

maior por parte dos impostos não afetados à seguridade social. 

                                                 
274 idem. 
275 MURRO, Ernesto. ob. cit, p. 14. 
276 Atualizado em janeiro de 2015. 
277  Cotação em 06 de junho de 2016, conforme boletim do Banco Central Del Uruguay, disponível em: 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx. Acesso em 07 de junho de 2016.  
278 Originalmente eram previstos os limites de $ 5.000 a $ 15.000 pesos uruguaios. 
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Para o segundo nível, a metodologia é a mesma empregada no Chile. O trabalhador 

pactua com as entidades administradoras de fundos de pensão, podendo inclusive, portar seus 

créditos entre elas por até duas vezes ao ano. Essas entidades foram criadas pelo artigo 92 da 

lei 16.713, como pessoas jurídicas de direito privado, organizadas na modalidade de sociedade 

anônima, chamadas de Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP). De igual 

forma, os bancos estatais (BPS, Banco de la República Oriental del Uruguay, o Banco 

Hipotecario del Uruguay e o Banco de Seguros del Estado) podem formar AFAPs que, devido 

a paridade de mercado, funcionarão nas mesmas regras que as demais administradoras. 

O fenômeno de redução na cobertura após a instituição do regime misto foi sentido 

pelo Uruguai como nos demais países latino-americanos. Sobre isso, Costa279 afirma acrescenta:  

 

No Uruguai, reduziu-se a contribuição do empregador e aumentou a do trabalhador. 

As estatísticas demonstraram que todos os países latino-americanos reformados 

tiveram um aumento de Administradoras de Fundos de Pensões (AFPS) no início da 

reforma para depois reduzir o número de seguradoras privadas, e, ainda, em todos os 

países em que os sistemas foram estruturalmente reformados houve redução da 

população coberta e do número de contribuintes ativos.  

 

 

As AFAPs têm várias condições para permanecer em funcionamento. Os valores das 

contribuições não podem ser objeto de embargos nem podem ser confundidos com o patrimônio 

da empresa. Os artigos 2º e 3º do decreto nº 482 de 26 de dezembro de 1997 determinam que 

as os fundos devem alcançar uma rentabilidade mínima averiguada conforme a rentabilidade 

média do regime privado. No estudo sobre o Régimen de Jubilación por Ahorro Individual 

Obligatorio realizado pelo Banco Central del Uruguai referente ao primeiro trimestre de 2016280 

verificou-se que a rentabilidade bruta real do regime privado, em março de 2016, registrou um 

decréscimo de -0,9%. Cada instituição marcou seus índices da seguinte maneira: AFAP Sura: -

0,6%, Integración AFAP: -0,5%, República AFAP: -1,2% ,Unión Capital AFAP: -0,4%281. 

Nas hipóteses de insuficiência de rentabilidade, a AFAP deve fazer uso do fundo de 

flutuação de rentabilidade, da reserva especial, ou o Estado deve suportar a insuficiência através 

de recursos extras282. 

Obrigatoriamente uma AFAP terá de ser constituída através pelo BPS, solitariamente 

ou em conjunto com outro banco estatal, a obrigatoriedade se estende de tal modo que a 

                                                 
279 COSTA, Eliane Romeiro. ob. cit., p. 412. 
280  Banco Central de Uruguai. Memoria Trimestral del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual 

Obligatorio. Montevidéu: BCU, 2016, p. 7. 
281 ibidem. 
282 AMARO, Meiriane Nunes. ob. cit., p. 16. 
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inoperância de todas as administradoras públicas impede que qualquer outra privada funcione. 

Hoje são registradas apenas quatro administradoras (República AFAP; AFAP Sura; 

Unión Capital AFAP; Integración AFAP), sendo que a República AFAP, de constituição do 

BPS por força do artigo 94, possui 52% de todo o público, enquanto AFAP Sura, Unión Capital 

AFAP, Integración AFAP, possuem 18,7%, 17,1% e 12,1%, respectivamente 283 . Essa 

quantidade reflete que, embora se sugira um sistema genuinamente misto, o Estado permanece 

sendo o maior provisor seja no regime de repartição, seja no regime de capitalização. 

Para poder ter acesso à prestação básica oferecida pelo primeiro nível, a jubilación 

común, o trabalhador deve contar, no mínimo, com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. 

Alcançados esses requisitos, o valor da prestação será de 50% sobre o sueldo básico jubilatório 

acrescendo 0,5% para cada ano de contribuição e 2% a cada ano de idade que superem o mínimo 

estabelecido284. Com a edição do decreto 189, de 08 de junho de 2012, houve o estabelecimento 

de um valor mínimo de aposentadoria, que corresponde a 2,25 vezes Base de Prestaciones y 

Contribuciones (BPC) a ser determinado pelo BPS. Hoje o valor mínimo corresponde do BPC 

$ 3.340,00285, portanto $ 7.515,00 pesos uruguaios (cerca de US$ 246,32). 

A partir do segundo pilar, o valor da jubilación común será definida conforme a 

rentabilidade alcançada e o saldo constante no momento da aposentadoria, nas regras 

estabelecidas nos artigos 51 a 60 da lei 16.713. 

Lembre-se que estes dispositivos normativos estão adstritos às coberturas de idade 

avançada, invalidez e pensão por morte para os dependentes. As contribuições para este sistema 

são de 15% pelo trabalhador e 7,5% do empregador286, respeitados os limites mínimos e de 

evolução de nível quando os valores contribuídos verterão para fundos diferentes. 

Além das aposentadorias por idade, a lei 16.713 também estabelece uma cobertura 

para os trabalhadores que alcancem 70 anos de idade e contem com 15 anos de serviço. Essa 

prestação, chamada jubilación por edad avanzada, despreza a contribuição para inserir a 

prestação de serviços, neste modelo o trabalhador que comprove documentalmente o exercício 

de atividade laboral, ainda que sem as devidas contribuições, poderão receber esse benefício 

que será financiado pelo BPS através das fontes gerais (contribuições sociais e impostos), diante 

da solidariedade do sistema. 

                                                 
283  Banco Central de Uruguai. Memoria Trimestral del Régimen de Jubilación por Ahorro Individual 

Obligatorio. Montevidéu: BCU, 2016, p. 7.  
284 Artigo 29 da Lei 16.713 
285 Decreto 004/2016. 
286 SOTELO, Martín Naranja. Tasas de Aportación Personales y Patronales al Sistema de Seguridad Social: 

un Análisis Comparado a Nivel de Regiones. Montevidéu: Asesoría General en Seguridad Social, 2009, p. 66. 



132 

 

 

A cobertura do sistema de seguridade social do Uruguai em relação à idade avançada 

é realmente ampla, pois além de todas essas prestações, foi instituída em 2008 a pensión a la 

vejez através da lei nº 18.241/2008 que abrange qualquer habitante no território uruguaio287 que 

atinja 70 anos de idade. Trata-se de um benefício de caráter assistencial, portanto é financiada 

através de dotações oriundas do Ministerio del Desarollo Social, neste sentido, em não se 

tratando de um benefício objeto por este trabalho, merece apenas a simples menção.  

A jubilación por invalidez, também coberta pelo BPS e AFAP, é garantida aos 

trabalhadores que, cumprida a carência de 2 anos ou 6 meses, se menor de 25 anos, restem 

incapacitados em definitivo para o trabalho. É financiada do mesmo modo que a jubilación 

común e o valor a ser pago será 65% do sueldo básico jubilatorio para todos os casos. 

De igual modo de procede o subsidio transitorio por incapacidad parcial, ocasião 

em que o trabalhador recebe temporariamente o valor que receberia se recebesse a jubilación 

por invalidez até que cessem as causas para a concessão do benefício, podendo ser convertida, 

caso se constate a permanência da incapacidade ou se alcancem os requisitos para a concessão 

da jubilación común. 

O artigo 22 da lei da seguridade social uruguaia estabelece que o direito ao subsídio 

por incapacidade temporária não exigirá carência no caso da incapacidade ter se originado por 

doença ou acidente de trabalho, hipótese em que se configurará o painel para a aplicação da lei 

específica. 

A 16.074 de 17 de janeiro de 1990 excetua da livre contratação com entidades 

privadas, os seguros contra riscos inerente aos acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

tornando obrigatória a celebração de contratos com o Banco de Seguros del Estado288. O 

financiamento deste seguro se dá através de contribuições feitas pelo empregador de acordo 

com a atividade praticada por ele. 

Configurado o caso elegível pela lei 16.074/90 o Banco del Estado de Seguros, por 

força do artigo 8º, prestará assistência médica e pagará indenizações, independentemente de 

terem sido vertidas as contribuições ou não pelos empregadores.  

A prestação para desemprego cobre o mesmo rol de trabalhadores do seguro contra 

acidentes de trabalho, sendo os trabalhadores formais com vínculo empregatício, tanto quanto 

                                                 
287 Conforme o artigo 43, o benefício estendido aos estrangeiros desde que residam no território uruguaio de por 

mais de quinze anos. 
288 A lei 16.426 de 1993 declarou livre a escolha de empresas de seguro para a celebração de contratos, revogando 

o monopólio estatal até então, todavia a restrição se manteve para o caso dos seguros contra acidentes de trabalho 

e doenças profissionais. 
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os trabalhadores rurais e domésticos, com algumas restrições. Operado pelo BPS a prestação 

para o desemprego é regida pela lei 15.180 de 07 de setembro de 1981 e corresponde a uma 

parcela variável da remuneração mensal fixa, declarada pelo empregador, entre 66% a 40%, ou, 

no caso de trabalhadores pagos por jornadas o equivalente a dezesseis a nove jornadas. 

O decreto 142/2012 criou o instituto do seguro desemprego parcial para fazer parte 

do enfrentamento da crise econômica sofrida pelo país no início da década. O regime especial 

de subsidio por desemprego parcial beneficia os trabalhadores que tiveram sua jornada de 

trabalho reduzida de quatro a oito dias de trabalho ao mês. A prestação para desemprego parcial 

trata-se de um benefício circunstancial, com prazo definido, não pode ser considerada uma 

prestação elencada pelo convênio nº 102 da OIT, porém não se pode ignorá-lo por demonstrar 

uma ação estatal diante das vulnerabilidades mercadológicas. Tanto é que o artigo 3º do decreto 

restringe o acesso a esta prestação, que beneficia tanto o trabalhador, quanto o empregador, à 

constatação da redução de pelo menos 15% da atividade econômica da empresa. 

Em apartado ao sistema de proteção IVS (Invalidez, velhice e pensão por morte – 

sobrevivência), o sistema de saúde uruguaio tem como fonte de financiamento as fontes 

públicas e as fontes privadas. As fontes públicas incluem contribuições obrigatórias dos 

trabalhadores formais (iniciativa privada ou dos setores públicos) e os impostos gerais. Os 

recursos públicos são reunidos no Fondo Nacional de Salud (FONASA)289. 

Um segundo fundo público, o Fondo Nacional de Recursos (FNR), criado pelo 

decreto-lei 14.897 de 12 de junho de 1979, existe para a cobertura de intervenções de alta 

complexidade tecnológica e alto custo. 

Ambos fundos de saúde pública são financiados através das contribuições sociais, 

sendo beneficiários apenas os trabalhadores que para eles contribuam. Para a população que 

não possui capacidade contributiva, o Estado faz a averiguação focada da carência do solicitante 

e o enquadra como contribuinte através dos tesouro nacional. 

Os recursos privados financiam a saúde através do pagamento de seguros privados e 

de contratação de profissionais de saúde a medida que os serviços são prestados. Os seguros 

privados são empresas privadas que fornecem serviços de saúde por pagamentos periódicos, 

assumindo o risco dos filiados. Apenas 2% da população contam com a contratação dos seguros 

de saúde, que incluem no seu rol de serviços, clínicas e hospitais privados. 

Os principais provedores de serviços de saúde são as Instituciones de Asistencia 

                                                 
289 ARAN, Daniel; LACA, Hernán. Sistema de Salud de Uruguay. Cuernavaca: Salud Pública de México, 2011, 

p. 265. 
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Médica Colectiva (IAMC), que funcionam como associações de profissionais sem fins 

lucrativos. As IAMCs cobrem cerca de 56% dos uruguaios e podem ser contratados tanto em 

virtude de convênios com a FONASA como através de contrato particulares individuais ou 

coletivo, a prestação do serviço se dá por unidades próprias de cada IACM, cabendo ao Estado 

apenas administrar os fundos, para a arrecadação e pagamento dos serviços prestados. 

Os provedores públicos incluem a rede de hospitais públicos que são agrupados na 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)290. A ASSE e os IAMCs compõem 

os provedores de saúde que são financiados pelo setor público, recebendo da FONASA 

pagamentos per capita conforme o risco assumido da população e metas estabelecidas pelo 

Ministerio de Salud Pública. Em contrapartida aos valores recebidos pela FONASA se 

comprometem a oferecer atenção básica integral aos usuários até que se configure um quadro 

mais complexo quando o financiamento do serviço se dará pelo FNR. 

As prestações de caráter familiar são fornecidas igualmente pelo BPS, concebidas 

como a asignación familiar e o subsidio por maternidad. A asignación familiar é disciplinada 

pela lei 15.084 de 09 de dezembro de 1980 e consiste em uma prestação em dinheiro a todo 

empregado formal que possua filho em sua dependência. Esta prestação é devida desde a 

confirmação da gravidez e equivale a, no mínimo, 8% do salário mínimo nacional. 

O subsidio por maternidad é o benefício recebido pela mulher pelo prazo de 12 

semanas, preferencialmente seis semanas antes e seis semanas depois do parto, podendo ser 

estendido por um prazo suplementar a ser definido pela Dirección de las Asignaciones 

Familiares, desde que não ultrapasse os seis meses. 

Os benefícios de caráter familiar são financiados através das contribuições solidárias 

que a se referem o primeiro nível de contribuição do sistema de seguridade social uruguaio. 

Nesta exposição entende-se que todos os ramos estabelecidos pela convenção nº 102 

da OIT são contemplados pelo ordenamento uruguaio. 

Embora seja um sistema aparentemente único, o perfil clientelista da seguridade 

social se sobressai em algumas situações, posto que as reformas de 1995 não conseguiram 

acabar com alguns privilégios de algumas categorias, de tal modo que órgãos menores de 

administração de fundos, com aportes estatais permanecem em funcionamento até hoje. 

O próprio texto constitucional, em suas disposições transitórias, consagra a Caja de 

Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, a Caja de la Industria y Comercio e a Caja de 

                                                 
290 Compõem a ASSE: o Hospital Universitario, as unidades de atenção das forças armadas e policiais e as unidades 

de atenção primária dos municípios do interior. 
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los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, como sistemas paralelos ao 

sistema único. Certo que estes órgão são regidos pelo Directorio del Banco de Previsión Social, 

mas indubitavelmente, serve como instrumento de barganha entre o estado e as classes filiadas. 

Uma característica interessante do sistema social em análise se dá pela progressiva 

participação da população nas decisões do sistema. Em um processo crescente, posto que a 

reforma 1995 ocorreu sem a participação popular, em 2007 se instalou o Diálogo Nacional 

sobre la Seguridad Social (DNSS) “como a construção de um processo de política pública, em 

particular, a forma de como se estruturou e evoluiu a relação e a comunicação entre as partes 

ou atores envolvidos na política de seguridade social”291.  

O envolvimento da população nos serviços de seguridade amplia a cobertura, à 

medida que se educa sobre direitos e deveres para a manutenção do sistema e, apesar de o DNSS 

ter caráter meramente consultivo, atribui legitimidade ao sistema e às reformas que se procedam 

no instável ambiente econômico ao qual estão sujeitos os países latino-americanos, em especial, 

neste caso, do Cone Sul. 

  

                                                 
291 BUSQUET, José Miguel. El Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social (D.N.S.S.): proceso, contenidos, 

impactos, externalidades y aprendizajes. Disponível em http://www.mtss.gub.uy/documents/11515/1a14a5b7-

2b1a-4090-aaf6-0d2c3e5da983 . Acesso em 19 de junho de 2016. 
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5 ANÁLISE DOS ELEMENTOS MICROCOMPARATIVOS 

 

5.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO FACTUAL-FINALISTA  

 

Finalizada a extração dos elementos comparáveis e a apresentação dos institutos 

jurídicos objetos da comparação, retorna-se ao direito comparado para manejar a exposição dos 

resultados encontrados pelo estudo. 

O desenrolar desse trabalho microcomparativo ocorre na busca da contemplação das 

funções do direito comparado na busca de um stock comum de solução, bem como na 

verificação de tendências na evolução dos direitos. 

O método factual-finalista parte do fato social que enseja a mobilização do 

ordenamento jurídico para a solução de uma questão social, assim sendo a problemática 

científica do estudo. Assim sendo o fato social que deu origem ao estudo é o risco que corre o 

trabalhador diante de uma incapacidade previsível, ou não, que possa conduzi-lo a um estado 

de necessidade, sem condição de prover-se. A problemática parte de um caso individual que 

repercute na coletividade, posto que a indigência social resulta uma série de outras questões e 

problemas sociais, portanto sendo mais benéfico para a sociedade lidar com o problema 

enquanto age na esfera individual do que ter que remediar todas as consequências que isso pode 

resultar. 

Nesta problemática, o objeto sofre um corte epistemológico para se inserir no contexto 

de pesquisa do direito comparado, pois a partir desta problemática é possível avançar para as 

mais diversas áreas do conhecimento. Assim, questionam-se como os ordenamentos jurídicos 

dos estados se comportam para resolver esta questão social. 

Dentro dos estudos exploratórios se concebeu a percepção da crescente sociedade 

internacional, através da elaboração de documentos internacionais que sugerem a formação de 

institutos jurídicos específicos para o tratamento desta questão: os sistemas de seguridade social. 

A organização destes sistemas não segue nenhum padrão e entende-se que nenhum padrão é 

eficaz para todas as sociedades por fatores demográficos, geográficos, políticos, econômicos e 

culturais. 

A preocupação internacional e o reconhecimento da impossibilidade de um sistema 

único para todas as nações ensejaram a formalização de um documento internacional, a 

convenção nº 102 da OIT, que prevê normas mínimas aplicáveis aos sistemas de seguridade 

social. 
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Diante de tais divergências, pôs-se um limite no objeto da pesquisa, para aproximar 

ordenamentos jurídicos de países com contextos sociais semelhantes. Optou-se por estudar os 

países do Cone Sul da América, quais sejam Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.  

Ainda no seio dos estudos exploratórios, percebeu-se que os sistemas de seguridade, 

não resumindo à delimitação geográfica acima mencionada, foram evoluindo de tal modo que 

incorporaram outros papéis o papel econômico e político, não se restringindo à cobertura dos 

riscos sociais que os trabalhadores estão sujeitos. 

Com essas premissas, o problema científico que deu origem ao trabalho é a 

identificação dos mecanismos que os ordenamentos jurídicos da Argentina, Brasil, Chile e 

Uruguai instituíram para cobrir o risco da incapacidade laboral sofrida por cada trabalhador, 

respeitando as normas mínimas estabelecidas pela convenção nº 102 da OIT. 

Sem dúvidas, o problema científico descrito só poderá ser resolvido através dos 

métodos desenvolvidos pelo direito comparado, assim, o método factual-finalista exige a 

apresentação da finalidade, aqui entendida como a detecção do atendimento da convenção nº 

102 pelos ordenamentos jurídicos. A partir dessa finalidade é que se faz possível a delimitação 

dos elementos ou variáveis comparáveis, que deverão ser identificados nos ordenamentos 

jurídicos em estudo. 

No estudo do texto internacional estabelecido pela OIT extraíram-se as seguintes 

variáveis: universalidade da cobertura, igualdade de tratamento, equidade de tratamento, 

solidariedade, redistribuição de renda, abrangência das prestações, suficiência das prestações, 

responsabilidade do estado, exclusividade de despesa, participação na gestão, sustentabilidade 

financeira, sensibilidade às variações do custo de vida.  

Assim, consoante o método factual-finalista, esses elementos deverão ser buscados, 

para extrair o tratamento dado por cada ordenamento jurídico e por fim proceder à comparação 

propriamente dita, apontando as semelhanças e divergências. 

 

5.1.1 Universalidade da Cobertura 

 

O atual cenário que os ordenamentos jurídicos dos países sul-americanos precisam 

lidar é bastante desafiador. Como toda e qualquer economia baseada no livre mercado, o 

trabalho assalariado é central na sua estruturação, de modo que a compra da força do trabalho 

é um dos fundamentos deste modo de produção. 

A vulnerabilidade das economias da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai impõem que 
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as crises sejam severas e com uma periodicidade pequena, assim, para superar esses infortúnios, 

adotam-se estratégias comum para conter os efeitos. Como a produção não pode diminuir, a 

redução dos custos reflete-se na compra da força de trabalho resultando na desestruturação do 

trabalho assalariado e dos direitos decorrente dele292. 

Sobre esse painel vivido pelos países do Cone Sul, Silva complementa293: 

 

Essa desestruturação manifesta-se pela: crescente redução da oferta e criação de novos 

postos de trabalho; aceleração do desemprego maciço prolongado; precarização das 

condições e relações de trabalho; e pelo aumento do uso de tecnologias avançadas e 

de métodos de trabalho para incrementar a produção e elevar a produtividade. 

Presenciou-se também, o ingresso cada vez mais precoce dos pobre e cada vez mais 

tardio das camadas médias no mercado de trabalho. A rotatividade no emprego; a 

redução da capacidade de resistência do movimento sindical; e os baixos rendimentos 

mensais dos trabalhadores. A expansão da informalidade e do “trabalho desprotegido”, 

a financeirização do capital e o agravamento da questão social ajudam a compor a 

cena contemporânea.  

 

 

O que acontece é que a cobertura dos sistemas de seguridade social do Cone Sul está 

intrinsecamente ligada ao trabalho formal, tendo bastante dificuldade em conseguir inserir os 

demais trabalhadores na cobertura previdenciária, em especial os trabalhadores domésticos, 

autônomos e trabalhadores rurais. 

Esse painel não é uma situação exclusiva do Cone Sul. Conforme a OCDE, o Banco 

Mundial e o BID294, a cobertura é baixa em todos os países da América Latina e Caribe. A 

média aponta que apenas 45% dos trabalhadores contribuem ou estão associados a um sistema 

previdenciário. Outro dado importante trazido por esse estudo é que esse percentual não 

avançou nas últimas décadas a despeito do que se esperava após as reformas estruturais 

empreendidas. 

O que se foi o avanço da cobertura da proteção social concernentes às aposentadorias 

não contributivas, ampliando a percepção de algum benefício para indivíduos com idade igual 

ou superior aos 65 anos295.  

A baixa cobertura e a consequente ampliação de benefícios não contributivos refletem 

que o impedimento para a universalidade da cobertura reside na universalização do acesso ao 

trabalho formal e na instituição de critérios diferenciados que possam inserir os trabalhadores 

autônomos, rurais e domésticos conforme a capacidade contributiva de cada um deles. 

                                                 
292 SILVA, Maria Lucia Lopes da. Previdência Social no Brasil. (des)estruturação do trabalho e condições 

para a sua universalização. São Paulo: Cortez Editora, 2012, p. 364. 
293 idem. 
294 OCDE. ob.cit., p. 9. 
295 idem. 
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As reformas estabelecidas no Chile e na Argentina se deram através de modificações 

nos regimes financeiros de seus sistemas e na atribuição da gestão, em parte, à iniciativa privada, 

no sentido de fomentar a livre concorrência e melhorar a prestação de serviços, bem como 

otimizar custos e oferecer produtos mais baratos que o acesso pudesse ser universalizado e as 

mais diversas camadas sociais pudessem ser alcançadas para que ao estado restasse apenas uma 

pequena parcela para o provimento com os benefícios assistenciais. 

No Brasil a medidas universalizadoras se deram na outra ponta do sistema, no plano 

de benefícios ampliando os filiados obrigatórios ao sistema e desconsiderando a comprovação 

da contribuição. As medidas tomadas pelo Brasil surtiram efeitos negativos na sustentabilidade 

financeira ao passo que exige aportes do tesouro público cada vez maiores, ensejando 

reformulações paramétricas constantes a fim de remediar o problema, sem atacar diretamente 

em sua origem, na formalização do trabalho. 

Os países em estudo, embora possuam taxas de cobertura superiores aos detectados na 

média dos países da América Latina e Caribe, estão abaixo do padrão internacional296, veja-se 

a figura a seguir: 

 

 

Figura 5 

 

O binômio contribuição/benefício é a regra básica dos quatro ordenamentos estudados 

e o grande empecilho está na criação dos mecanismos de inserção dos trabalhadores sem 

vínculo empregatício.  

                                                 
296 JÜTTING, Johannes; LAIGLESIA, Juan de. ob. cit , p. 23. 
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O Chile adotou a ortodoxia do mercado, até a edição da lei 20.255/08 que inseriu os 

trabalhadores autônomos como filiados obrigatórios, considerando para fins de contribuição a 

emissão de boletos fiscais para fins de Imposto a la Renta, assim diante de uma obrigação já 

contumaz conseguiu-se incorporar uma parcela dos trabalhadores autônomos, porém ainda não 

se ampliou a obrigatoriedade até os trabalhadores que não exijam a emissão de boletos. 

Os trabalhadores autônomos são repelidos do sistema também devido às altas alíquotas 

contributivas. Em todos os quatro países, subtende-se que a capacidade contributiva do 

trabalhador autônomo é superior a do trabalhador assalariado, de tal modo que ele deverá arcar 

com as contribuições que, no caso da relação de dependência trabalhista, é dividida entre o 

trabalhador e o empregador. 

Em alguns aspectos, pode-se ver um movimento de incorporação desse grupo. O Brasil 

em 2007 instituiu o Plano Simplificado de Previdência Social através do decreto 6.042 no qual 

oferece alíquotas mais baixas para os trabalhadores autônomos, porém em contrapartida, os 

filiados nesse plano não têm acesso a todos os planos de benefícios oferecidos ao trabalhador 

autônomo filiado ao plano tradicional, além de fixar o valor do benefício ao valor da menor 

prestação paga pelo sistema. 

No que se refere aos trabalhadores rurais, nota-se que apenas o Brasil possui um plano 

de acesso igualitário a essa categoria. Trata-se de um plano específico pelo qual se considera 

apenas o tempo de exercício da atividade rural comprovados documentalmente, sem a exigência 

da comprovação da contribuição. Esse plano é polêmico e enfrenta acusações de ser o 

responsável pelo aumento sistemático do deficit do resultado do regime previdenciário. 

Os trabalhadores rurais representam uma parcela relevante que possuem a capacidade 

contributiva diminuída diante da própria natureza do trabalho297. Estima-se que a população 

rural na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai sejam de 9,2%, 14,3%, 10,5 e 4,7%, uma força de 

trabalho que não pode ser desconsiderada, pois sem uma cobertura previdenciária adequada, os 

trabalhadores cairão na proteção assistencial geral às expensas do poder público de qualquer 

forma. 

O fato de o Uruguai possuir a maior taxa de cobertura dos países estudados é 

relacionado, também a pequena população rural, recaindo a falta de cobertura aos trabalhadores 

informais e aos trabalhadores autônomos. 

Detectou-se que a universalidade da cobertura nos países do Cone Sul é baixa se 

                                                 
297 SCHWARZER, Helmut. ob. cit., p. 143. 
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considerado os padrões internacionais, porém alta no panorama latino-americano e caribenho. 

Há dificuldades em inserir os trabalhadores não assalariados e de rendimentos sazonais. 

Há uma tendência de incorporação dos trabalhadores autônomos seja por mecanismos 

que obriguem a contribuição através de batimento de dados que induzam o reconhecimento do 

exercício da atividade laboral, seja através de estímulos em alíquotas menores de contribuição. 

 

Elemento Universalidade da Cobertura 

Argentina Cobertura baixa; 

Forte relação com o trabalho formal; 

Não possui mecanismos de inclusão do trabalhador autônomo. 

Brasil Cobertura intermediária; 

Intermediária relação com o trabalho formal; 

Possui mecanismos de inclusão do trabalhador autônomo. 

Chile Cobertura alta; 

Forte relação com o trabalho formal 

Possui mecanismos de inclusão do trabalhador autônomo. 

Uruguai Cobertura alta; 

Forte relação com o trabalho formal; 

Possui mecanismos de inclusão do trabalhador autônomo. 

Tabela 4: Esquema comparativo 

 

5.1.2 Igualdade de tratamento 

 

Os países do Cone-Sul, antes das reformas neoliberais, possuíam programas de 

proteção que protegiam servidores públicos, militares e algumas categorias profissionais, 

característica comum não só dos sistemas de seguridade social desses países, pois esse 

fenômeno foi perceptível em todo o mundo que possuíam programas de proteção social no 

século XIX. Essa proteção pulverizada favoreceu a dispensa de tratamentos diferentes entre os 

trabalhadores298. 

A evolução dos sistemas é uma característica comum entre as quatro nações estudadas, 

pois ocorreu de maneira fragmentada, através de sistemas diferentes, com legislações próprias, 

coberturas específicas e grupo fechado de segurados299. Essa evolução é explicada pelo caráter 

político clientelista em que se incita o egoísmo entre as categorias profissionais e introduz 

disputas para que a concessão dos benefícios possa resultar em apoios eleitorais300. 

A instrumentalização das políticas clientelistas perdurou nos sistemas do Cone Sul 

                                                 
298 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 24. 
299 idem. 
300 SPINELLI, Stefano. Lavoro, Volume 1. Torino: UTET Giuridica, 2009, p. 314. 
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principalmente na manutenção de regimes próprios para os servidores públicos e militares como 

meios, além de apoios eleitorais, para acalmar os ânimos e ter como negociar em possíveis 

insatisfações das classes trabalhadoras sob o seu domínio direto. 

Ocorre que esses sistemas avulsos geram um sistema estratificado com diferenças sem 

motivos. Não se pode, por exemplo, apontar não atendimento à igualdade no caso da não 

contemplação dos trabalhadores autônomos pelo Seguro de Cesantía do Chile em virtude da 

natureza do benefício e da categoria de trabalhadores. Igualmente na situação brasileira em que 

os trabalhadores qualificados como contribuintes individuais, um conceito mais específico para 

trabalhadores autônomos, não possuem acesso ao auxílio-acidente, posto que este benefício tem 

caráter indenizatório e visa ressarcir o trabalhador pela negligência presumida do empregador 

por não proteger adequadamente os seus trabalhadores, desta forma, inexistindo empregador ou 

quem possa ser responsabilizado pela negligência argumenta-se pela não concessão. 

Importante não confundir a desigualdade de tratamento com o uso da prudentia na 

formulação das políticas públicas. Tanto que não se pode afirmar ser desigual o tratamento dado 

por alguns ordenamentos jurídicos para a questão de gênero, como o Chile, tampouco afirmar 

que não há cumprimento da igualdade de tratamento, se não for dada a devida consideração às 

diferenças no mercado de trabalho em virtude do gênero, como no caso do Uruguai e mais 

recentemente da Argentina. 

Os quatro países possuem setores privilegiados em relação à cobertura, ao acesso, 

financiamento e às prestações. A Argentina, os militares das forças armadas e de segurança e 

os policiais dos estados provinciais não aderiram ao SIPA e permanecem sendo financiados 

pelo estado e com contribuições diferenciadas e regimes mais benéficos; o Brasil os servidores 

públicos civis e militares de todas as esferas do governo criam regimes próprios e aprimoram, 

inclusive, previdências complementares; o Chile possui institutos específicos, alheios às regras 

das ISAPREs para salvaguardar os direitos referentes à saúde de determinados grupos 

profissionais através da Caja de Previsión de la Defensa Nacional e a Dirección de Previsión 

de Carbineros de Chile; e o Uruguai possui sistemas paralelos instituídos pelas Caja de 

Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, a Caja de la Industria y Comercio  e a Caja de los 

Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez que protegem trabalhadores de 

um grupo restrito. 

Tais microssistemas ocasionam um resultado danoso às contas da seguridade social, 

por exemplo, no Chile a aposentadoria por idade aos membros das Forças Armadas corresponde 

a integralidade da última remuneração e os reajustes seguem os mesmos obtidos pela atividade. 
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Em 2000 o custo correspondia a 1,3% do PIB, três vezes o valor gasto com os benefícios 

mínimos e os benefícios assistenciais se somados301.  

Na Argentina os membros das forças armadas podem se aposentar aos 25 anos de 

serviço e 43 de idade. Além disso, há programas separados para os representantes dos poderes 

(presidentes, congressistas, magistrados), diplomatas, professores e servidores públicos. No 

Uruguai também possui programas apartados os bancários, notários e professores universitários. 

No Brasil, os servidores públicos possuem regimes diferenciados com regras mais 

brandas e benefícios mais generosos, sejam de caráter previdenciário ou através de concessões. 

As leis específicas garantem ao poder público o manuseio da legislação conforme o anseio da 

categoria. 

Os sistemas de seguridade social do Cone Sul são substancialmente semelhantes no 

que se refere à igualdade de tratamento, pois conseguiram reformular seus sistemas através de 

um mecanismo único para a maioria dos trabalhadores, porém mesmo com todas as reformas 

empreendidas desde a década de 1980, não se pode afirmar que tal elemento encontra-se 

consagrado, pois há distorções que põem em risco a saúde financeira dos regimes ante a 

incapacidade de incluir alguns grupos privilegiados nestes sistemas.  

 

Elemento Igualdade de tratamento. 

Argentina Possui microssistemas de seguridade social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas no sistema geral e nos microssistemas. 

Brasil Possui microssistemas de seguridade social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas no sistema geral e nos microssistemas. 

Chile Possui microssistemas de seguridade social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas no sistema geral. 

Uruguai Possui microssistemas de seguridade social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas no sistema geral. 

Tabela 5: Esquema comparativo 

 

5.1.3 Equidade de tratamento 

 

O elemento da equidade de tratamento trazido pela convenção nº 102 se insere no 

contexto da seguridade social de modo tão intrínseco com a igualdade de tratamento, que muitas 

vezes chega a ser confundido ou ser usado como sinônimo. 

O que difere a igualdade da equidade de tratamento é que enquanto aquele se preocupa 

                                                 
301 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 61. 
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em cobrir as contingências que possam afetar a vida dos participantes do sistema, este se 

relaciona com o indivíduo antes mesmo de ele se filiar, oferecendo mecanismos de inserção 

conforme a capacidade, bem como o reconhecimento das situações diferentes que os 

trabalhadores se encontram. 

Pode-se afirmar que a equidade opera de um lado, reconhecendo as dificuldades dos 

trabalhadores em entrar e permanecer no sistema, bem como também analisar os requisitos de 

concessão de benefícios, enquanto a igualdade age na outra ponta impedindo a construção de 

privilégios. 

A ampla uniformização do sistema, mantendo as mesmas regras e condições para todos 

os trabalhadores parece ser uma exigência do princípio da igualdade, todavia a verificação de 

incapacidades e de compensações não fere a igualdade do tratamento, pois o exercício laboral 

é praticado de forma diferente pelas categorias profissionais. 

Nos países do Cone Sul, há divergências na concepção deste elemento. 

O modelo privatista regulamentado do sistema chileno impede a aplicação de 

condições que favoreçam o reconhecimento de situações diferentes na filiação dos 

trabalhadores. Por se tratar de um regime fragmentado, em que os benefícios são administrados 

por várias entidades públicas ou privadas, cuja obrigação de filiação é mitigada devido a 

particular ligação entre a cobertura previdenciária e o trabalho formal, os trabalhadores que não 

estejam na formalidade oriunda da relação de dependência trabalhista enfrentam dificuldade 

em contratar todos os benefícios reconhecidos como mínimos pela convenção nº 102 da OIT. 

Como os benefícios são produtos de contratos entre o indivíduo e as entidades públicas 

ou privadas (AFP, CCAF, ISAPRE, Cajas de Previsión, AFC), resulta que torna-se bastante 

dificultoso para o trabalhador não assalariado conseguir se filiar a cada um desses regimes. 

Mesa-Lago302 sobre os sistemas privados diz: 

 

As condições muito rigorosas dos sistemas privados são justificadas pela necessidade 

de reforçar a sustentabilidade financeira dos sistemas, mas não são incentivos para a 

filiação (podem explicar, em parte, a queda na porcentagem de filiados que não 

contribuem) e terão um impacto adverso na cobertura, na solidariedade e na pobreza. 

  

 

Diante da incapacidade de imiscuir-se nas regras de concessão de benefício, por tratar-

se de contratos privados, o governo chileno para dirimir algumas iniqüidades, age de modo a 

oferecer bonificações de incentivo à aposentadoria para algumas categorias profissionais. Cite-

se, por exemplo, a lei 20.822 de 09 de abril de 2015 que estabeleceu um benefício financeiro, 

                                                 
302 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 147. 
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para os professores que contemplem os requisitos para aposentadoria, mas não a requereram.  

Já o modelo estatal brasileiro favorece esse reconhecimento. A categorização dos 

trabalhadores em grupos semelhantes (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, 

contribuinte individual e segurado especial) propicia a criação de normas que facilitem o acesso 

de grupos desfavorecidos. O Plano Simplificado de Previdência Social303 e a previdência rural 

são exemplos que elucidam isso. 

A Argentina, apesar da reestatização do sistema, não conseguiu fazer mudanças que 

pudessem contemplar as diferenças entre as categorias profissionais. A herança de um sistema 

confortável financeiramente trazida pelo sistema anterior permanece sem riscos e a adoção de 

medidas que possam mudar esse painel não são bem vistas. 

Transitando entre modelo privatista regulamentado chileno e o modelo estatal 

brasileiro, o modelo misto uruguaio enlaça a equidade de tratamento utilizando de alguns 

artifícios oferecendo o acesso a um benefício mais vantajoso ao trabalhador mais pobre ao 

permitir que, mesmo que ele se encaixe apenas no primeiro limite de renda, ele pode verter 50% 

de sua contribuição para o sistema privado, o segundo nível, assim, garantido o benefício 

mínimo em face da contribuição ao nível de repartição há a complementação conforme o 

rendimento de seu saldo. 

Ainda no Uruguai há a contemplação de trabalhadores mais idosos que, em virtude do 

estrutural mercado informal dos países latino-americanos, não contribuíram para o sistema, e 

podem receber benefícios previdenciários, a jubilación por edad avanzada, desde que 

comprovem o exercício da atividade laboral, independente de contribuição, por quinze anos e 

contem com setenta anos de idade. 

A complementaridade dos elementos igualdade e equidade no tratamento resta 

evidenciada após a exposição das diferenças e semelhanças entre os ordenamentos jurídicos dos 

países do Cone Sul. Ocorre que o atendimento destas premissas reflete na sustentabilidade 

financeira do sistema, todavia enquanto contemplar a equidade exige uma arrecadação maior, 

a igualdade impõe um custo menor ao sistema, posto que extirpa privilégios não justificados. 

Neste sentido, vê-se que o ordenamento jurídico brasileiro se aproxima mais da 

equidade por ter a capacidade de variar os mecanismos de participação no custeio sem afetar 

                                                 
303  Registre-se a crítica imposta por Silva ao mencionar que as estratégias adotadas para a inserção dos 

trabalhadores “fogem aos objetivos da seguridade social prescritos na Constituição Federal em vigor, a exemplo 

do Plano Simplificado de Previdência Social, que facilita o acesso, mas restringe direitos”, em clara referência ao 

atrelamento do valor do benefício ao menor valor pago pela previdência social e pela renúncia obrigatória ao 

direito pela aposentadoria por tempo de contribuição. (SILVA, Maria Lucia Lopes da. ob. cit., p. 365) 
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diretamente o valor do benefício. Essa característica é inerente ao regime de repartição, tanto é 

que os mecanismos instituídos no Uruguai operam justamente no nível mais baixo que faz uso 

desse regime.  

 

Elemento Equidade de Tratamento 

Argentina Possui reconhecimento para a concessão de benefícios específicos quando a 

atividade laboral é exercida em determinadas condições especiais; 

Igual tratamento contributivo independente de renda. 

Brasil Possui reconhecimento para a concessão de benefícios específicos quando a 

atividade laboral é exercida em determinadas condições especiais; 

Possui alíquotas diferenciadas para o ingresso de trabalhadores autônomos de 

baixa renda. 

Reconhece a incapacidade contributiva do trabalhador rural. 

Chile Igual tratamento contributivo independente de renda. 

Uruguai Possui reconhecimento para a concessão de benefícios específicos quando a 

atividade laboral é exercida em determinadas condições especiais; 

Propicia investimentos mais rentáveis para trabalhadores de baixa renda. 

Tabela 6: Esquema comparativo 

 

 

5.1.4 Solidariedade 

 

Mesa-Lago parte da constatação de que este elemento é desprezado ou recebe pouca 

atenção nos regimes de capitalização304, portanto entende que é mais fácil para o ordenamento 

jurídico brasileiro contemplá-lo do que os demais ordenamentos do Cone Sul. Entretanto, ao 

analisar os movimentos reformatórios é possível apontar que os sistemas em estudo já estiveram 

em situações mais distantes um do outro na aplicação da solidariedade. 

De fato, quando se trata do programa de cobertura IVS (incapacidade, velhice e 

sobrevivência) a solidariedade intergeracional só é perceptível no sistema brasileiro e no 

primeiro nível uruguaio. Nos regimes de capitalização, quando há solidariedade ocorre fora do 

sistema e não atinge os valores recolhidos pelas contribuições dos trabalhadores em atividade. 

Trata-se de uma solidariedade mitigada mediante o fornecimento de prestações não-

contributivas, sob a justificativa de que o sistema também é alimentado pelos impostos em geral 

e que todos contribuem, ainda que indiretamente, para ele. 

Nesse aspecto, não se trata, propriamente dito, de solidariedade do sistema de 

seguridade social, no aspecto IVS, pois os valores revertidos dos impostos para a proteção social 

                                                 
304 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 44. 
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de idosos não tem caráter previdenciário nem na Argentina, nem no Chile. A pensión social por 

vejez e a pensión básica solidaria de vejez não exigem o exercício da atividade laboral, portanto 

participação na produção econômica do país para sua concessão. Estes benefícios exigem 

requisitos da necessidade focalizada, ou seja, é preciso que o candidato à titularidade de um 

destes benefícios demonstre incapacidade de se prover, como por exemplo pertencer aos 60% 

mais pobres, como acontece no Chile. 

Como o exercício da atividade laboral não é exigida como requisito trata-se de 

benefício meramente assistencial e foge do escopo da seguridade social descrita pela convenção 

nº 102 da OIT. 

A aplicação dos recursos dos impostos em geral até podem ser considerados como um 

indício de solidariedade, como acontece nos aportes que os orçamentos estatais fazem aos 

sistemas a fim de cumprir as obrigações por ele adquiridas, porém quando os impostos são 

vertidos para outra área que não a do seguro social, como a assistência social, trata-se de 

investimento público em determinada área como a entrega individual de uniforme escolar ou o 

fornecimento de alimentação para presidiários: oferece uma benesse individual, porém atende 

a um anseio coletivo. 

O rompimento com a solidariedade encontrada no Chile e na Argentina se deu devido 

ao aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, caso que o custo com os 

benefícios se tornou crescente aumentando a carga sobre a população em atividade e o estado 

outorgou à iniciativa privada o poder de enfrentar essa questão. À iniciativa privada não é 

interessante a solidariedade, visto que reduz o lucro de seu empreendimento, portanto diante 

disso, percebe-se que a solidariedade é um elemento que só pode ser produzido através de lei. 

Cria-se, neste aspecto, a figura, aparentemente contraditória, da solidariedade 

compulsória. Tal figura demonstra que a estrutura na qual se organizou o sistema argentino e 

chileno a solidariedade voluntária só é alcançada através de valores morais, como ocorria nos 

primórdios da seguridade social, quando os familiares se responsabilizavam pelo provimento 

de seus idosos. Sem os laços de parentesco ou afinidade entre o provisor e beneficiário, uma 

vantagem individual mínima precisa ser vislumbrada para que se proceda à solidariedade. Sobre 

isso, Ibrahim305 discorre:  

 

No entanto, especialmente em situações nas quais a pessoa não vislumbra qualquer 

vantagem minimamente adequada para sua ação, é provável que não haja auxílio 

suficiente ao próximo. Em situações nas quais os benefícios individuais são 

                                                 
305  IBRAHIM, Fabio Zambitte. A Previdência Social no Estado Contemporâneo. Fundamentos, 

Financiamento e Regulação. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 15. 
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independentes dos ônus pessoais, não há estímulo para a solidariedade tomar lugar, 

sendo os encargos eleitorais, como o voto, exemplos clássicos. Em tais circunstâncias, 

a coerção legal torna-se necessária ou, ao menos, defensável.  

 

 

Esse pensamento recebe respaldo dos fenômenos rotineiros no mercado de trabalho 

dos países estudados, quando se percebe que uma das causas da baixa taxa cobertura acontece 

devido o mercado informal como consequência das contribuições exigidas dos empregadores, 

posto que encarece a mão-de-obra, reduzem a competitividade do país por encarecer igualmente 

o produto na agregação de valor e estimula a substituição da mão-de-obra306 

As contribuições do empregador é um viés da solidariedade que é identificada como 

semelhança entre todos os quatro ordenamentos jurídicos. Trata-se de solidariedade como 

decorrência de obrigação trabalhista e fiscal, que reflete imediatamente no custo de manutenção 

da atividade no país. Mesa-Lago aponta que, apesar de haver uma grande pressão para a 

eliminação dessa contribuição, sob a justificativa de que favoreceria a formalização da relação 

de trabalho e, por conseguinte a universalização da cobertura, não está provado que a 

manutenção desta contribuição reduza o emprego a longo prazo, porém sua eliminação 

incentiva o aumento da contribuição do trabalhador. 

O aspecto de solidariedade comum reside na prestação de serviço à saúde, pois nos 

quatro ordenamentos foram encontrados dispositivos que concedem amplo acesso aos serviços 

independentemente do valor contribuído, além do acesso às populações mais pobres. 

O Brasil e o Chile concedem o serviço à saúde amplo ao trabalhador, no primeiro caso 

a saúde é fornecida de modo universal, sem a exigência de contribuição; e no segundo acontece 

mediante a filiação a alguma entidade específica (ISAPRE), no que tange à seguridade social 

defendida pela convenção nº 102, a solidariedade está plenamente instituída, pois o acesso se 

dá independentemente do serviço solicitado. Em todos os casos há um rol mínimo de serviços 

que a entidade provedora (pública ou privada) está obrigada a fornecer, porém o que importa 

na percepção deste elemento é que dentro destes serviços, as contribuições vertidas para o 

sistema são destinadas ao pagamento dos procedimentos, independente de qual e para quem. 

O exemplo uruguaio e argentino chama atenção por ter conseguido, com êxito, 

incorporar a solidariedade através de um mecanismo que possibilita a mensuração mais eficaz 

do acesso aos valores. A instituição do Fondo Nacional de Recursos pelo Uruguai e do Fondo 

Solidario de Redistribución pela Argentina são estratégias que permitem que a saúde fornecida 

pelo sistema básico, operado por entidades públicas ou privadas se ocupem somente com o 

                                                 
306 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 45. 
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fornecimento de prestações médicas de baixo custo. A partir do momento que se necessita de 

alta tecnologia e de um aporte maior, o fundo é utilizado de maneira extraordinária para servir 

de custeio. 

Tal estratégia é interessante tanto para a mensuração de quanto se gasta com a saúde 

de alto nível quanto para os serviços privados básicos que possuem a segurança de que não 

sofrerão um desfalque repentino em seus fundos. Neste caso, há a solidariedade na divisão dos 

riscos, por ambas as partes, os serviços básicos renunciam uma parcela da contribuição que 

teriam direito e os fundos extraordinários se concentram apenas nos casos de menos incidência. 

Há vantagem para todos os interessados. 

A absorção do risco inerente à seguridade social como a desvalorização monetária, 

crises financeiras é absorvida de forma solidária no Brasil e no primeiro nível de contribuição 

do Uruguai, ao passo que é unicamente assumida pelo trabalhador no Chile e de forma 

subsidiária dividida com o estado na Argentina. 

A vulnerabilidade das economias desses países faz com que esse seja um grande risco, 

quase que provável, do sistema. Basta considerar as todas as crises sofridas desde o início dos 

anos 1990. Por isso a importância da instituição de uma solidariedade que possa fazer resistir 

às diversidades que esta atividade sugere.  

 

Elemento Solidariedade 

Argentina Sistema solidário simultâneo ao sistema individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à universalidade. 

Brasil Sistema exclusivamente solidário; 

Solidariedade geral pelos impostos e pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde universal. 

Chile Sistema exclusivamente individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à universalidade. 

Uruguai Sistema solidário limitado, o que sobressai destina-se ao sistema individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à universalidade. 

Tabela 7: Esquema comparativo 

 

 

5.1.5 Redistribuição de renda 

 

Pelo mecanismo normal da seguridade social, até mesmo em razão de seu papel social, 
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a previdência social funciona como um instrumento de redistribuição de renda em qualquer 

regime que esteja estruturada307. 

Claro que o regime de repartição, devido a solidariedade inerente, é mais eficaz nesse 

aspecto e possui o condão de refletir, inclusive na redução da pobreza, porém não se pode 

esquecer que os mecanismos de proteção social, para ser um sistema de seguridade social é 

preciso que haja uma cooperação de várias forças. No regime chileno, por exemplo, há a 

contribuição patronal que retira uma parcela do capital da empresa, e por consequência do 

empregador, que tecnicamente possui mais renda do que o empregado e a transfere para a 

titularidade exclusiva do filiado ao sistema. O argumento de que a contribuição do empregador 

faz parte do pagamento realizado ao trabalhador em virtude da venda de sua força de trabalho 

não possui fundamento, porque a obrigatoriedade de filiação após a firmação do contrato 

individual de trabalho impõe que a contribuição previdenciária está aquém das negociações 

trabalhistas. Pode a remuneração ser mínima, mas a contribuição previdenciária deverá ser 

repassada em sua integralidade. 

Não há como se conceber um sistema de seguridade social, sem o mínimo de 

redistribuição de renda. Um sistema sem essa característica se resumiria a uma poupança 

forçada, que teria que optar ou por exigir contribuições que reduzissem substancialmente a 

remuneração do trabalhador ou por reservar ganhos modestos depois da aposentadoria, 

considerados investimentos de média rentabilidade, longo prazo e baixo risco. 

Além disso, “sempre que o Estado igualmente participa do custeio da previdência, e 

em raros países tal não ocorre, essa função redistributiva é levada mais longe”308, pois assim 

todos os indivíduos auxiliam no amparo contra estados de contingências que estão eles mesmos 

estão sujeitos a se encontrar. 

Feita essa constatação, resta também descrever que a redistribuição também possui 

certos limites e que em função do poder de instituir o clientelismo através da previdência social, 

os governos se encontram tentados a extrapolá-los. O objetivo básico da previdência social é 

garantir que o trabalhador não passe por privações quando se encontrar diante de situações que 

o incapacitem ao trabalho, essa garantia se dá através da manutenção do poder aquisitivo, 

sinônimo, da capacidade de consumo309. 

Esses limites possuem dois pontos importantes que podem ser verificados nos 

                                                 
307 LEITE, Celso Barroso; VELLOSO, Luiz Paranhos. Previdência Social. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963, 

p. 43. 
308 idem. 
309 LEITE, Celso Barroso; VELLOSO, Luiz Paranhos. ob. cit., p. 44. 
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ordenamentos jurídicos estudados: é preciso que se esteja certo que quem recebe se encontra 

em estado de necessidade e se quem contribui tem capacidade de contribuir. 

O primeiro ponto reflete na abrangência das prestações310, o sistema deve ser seletivo 

nas contingências que se propõe a cobrir, pois não é incomum, tampouco “fácil justificar o uso 

do poder de império para tomar o que um cidadão ganha e possui, e dar a outro, se o que recebe 

não se encontra em situação de necessidade”311. 

Nesse ponto, o modelo chileno demonstra mais eficiência. Embora se trate de um 

sistema que adote o regime de capitalização, a redistribuição inerente ao mecanismo de 

seguridade social (contribuição patronal em favor do empregado) operará absolutamente dentro 

dos limites contingenciais previstos e averiguados, inclusive pela via de onde a renda foi 

redistribuída. Além disso, a faculdade de se contratar programas mais amplos ou menos amplos 

(pela ISAPRE ou CCAF, por exemplo) deixam explícitos os limites qual o mecanismo de 

redistribuição de renda está adstrito naquela relação. 

Em sentido oposto, os sistemas da Argentina, Uruguai e Brasil – nesta ordem de 

intensidade – possuem os seus sistemas em forma de pacotes pelo quais o indivíduo ao se filiar 

se obriga a contribuir pelo pagamento de todas as situações contingenciais que o sistema cobre. 

Alguns benefícios inseridos nesses pacotes cobrem situações que não há concordância 

geral de necessidade. Por exemplo o auxílio-reclusão312 no sistema brasileiro e a asignación por 

matrimonio313 no sistema argentino são situações questionáveis da situação de necessidade que 

se justifique o uso do artifício da redistribuição de renda para prover os indivíduos destas 

condições. Relembrando que estes exemplos são apenas para elucidar situações que merecem 

atenção, jamais para apontar a sua oportunidade ou não. 

O segundo limite é uma decorrência da equidade dada no aspecto do financiamento do 

sistema. O filiado deve contribuir para o sistema de modo que não seja superior as suas forças, 

caso contrário, a obrigação previdenciária torna-se um fardo que pode lhe ensejar a pobreza e a 

redistribuição de renda passa a operar de forma inversa, de quem tem mais para quem tem 

menos. Daí a importância de se equilibrar bem a equidade na participação do custeio do sistema, 

pois é através deste equilíbrio que se opera a redistribuição de renda. 

                                                 
310 Ver subseção 5.1.6. 
311 MERIAM, Lewis. Relief and Social Security. Washington: Brookings Institution, 1948, p. 835. 
312 Regulado pela lei 8.213/93 o auxílio-reclusão compreende em uma prestação oferecida aos dependentes do 

filiado que esteja em condição de apenado, porquanto lhe for impedido o exercício da atividade rural. Há um limite 

máximo de renda para se outorgue este direito. 
313 Benefício previsto pela lei 24.714/96 que consiste no pagamento de uma quantia em dinheiro no mês em que o 

filiado (ou ambos) contrair matrimônio. 
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Facilmente é perceptível que os sistemas que operam em regime de repartição, no total 

ou em parte, Argentina, Brasil e Uruguai, possuem mais possibilidades de fazer transitar a renda 

entre os seus filiados, porém não se pode dizer que nos regime de capitalização, igualmente no 

total ou em parte, Argentina, Chile e Uruguai, não são apropriados para fazê-lo. 

É certo que os regimes de capitalização são incapazes de reduzir a pobreza, servem 

mais como barreira para não permitir que seus filiados caiam em estado de indigência, deixando 

a diminuição da pobreza para os demais programas oferecidos pelo estado. Os regimes de 

repartição podem ser mais incisivos na redução da pobreza, se utilizados com esta prioridade. 

Trata-se, portanto de mecanismos que o estado dispõe para alcançar a redução dos 

índices de pobreza e de desigualdade social. A convenção nº 102 da OIT traz a redistribuição 

como um objetivo a ser perseguido pelos sistemas de seguridade social, portanto, para este 

elemento, entende-se que todos os países do Cone Sul o incorporam em seus sistemas internos 

mais ou menos traços que reflitam essa operacionalidade. Deste ponto em diante, cabe ao poder 

político fazer uso da forma que achar mais interessante para o seu país. 

 

Elemento Redistribuição de Renda 

Argentina Redistribuição de renda através do regime de repartição; 

Contribuição patronal. 

Brasil Redistribuição de renda através do regime de repartição; 

Alíquotas minoradas às classes de renda mais baixa favorecem a distribuição de 

renda; 

Contribuição patronal. 

Chile Contribuição patronal. 

Uruguai Redistribuição de renda através do regime de repartição; 

Contribuição patronal. 

Tabela 8: Esquema comparativo 

 

 

5.1.6 Abrangência das prestações 

 

Este estudo detectou que os quatro países contemplam a totalidade da abrangência das 

prestações proposta pela convenção nº 102 da OIT. Todos eles oferecem acesso a todos os 

ramos da seguridade social: serviços médicos, auxílio-doença, prestações de desemprego, 

aposentadoria por velhice, prestações em caso de acidente de trabalho de doenças profissionais, 

prestações de família, prestações de maternidade, aposentadoria por invalidez e pensão por 

morte. 
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A diferença importante nos mecanismos de oferecimento destas prestações reside na 

quantidade de prestações que podem ser feitas por contratação.  

O Brasil oferece um pacote único para sete das nove prestações (auxílio-doença, 

aposentadoria por velhice, prestações em caso de acidente de trabalho de doenças profissionais, 

prestações de família, prestações de maternidade, aposentadoria por invalidez e pensão por 

morte) através do INSS, com múltiplas fontes de financiamento, divididas entre o trabalhador, 

empregador, impostos específicos e impostos gerais. 

As prestações por desemprego são administradas por outro órgão e são financiados por 

outro fundo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, criado pela lei 7.998 de 11 de janeiro de 1990, 

com recursos oriundos de pessoas jurídicas e não do trabalhador. 

A saúde tem caráter universal, é gerida pelo Sistema Único de Saúde e é financiada 

pelos impostos em geral. O exercício da atividade laboral não é requisito para o acesso a este 

benefício, portanto, para o exemplo brasileiro, se se considerar a conceituação construída para 

este trabalho, o direito aos serviços médicos no Brasil não se trata de um direito da seguridade 

social, posto que a convenção nº 102 limita estes direitos para aqueles oferecidos mediante a 

contrapartida do exercício da atividade laboral – de maneira contributiva ou não – ou da 

dependência de um trabalhador. No entanto, como o grupo de trabalhadores é uma secção da 

totalidade da população, entende-se que o mero desprendimento conceitual não é suficiente 

para desqualificar a prestação. 

 O Uruguai oferece igualmente um pacote básico e amplo com sete prestações. O 

programa IVS, que incorpora naturalmente as prestações de aposentadoria por invalidez, 

aposentadoria por velhice e pensão por morte é fornecido pela estrutura BPS e AFAP, que além 

desses incorpora o auxílio-doença, as prestações por desemprego e as asignaciones familiares 

que refletem as prestações de família e de maternidade. 

O sistema de saúde é universal, embora exija a filiação a um provedor, seja através do 

IAMC ou ASSE, através das quantias solidárias arrecadadas para o FONASA. Exige-se, nesse 

sentido, a contrapartida contributiva e quem não contribui precisa justificar o não pagamento 

através da comprovação da necessidade focalizada. 

As prestações em caso de acidente de trabalho e de doenças profissionais são 

administradas e geridas por contrato de seguro obrigatório entre o empregador e o Banco de 

Seguros del Estado. 

A Argentina já possui pacotes mais fragmentados, embora sejam igualmente 

obrigatórios e administrados por uma única entidade. Dos nove ramos de seguridade social seis 
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são administrados e gerido pela ANSES: aposentadoria por velhice, prestações por desemprego, 

prestações de família, prestações de maternidade, aposentadoria por invalidez e pensão por 

morte. 

A grande diferença entre a oferta do Uruguai, Brasil e o sistema argentino se dá na 

especificação das contribuições. Enquanto aqueles possuem contribuições únicas para todos os 

benefícios no rol do pacote maior, este aponta uma contribuição para cada grupo de benefícios. 

Os benefícios cobertos pela ANSES são agrupados por semelhanças. As prestações de 

família e maternidade são custeados por contribuições vertidas para as asignaciones familiares, 

as prestações por desemprego314 possuem contribuição específica assim como programa IVS. 

A cobertura de salud é responsável pela prestação dos serviços médicos e do auxílio-

doença. Embora haja a cobertura oferecida às populações de baixa-renda é preciso a 

contribuição prévia para ter acesso ao serviço através das obras sociales ou por hospitais e 

clínicas privadas. Esse formato transforma serviço de saúde argentino no mais fragmentado dos 

quatro países estudados, pois cada província possui seu serviço autônomo, sem coordenação 

com os demais, ao passo que a iniciativa provada e os seguros de saúde se concentram em 

algumas regiões. 

Certamente, o sistema mais fragmentado dos quatro países é o Chile. 

O programa IVS é administrado pelas AFPs através de contribuições sociais e 

impostos em geral, assim como os outros países. Em separado as prestações de desemprego, 

embora usem as estruturas da AFPs, são administrados e geridos pelas AFCs por contribuições 

e fundos próprios. 

Empresas privadas ou entes estatais como Servicio de Seguro Social, Servicio 

Nacional de Salud, as Cajas de Previsión participam no fornecimento de prestações em caso de 

acidente de trabalho e de doenças profissionais através de contratos de seguro e as CCAF são 

provedoras dos serviços de suporte familiar para as prestações de família e maternidade. 

A saúde, financiada através de contribuições específicas do trabalhador, é fornecida 

pelas ISAPREs ou pela FONASA. Trata-se de uma política universalizante da saúde, pois 

atende igualmente as populações de baixa renda, desde que comprove a carência e a necessidade. 

Todos os ramos da convenção nº 102 são oferecidos pelos quatro países e como o texto 

convencional menciona apenas em assegurar o recebimento das prestações, entende-se que 

estão igualmente contempladas, todavia não há como não reparar que um sistema fragmentado 

                                                 
314  O Seguro por Desempleo é administrado pela ANSES, com exceção dos trabalhadores rurais, que a 

administração recai para a RENATEA. 
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onera mais o trabalhador, o empregador e a economia em geral por ter que arcar com várias 

alíquotas e com os gastos administrativos de cada uma dessas entidades. Além disso, a 

fragmentação pode forçar o trabalhador não assalariado a escolher qual proteção deseja em 

virtude dos altos custos que podem comprometer sua renda. 

A unidade dos sistemas não é uma exigência internacional, porém é amplamente 

reconhecida que favorece um sistema mais eficaz, portanto por mais que os ramos estejam 

inteiramente contemplados, há de se aceitar que quanto maior a fragmentação mais a 

probabilidade de o trabalhador preferir não se filiar ao sistema.  

 

Elemento Abrangência das Prestações 

Argentina Todos os nove ramos estão contemplados; 

Sistema fragmentado. 

Brasil Todos os nove ramos estão contemplados; 

Sistema abrangente. 

Chile Todos os nove ramos estão contemplados; 

Sistema fragmentado. 

Uruguai Todos os nove ramos estão contemplados; 

Sistema abrangente. 

Tabela 9: Esquema comparativo 

 

 

5.1.7 Suficiência das prestações 

 

O relatório do Banco Mundial que sugeriu a inserção da administração privada possuía 

como principal promessa a hipótese de que ela assumindo o pagamento das contribuições, 

procurando o menor custo administrativo, tanto devido a maximização dos lucros, quanto 

aumentar a competitividade para angariar mais clientes, cumulado com o maior rendimento dos 

fundos, já que possuía liberdade para aplicar em fundos mais rendosos em virtude do tempo 

largo de investimento, pudessem fornecer benefícios mais vantajosos que os públicos315. 

A promessa de benefícios melhores contribuiu para a melhor aceitação das reformas 

no Chile, Argentina e Uruguai e a migração, embora a cobertura tenha, em um primeiro 

momento, diminuído dos índices de cobertura. 

A experiência argentina comprova que a autonomia de investimentos do setor privado 

não significa que a aplicação dos fundos será mais rentável. O que se esperava na Argentina era 

                                                 
315 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 69. 
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que os valores fossem investidos na infraestrutura e no mercado de ações do país, em uma 

diversidade de carteira de investimentos, todavia o que se viu foi uma ampliação de 

investimentos em títulos da dívida pública de tal forma que em 1998 os títulos públicos 

correspondiam a 46% da composição de investimentos quando em 2002 já marcava 78,8%. 

Enquanto isso os títulos privados e o mercado de ações declinaram de 23,3% para 9,7% no 

mesmo período316. 

Em relação do índice que mede a taxa de reposição salarial dos rendimentos do 

trabalhador em atividade e do valor da prestação recebida, observa-se que nos casos de 

contribuição definida e benefício indefinido, as taxas de reposição encaminham-se para ser 

menores do que aquelas auferidas nos sistemas que usam o benefício definido317. A tendência 

atuarial é que os sistemas com benefício definido compensem o valor alto de sua contribuição 

em maiores tempo de carência. 

Este estudo observou que os sistemas instituídos no Cone Sul utilizam artifícios tanto 

do benefício definido quanto da contribuição definida ao estabelecer um benefício mínimo, 

embora o instrumento do piso do benefício tenha sido instituído após a percepção da 

insuficiência das prestações na Argentina e no Chile. 

Outra tendência detectada na Argentina, Brasil e Chile é que as taxas de reposição 

indicam ser mais vantajosas para as faixas contributivas de baixa renda. Ao passo de que no 

Uruguai a taxa de reposição é crescente. O fato que esclarece este fenômeno é que no caso 

específico do Chile os benefícios são reajustados conforme o índice médio dos salário, portanto 

as perdas inflacionárias também são absorvidas pelos aposentados, pois quando os benefícios 

são reajustados conforme índices inflacionários, sem que haja o mesmo reajuste aos 

trabalhadores em atividade, os inativos ficam imunes a essas variações. Desse modo, cumulado 

com a capitalização individual nas rendas mais altas o Uruguai consegue lograr benefícios com 

taxas de reposição maiores para as rendas superiores. 

Lembre-se que o modelo Uruguaio é de repartição para os níveis mais baixos e de 

capitalização nas faixas mais altas, além de possuir o artifício de que o trabalhador pode verter 

suas contribuições em parte para ambos os regimes, caso não alcance o segundo nível. 

As taxas de reposição se apresentam da seguinte forma: 

 

PAÍS MÚLTIPLOS DA MÉDIA DA RENDA INDIVIDUAL 

                                                 
316 ALVIM, Renata Baía Afonso Rego. ob cit., p. 127. 
317 OCDE. ob. cit., p. 20. 
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0,5 1,0 2,0 3,0 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Argentina 89,5 82,2 77,5 70,3 71,5 69,5 69,5 62,3 

Brasil 56,2 51,2 58,3 53,2 62,6 57,1 52,5 47,9 

Chile 60,2 50,7 43,9 34,4 39,2 26,2 39,2 25,6 

Uruguai 52,5 52,5 63,3 73,8 

Tabela 10 

 

A partir desta tabela é possível perceber que a Argentina detém as taxas de reposição 

mais generosas exceto aos trabalhadores que percebam três vezes mais do que a média salarial 

do país, enquanto nota-se certo equilíbrio entre as taxas de reposição do sistema brasileiro em 

detrimento da grande variação do aspecto chileno, que possuem regimes financeiros 

diametralmente opostos.  

Por exemplo, todos os países tenham a média salarial fixada em US$ 1.000,00, a 

aposentadoria de um brasileiro que recebesse em atividade US$ 500,00 seria de US$ 281,00, 

ao passo que o mesmo trabalhador no Chile, com os mesmos rendimentos seria de US$ 301,00. 

Em contrapartida o trabalhador que em atividade receba US$ 3.000,00, no Brasil aposentar-se-

ia com o benefício orçado em US$ 1.575,00 e no Chile, US$ 1.176,00. 

A suficiência das prestações está intimamente ligada ao poder de compra da moeda, o 

que é extremamente volátil para esses três países. Mecanismos que atrelam o rendimento 

mínimo ao salário mínimo, como no Brasil, ou do Índice Médio dos Salários preservam o poder 

de consumo, embora sugiram um maior aporte para o sistema. 

 

Elemento Suficiência das Prestações 

Argentina Há um mínimo não-indexado estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Brasil Há um mínimo indexado ao salário mínimo nacional estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Chile Há um mínimo indexado a índice inflacionário estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Uruguai Há um mínimo indexado a índice remuneratório estabelecido; 

Taxa de reposição decrescente. 

Tabela 11: Esquema comparativo 

 

 

5.1.8 Responsabilidade do Estado 

 

Os modelos adotados pelos países do Cone Sul variam entre o estatal puro (Brasil e 
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Argentina), misto (Uruguai) e privatista regulamentado (Chile). Mesmo com a disposição dos 

fundos para a administração exclusiva das entidades privadas no Chile e na Argentina havia 

dispositivos legais que responsabilizavam o estado pelo pagamento dos benefícios, portanto em 

todos eles o papel do estado é fundamental para a segurança nos pagamentos. 

No Chile, em virtude de haver uma separação completa entre o patrimônio faz AFP e 

dos valores depositados nas contas individuais, a falência e liquidação da administradora é 

detectada antes de atingir os beneficiários, posto que, são profundamente controladas pela 

Superintendencia de Pensiones e, em todos os casos ocorridos, foram todas providências antes 

que houvesse prejuízo aos filiados. 

Assim, em caso de quebra da administradora os recursos que se encontrem nas contas 

individuais são transferidos para outra AFP, de escolha do beneficiário. O governo se 

responsabiliza no controle forte das contas das AFP e em exigências quanto à rentabilidade dos 

fundos através de limites instituídos por normativos da SP, quais as administradoras estão 

sujeitas. 

No Uruguai, a responsabilidade permeia entre dois pontos: primeiro no pagamento dos 

benefícios oriundos do primeiro nível através da complementação dos impostos em geral. O 

valor devido é apurado mensalmente conforme lhe faltar depois de serem computados os 

valores oriundos das contribuições dos trabalhadores e empregadores, dos impostos afetados. 

Em seguida, o BPS mantém um rígido controle sobre a rentabilidade das AFAPs, além de exigir 

que os recursos destinados às contas individuais sejam usados exclusivamente para o 

pagamento dos benefícios, usando das mesmas restrições das AFPs chilenas sobre a proibição 

de confusão de patrimônio. 

A Argentina e o Brasil, por adotarem o mesmo modelo para seu sistema, possuem as 

mesmas tendências de responsabilização: os impostos gerais não-afetados serão utilizados para 

suprir possíveis carências de fundos. Entretanto há divergências no modus operandi deste 

instrumento. 

A Argentina se preocupa exclusivamente com a provisão de fundos para o primeiro 

pilar de seu sistema, qual opera em regime de repartição em solidariedade intergeracional, posto 

que o segundo pilar, em regime de capitalização, está relativamente imune em virtude de não 

terem gastos administrativos altos por usar o mesmo aparato utilizado pelo primeiro, portanto 

não há a ameaça de falência, por exemplo. Sendo assim, no pilar de capitalização a Argentina 

se preocupa exclusivamente em manter os investimentos rentáveis. 

Para o pilar de repartição, o governo argentino destina uma determinada quantia 
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através do seu orçamento anual, sendo assim, a administração do sistema tem até aquele valor 

para trabalhar numa espécie de volume morto ou cheque especial. A responsabilidade do estado 

é subsidiária e limitada ao sistema. 

No Brasil, o aporte que o estado se responsabiliza em fazer em caso de necessidade é 

verificado mensalmente e, caso ocorra a insuficiência de fundos o tesouro nacional é obrigado 

a suprir para que não haja interrupção no pagamento. Para o exemplo brasileiro, portanto, a 

responsabilidade é subsidiária e ilimitada. 

Para o Brasil e Chile que possuem modelos e regimes bastante divergentes, os 

mecanismos de responsabilidade também seguem divergentes, até por que pela própria natureza 

da administração e assunção de riscos essas seriam as medidas naturais a se tomar: através de 

aportes financeiros e com controle pesado, respectivamente. 

O Uruguai mescla ambas as responsabilidades adotadas no Brasil e no Chile em seu 

nível respectivo cujo regime financeiro coincidam. 

A Argentina adota o modelo de responsabilidade subsidiária em aportes financeiros, 

tal qual o Brasil, entretanto com a diferença de que há uma margem de erro estabelecida para o 

sistema, por isso o controle nas contas e nas previsões atuariais devem ser bem elaborados para 

não correr riscos. 

Pode-se, então, concluir que em se tratando de responsabilidade do estado no 

pagamento dos benefícios de seguridade social, todos os países atendem aos critérios 

estabelecidos pela convenção nº 102 da OIT. Há de se considerar, porém que a saída trazida 

pelo Brasil é fundamentalmente a mais fácil e que menos exige da ação estatal, pois não requer 

um controle firme nem responsabilidade nas contas do seu sistema. O Chile assume o maior 

risco por não prever hipóteses de insuficiência de fundos e, para isso, deve proceder aos seus 

estudos com mais rigor. A Argentina exige estudos e controle nas contas públicas a medida que 

impõe uma margem de erro para o sistema, já que ainda que se preveja um sistema deficitário, 

o orçamento geral, se detectar possíveis instabilidades, pode provê-lo com dotações mais 

generosas. Por fim, o Uruguai faz uso da combinação de várias técnicas de modo a assumir um 

risco razoável ao passo que impõe um controle maior sobre as suas próprias contas e as contas 

de suas administradoras privadas.  

 

Elemento Responsabilidade do Estado 

Argentina Responsabilidade solidária e subsidiária. 

Brasil Responsabilidade total. 

Chile Responsabilidade subsidiária. 
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Uruguai Responsabilidade solidária no primeiro nível e subsidiária no segundo. 

Tabela 12: Esquema comparativo 

 

5.1.9 Exclusividade de despesa 

 

A convenção nº 102 da OIT impõe que os valores arrecadados para o sistema sejam 

usados exclusivamente para o pagamento das despesas inerentes ao sistema em respeito ao 

princípio clássico da segurança318. Nesta condição, os quatro países contemplaram dispositivos 

normativos em lei que estabelecem esta restrição. 

Ao impedir a confusão patrimonial entre os bens da empresa e os fundos, o 

ordenamento jurídico chileno e uruguaio (no segundo nível) impõe clareza dos valores 

arrecadados que podem ser acompanhados individualmente, bem como os seus rendimentos.  

O mesmo se procede no segundo pilar da previdência argentina, posto que o demonstrativo 

individual pode ser acompanhado pelo filiado. 

Ao contrário das expectativas políticas criadas no ambiente em que se procedeu a 

reestatização do sistema argentino, os valores que passaram para o fundo público através da 

unificação com o SIPA e a extinção da AFJP, não foram destinados a outras finalidades como 

se cogitava em virtude da crescente dívida pública do país. A restrição foi obedecida de tal 

modo que a saúde do sistema é considerada confortável319. 

O Brasil também instituiu restrições quanto ao uso dos valores arrecadados para que 

fossem somente destinados aos pagamentos dos benefícios. A Constituição do país estabelece 

que a seguridade social disponha de orçamento específico, não integrando orçamento geral da 

União, para que, assim não houvesse a união dos valores em um só fundo.  

Em que pese a previsão constitucional, foi criado um artifício que permite a retirada 

do percentual de 20% do valor arrecadado por todas as contribuições sociais, aí incluem-se os 

valores contribuídos pelos trabalhadores e empregadores, para o orçamento geral, no processo 

de desvinculação de despesa.  

Apesar de ser instituída por um dispositivo constitucional, a desvinculação de despesa 

no caso brasileiro não obedece aos princípios e elementos estabelecidos pela OIT. 

Outro ponto controverso se dá no pagamento de benefícios assistenciais. Todos os 

países do Cone Sul criaram prestações não contributivas e, conforme o conceito de seguridade 

                                                 
318 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 34. 
319 MARQUES, Rosa Maria. ob. cit., p. 437. 
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social depreendido da convenção nº 102, os benefícios assistenciais não compõe o rol de amparo 

devido pela seguridade, por isso fazer uso do montante arrecadado para o pagamento de tais 

prestações são alheias e, por conseguinte, ferem este princípio. 

Contudo, os benefícios foram instituídos com a previsão de fonte de financiamento. 

No exemplo brasileiro, o Benefício por Prestação Continuada (BPC) é devido ao indivíduo 

maior de 65 anos, com a identificação da necessidade focalizada no núcleo familiar e é 

financiado pelo orçamento da assistência social. No Uruguay a Pensión a la Vejez é devida a 

todo cidadão em situação de vulnerabilidade social, sem rendimentos e idade igual ou superior 

a 70 anos, com recursos oriundos do Ministerio del Desarollo Social. O Chile instituiu a Pensión 

Básica Solidaria a la Vejez destinada aos 60% mais pobres da população, com idade igual ou 

superior a 65 anos, financiada com recursos do estado. Igualmente a Argentina instituiu a 

Pensión no Contributiva para Adultos Mayores para os indivíduos com mais de 70 anos que 

não possam se prover, portanto com necessidade focalizada, com a previsão de recursos através 

do Ministerio de Desarrollo Social. 

Em se tratando de normatização os quatro países são coincidentes na previsão da 

exclusividade de despesa para os benefícios previdenciários, restando apenas o alerta da 

contradição, embora constitucional, da legislação brasileira no que concerne a permissão do uso 

de um percentual com finalidades alheias ao sistema.  

 

Elemento Exclusividade de Despesa 

Argentina Previsão ordinária; 

Confusão entre o orçamento da assistência e da seguridade social; 

Brasil Previsão constitucional; 

Despesas estranhas à seguridade social são custeadas pelo montante arrecadado; 

Chile Previsão ordinária; 

Despesa exclusiva. 

Uruguai Previsão constitucional; 

Despesa exclusiva. 

Tabela 13: Esquema comparativo 

 

 

5.1.10 Participação na gestão 

 

Verificou-se que todos os quatro ordenamentos jurídicos prevêema existência de um 

organismo público supervisor da atividade de seguridade social. No âmbito previdenciário, a 

supervisão fica a cargo da Administración Nacional de Seguridad Social, do Instituto Nacional 
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do Seguro Social, Superintendencia de Pensiones e do Banco de Previsión Social e na esfera 

da saúde pela Administración Nacional del Seguro de Salud, o Sistema Único de Saúde, a 

Superintendencia de Salud, e o Ministerio de la Salud Pública na Argentina, Brasil, Chile e 

Uruguai, respectivamente. 

Em todos os exemplos há a participação do Estado, além da gestão, na regulamentação. 

De uma forma gradativa, pode elencar que o Brasil e Argentina são os países que possuem 

maior interferência estatal na gestão e administração dos sistemas previdenciários enquanto o 

Uruguai e o Chile, nessa ordem, são os últimos nessa sequência.  

Ressalte-se que mesmo com menos interferência o Chile não assumiu um modelo 

privatista puro em virtude de não permitir que os fundos sejam aplicados de forma temerária, 

mantendo controle das contas das AFPs e, em contrapartida, garante o pagamento dos 

benefícios, caso alguma delas não consiga se sustentar. 

No Uruguai, a participação é mais direta, pois além de regulamentar e realizar o 

controle das contas das AFAPs rigidamente exigindo parâmetros mínimos de rentabilidade, o 

Estado uruguaio gerencia uma administradora exclusivamente estatal que detém mais de 50% 

do mercado. De certo modo, além de interferir diretamente na regulamentação da gestão das 

entidades, ainda que privadas, o Estado detém o poder de interferir no mercado através do poder 

econômico representado pela AFAP pública.  

Inquestionavelmente o Brasil e a Argentina possuem total domínio sobre a gestão dos 

seus sistemas por serem instituídos no modelo estatal público. Possuem, portanto, instrumentos 

para manusear os fundos arrecadados a seu critério e, assim, interferir no mercado e nas 

políticas públicas de forma mais incisiva. 

É possível concluir que o grau de independência ou autonomia das superintendências 

ou organismos de supervisão, em relação à gerência política é crucial para o êxito e bom 

funcionamento dos sistemas320. 

Em virtude disso, o Banco Mundial321 questionou se “tendo o governo administrado 

mal os sistemas centralizados, como se pode confiar que eles regulamentem os fundos privados 

adequadamente?”, também questiona “se quando os governos regulamentam e garantem os 

sistemas privados não terminam por controlá-los?”. 

Por fim, o Banco Mundial estabelece que o bom comportamento do Estado é 

                                                 
320 MESA LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 84. 
321 Banco Mundial, ob. cit., p. 235. 
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fundamental para o sucesso dos sistemas de seguridade social322, todavia não descreve o que 

seria um bom comportamento.  

Sobre a gerência ou ingerência do Estado sobre os sistemas privados, considerando 

para os sistemas aqui estudados, no Chile e Uruguai, a OIT endossou a preocupação do Banco 

Mundial e alertou que “a imprudência fiscal pode gerar inflação e descapitalizar os fundos 

previdenciários, enquanto uma regulamentação inadequada dos mercados financeiros pode 

afetar a estabilidade dos fundos”323, esclarecendo que pressões para aplicações dos fundos em 

títulos da dívida pública ou em quaisquer títulos de rentabilidade aquém daquelas obtidas pelo 

mercado são tão danosos do que os regimes instituídos unicamente sob a gestão estatal, que 

possui o controle popular através da representatividade do voto. 

 

Elemento Participação na Gestão 

Argentina Administração absolutamente centralizada no Estado. 

Brasil Administração absolutamente centralizada no Estado. 

Chile Administração centralizada no Estado, com enfoque no controle e 

regulamentação.  

Uruguai Administração centralizada no Estado, com enfoque no controle e 

regulamentação. 

Tabela 14: Esquema comparativo 

 

 

5.1.11 Sustentabilidade financeira 

 

Conforme a convenção nº 102 da OIT, infere-se que para que um sistema seja 

minimamente eficiente, ele precisa ser sustentável. Não se pode dizer que um sistema de 

seguridade social é adequado, se necessita de rotineiras alterações em seus parâmetros ou sua 

estrutura por se verificar que não há fundos suficientes para o paramento das prestações. 

Também não é adequado o sistema que precisa de aportes periódicos para cumprir suas 

obrigações. 

Nesse esteio os sistemas de seguridade social estudados apresentam resultados 

bastante diferentes. O caso chileno é, inquestionavelmente, sustentável no ponto de vista das 

pensões administradas pelo sistema privado, pois os riscos são assumidos inicialmente pelo 

próprio indivíduo e subsidiariamente pelo Estado em dois aspectos: quando se responsabiliza 

                                                 
322 MESA LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 109. 
323 ibidem. p.  110. 
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pelo pagamento do benefício no caso de quebra e falência da AFP e quando assume o 

pagamento de uma parcela complementar no caso de os rendimentos das contas individuais 

serem insuficientes para atingir o mínimo324 estabelecido pela lei 20.255/08, através do aporte 

previsional solidário de vejez. 

Embora seja financiado através dos impostos em geral e, portanto, não inseridos pela 

seguridade social compreendida pela convenção nº 102 da OIT é importante relatar que em 

janeiro de 2016 foram pagos 755.045 em aportes e 578.697 prestaciones básicas solidarias325, 

resultando na participação do Estado ao equivalente a $ 70,5 bilhões de pesos326, com a previsão 

anual de $ 916,5 bilhões de pesos327, com recursos oriundos dos impostos em geral328. 

A Argentina também possui uma situação confortável, pois devido a recente 

reestatização o governo incorporou os fundos oriundos das contas individuais para um fundo 

único. Devido a responsabilidade assumida com possíveis faltas, a ley de presupuestos de 2016 

prevê a participação do Estado com até $ 764,16 bilhões de pesos argentinos329. 

Ressalte-se que essa previsão cobre não somente o programa IVS como o chileno, 

também está abarcado os outros benefícios de responsabilidade da ANSES, bem como os 

sistemas de seguridade social de setores que não estão unificados ao SIPA, como a Caja de 

Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, o Instituto de Ayuda 

Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares e o Registro Nacional de Trabajadores 

y Empleadores Agrarios, o que consome cerca de 13% do valor orçamentário anual.  

A cifra de participação do Estado na manutenção da sustentabilidade financeira 

também cresceu substancialmente após a criação da prestação solidária que, por ser financiada 

somente por impostos, está incluída como despesa da ANSES. O orçamento remete o valor para 

que sejam feitos os pagamentos e a ANSES repassa para os beneficiários. Assim o valor 

garantido para a sustentabilidade financeira do sistema argentino se confunde com o aporte 

oferecido para o pagamento das prestações assistenciais. 

O Brasil possui o resultado mais problemático dos quatro países estudados. 

Incontestavelmente, o sistema vem amargando resultados negativos há décadas e em virtude 

                                                 
324  Em julho de 2016, o mínimo fixava-se em $ 291.778,00 pesos, aproximadamente US$ 449,92 dólares 

americanos (cotação de 06 de julho). 
325 Entre Pensión Básica Solidaria por Vejez e Invalidez e Aporte Previsional Solidario por Vejez e Invalidez. 
326 Equivale a U$ 108,72 milhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
327 Equivale a U$ 1,41 bilhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
328 SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, Informe Estadítico Mensual Del Pilar Solidario. Disponível 

em: https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/download/estudios-previsionales/estadisticas-previsionales/informe-

estadistico-mensual-del-pilar-solidario/iem-2016/iem-ps-2016-01.pdf Acesso em 20 de julho 2016. 
329 Equivale a U$ 50,7 bilhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
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disso várias ondas reformistas atingiram as legislações previdenciárias que, muito 

provavelmente por ter sofrido apenas reformas paramétricas (o único exemplo dos quatro países 

estudados), sempre se discutem novos mecanismos de alterações em busca da sustentabilidade 

financeira. 

No Brasil, registram-se reformas previdenciárias em 1998, 2003, 2005, 2015, seja por 

emendas constitucionais ou por leis ordinárias, o que demonstra certa vulnerabilidade do 

sistema, embora esteja grande parte consolidada em um texto constitucional rígido. 

O resultado da previdência social brasileiro divulgado para o ano de 2015 foi de  

R$ 85.818,10 bilhões330 de reais negativos331, bastante superior aos R$ 49.856,10 bilhões 332 de 

reais negativos 333  constatado em 2013. Dois pontos são importantes lembrar no exemplo 

brasileiro: primeiro que é o único dos sistemas que engloba todos os ramos previdenciários 

declarados pela OIT, excetuando a saúde por se tratar de uma prestação não pecuniária; segundo, 

diferentemente da Argentina e igualmente com o Uruguai, que se verá adiante, as lacunas 

deixadas pelo sistema são preenchidas a medida que surgem, portanto não há um controle rígido 

sobre um resultado a se alcançar. 

O Uruguai consegue manter um equilíbrio em suas contas, no nível solidário, de forma 

crescente. Ainda que se considere a possibilidade de o contribuinte dirigir metade de sua 

contribuição para o nível de capitalização individual, mesmo que não se enquadre neste nível, 

o resultado do nível/regime de repartição continua sem exigir grandes aportes do governo, 

quando não é superavitário. 

Conforme o Boletín Estadístico de 2015, com valores referentes à 2014 e histórico do 

resultado do BPS desde 1995, o nível de repartição do sistema uruguaio alcançou $ 606,85 

milhões334 de pesos como superavit. Para fins de melhor elucidar quanto é equilibrado o sistema, 

as maiores variações detectadas entre nas últimas duas décadas foram positivamente em 2008, 

quando o sistema alcançou um superavit de $ 2,75 bilhões 335  de pesos uruguaios e 

negativamente em 2012, quando o Estado teve que subsidiar a quantia de $ 1,3336 bilhão de 

                                                 
330 Equivale a U$ 26,12 bilhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
331 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Resultado do Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS. Brasília, 2015. Disponível em: http://www.mtps.gov.br/politicas-de-previdencia-

social/resultados-do-regime-geral-de-previdencia-social. Acesso em 20 de julho de 2016.  
332 Equivale a U$ 15,18 bilhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
333 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. Resultado do Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS. Brasília, 2013. Disponível em: http://www.mtps.gov.br/politicas-de-previdencia-

social/resultados-do-regime-geral-de-previdencia-social. Acesso em 20 de julho de 2016.  
334 Equivale a U$ 20,11 milhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
335 Equivale a U$ 90 milhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
336 Equivale a U$ 40 milhões de dólares (cotação de 06 de julho de 2016). 
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pesos uruguaios. 

A sustentabilidade financeira do sistema está diretamente ligada à interferência e 

ingerência do poder estatal no sistema, pois nos países estudados há exemplos de modelos e 

regimes diferentes que não conseguiram sustentar, como o Brasil e a Argentina antes da última 

reforma estrutural. 

O Banco Mundial reconheceu em 2013 que o sistema de pilares ou níveis, sugerido 

pelo documento “Envelhecimento Sem Crise” de 1993, superestimou a interferência estatal e o 

poder político/clientelista que a seguridade social pode assumir. O modelo sugerido por ele foi 

incorporado tanto na Argentina como no Uruguai, porém com resultados tão diversos que o 

próprio Banco Mundial reconheceu337 que o sistema instituído na Argentina resultou em um 

fracasso que não deveria servir de exemplo a ser seguido e o justificou no abuso de políticas 

fiscais e monetárias insustentáveis. 

O Brasil também falha neste sentido, ao instituir mecanismos alheios à seguridade 

social, principalmente de caráter político/clientelista, na agenda dos fundos arrecadados. O 

orçamento de investimentos do país tornou-se dependente do orçamento da seguridade social e 

a resistência em proceder reformas estruturais no campo do custeio e no campo dos benefícios 

aprofundam este problema. 

Assim resta comprovado que o uso da seguridade social para fins diversos daqueles 

que ela se propõe põe em risco a estabilidade do sistema diante de sua insustentabilidade 

financeira. 

 

Elemento Sustentabilidade Financeira 

Argentina Grande interferência estatal; 

O sistema carece de um grande aporte dos impostos em geral em virtude de se 

comprometer com o pagamento das prestações assistenciais; 

Faltam mecanismos que possam fornecer dados precisos sobre o resultado do 

regime de repartição; 

Regime de capitalização equilibrado. 

Brasil Grande interferência estatal; 

Muitas reformas paramétricas tentaram, sem sucesso, corrigir o deficit; 

Desequilíbrio estrutural. 

Chile Pouca ou ausência da interferência estatal; 

Absolutamente equilibrado. 

Uruguai Pouca ou ausência da interferência estatal; 

Absolutamente equilibrado. 

Tabela 15: Esquema comparativo 

                                                 
337 MESA-LAGO, Carmelo. ob. cit., p. 111. 
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5.1.12 Sensibilidade às variações do custo de vida 

 

O acompanhamento do poder de compra das prestações de acordo com às variações 

do custo de vida médio é um dos requisitos do texto convencional em estudo, pois a manutenção 

do padrão de vida é um requisito para que o sistema cumpra com o que se propõe: a 

impossibilidade de redução do indivíduo à condição de indigente. 

Este elemento tem importância especial para os países em estudo devido a 

vulnerabilidade econômica que eles estão suscetíveis. Os quatro países sofrem com crises 

internas e internacionais, de tal modo que o poder de compra da moeda é um dos principais 

índices que sofrem desvalorização. 

Com essa perspectiva, o Uruguai, na reforma constitucional de novembro de 1989, 

instituiu que as aposentadorias e pensões deveriam ser reajustadas com índices não inferiores 

aqueles constatados pela variação do Índice Médio de Salários. Essa indexação causou um 

aumento no gasto das aposentadorias que ensejou as reformas que se deram na década seguinte, 

todavia o painel de incerteza foi superado através de medidas que consolidaram a cobertura e, 

por conseguinte, o aumento da arrecadação.  

Importante perceber que o índice de reajuste das prestações uruguaias está fixado ao 

valor dos rendimentos médios e não em índices inflacionários, logo, o reajuste não tem o dever 

de cobrir perdas decorrentes da inflação, se por acaso os trabalhadores da atividade não tiverem 

o mesmo direito. 

No Chile os valores dos benefícios são determinados anualmente, conforme o saldo da 

conta individual. De acordo com o valor acumulado, uma parcela anual é extraída através de 

um cálculo atuarial estabelecido pelo decreto supremo 79, de 14 de novembro de 2008 e dessa 

parcela anual se divide em mensalidades que serão pagas no decorrer do ano. O valor da 

anualidade é reajustada a cada doze meses conforme a variação dos Índice de Precios Al 

Consumidor (IPC). O IPC é um índice que considera as taxas de inflação dos produtos básicos 

calculados pelo Instituto Nacional de Estadísticas do Chile.  

Assim, embora contemplem igualmente o elemento de sensibilidade às variações do 

custo de vida, o Uruguai e o Chile o atendem através de mecanismos diferentes, pois enquanto 

um reajusta conforme os rendimentos o outro o faz conforme os gastos. 

  O Brasil, oficialmente, possui apenas um índice de reajuste dos benefícios 
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previdenciários e ele não guarda nenhuma relação legal com qualquer outro índice, nem 

inflacionário, nem salarial. Todavia, o entendimento jurisprudencial338 é que para preservar o 

princípio da manutenção do valor real, os valores devem ser estipulados nas margens dos 

índices inflacionários, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou ao Índice Geral 

(INPC) de Preços (IGP), possuindo o poder executivo a discricionariedade para reajustar, 

conforme lhe convier, dentro dessas margens. 

Enquanto no Brasil, o Poder Judiciário se manifestou para corroborar a decisão do 

poder público acerca dos valores indicados no reajuste, na Argentina, a Corte Suprema de 

Justiça se manifestou339 para que o poder público procedesse aos reajustes da Prestación Básica 

Universal, devido ter passado mais de dez anos sem que houvesse nenhuma atualização dos 

valores pagos, nem no pilar solidário, nem no pilar individual. 

Essa questão está fortemente judicializada, de tal modo que a ANSES está sendo 

responsabilizada através de milhares de sentenças pelos anos que os benefícios ficaram sem 

reajustes. 

Apesar da decisão judicial não há uma previsão de reajustes periódicos, ficando a 

critério do poder público realizá-lo. Até julho de 2016, o último reajuste ocorreu em 28 de 

fevereiro de 2016340, sendo antecedido pelo reajuste ocorrido em 13 de agosto de 2015341. 

 

Elemento Sensibilidade às Variações do Custo de Vida 

Argentina Sem reajustes periódicos; 

Questão judicializada. 

Brasil Possui reajustes periódicos; 

Reajuste não indexado, embora haja uma margem sobre índices inflacionários. 

Chile Possui reajustes periódicos; 

Reajuste indexado a índices inflacionários. 

Uruguai Possui reajustes periódicos; 

Reajuste indexado a índices remuneratórios. 

Tabela 16: Esquema comparativo 

 

 

5.2 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS 

 

                                                 
338 Agravo Regimental 808107. Min. Relator Teori Zavaski. Acórdão publicado em 22 de maio de 2014. 
339 Recurso Extraordinário 000068/2010 (46-Q)/CSJ. 
340 Através da resolução 28/2016 – ANSES. 
341 Através da resolução 396/2015 – ANSES. 
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O Cone Sul possui sistemas de seguridade social que se revelaram extremamente 

diferentes, a despeito de sua aproximação populacional, política, jurídica, histórica e econômica. 

É difícil encontrar um elemento que todos eles coincidam absolutamente, sendo mais fácil 

apontar onde eles divergem. 

As coincidências encontradas em todos os quatro países, podem ser elencadas da 

seguinte maneira: 

a) Todos os países mantêm microssistemas apartados de seguridade social que 

concedem benefícios em separado, mais benevolentes, caracterizando regimentos de privilégios. 

Tais Estados não conseguiram extirpar o conceito clientelista de seus sistemas, com mais ou 

com menos intensidade; 

b) Há acesso para todos os nove ramos sugeridos pela convenção nº 102. Entretanto, a 

semelhança finda aqui. Os mecanismos de acesso são de sobremaneira diversos; 

c) O Estado tem participação na gestão de forma firme. Seja através da própria 

administração, seja através de controle rígido das contas o que se conclui é que o Estado possui 

o poder de interferir na administração, para além do mínimo consultivo, requerido pela 

convenção nº 102, até por que para os modelos instituídos (estatal, misto e privatista 

regulamentado) é imprescindível que o Estado tenha algum papel; 

d) Há um mínimo às prestações. Experiências passadas como a do Chile forçaram para 

que o valor mínimo das prestações fosse estabelecido a fim de garantir a suficiência das 

prestações. Há uma variação considerável entre os mínimos estabelecidos, todavia, não é mister 

desse trabalho apontar se os Estados deveriam majorar esses valores a fim de fazer cumprir o 

texto convencional. 

e) A saúde é universal. Em todos os sistemas há a previsão de mecanismos que 

possibilitem a usufruição dos serviços de saúde por todos os cidadãos. De certo modo, eles 

contornaram a concepção de um direito da seguridade social como decorrência de um direito 

oriundo do exercício da atividade laboral. Trata-se de uma concepção aprimorada, à medida 

que oferece os serviços a todos, porém aos trabalhadores há um tratamento mais ágil em virtude 

da desnecessidade do cumprimento do requisito da necessidade focalizada, com exceção do 

Brasil, que a saúde é universal em todos os aspectos. 

f) Os Estados se responsabilizam pelo pagamento das prestações, independentemente 

do modelo adotado e da natureza de quem administra os fundos. Embora os dispositivos 

utilizados quase não possuam coincidência. 

Sobre semelhanças parciais, podem ser apontados incontáveis arranjos, mas alguns 
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desses merecem destaques: 

a) Há coincidência entre os modelos adotados pelo Brasil e pela Argentina, como estatal, 

enquanto o Chile e o Uruguai adotam o modelo privatista regulamentado. Nesse aspecto, a 

Argentina e o Uruguai coincidem no regime financeiro, sendo misto, enquanto o Brasil e o 

Chile destoam adotando o regime de repartição e capitalização, respectivamente; 

b) O Chile e o Uruguai possuem taxas de cobertura semelhantes, embora os artifícios 

utilizados para alcançá-los sejam diferentes. O que corrobora a mensagem inicial de que os 

sistemas podem lograr êxito, mesmo com sistemas e regimes diferentes, devendo os Estados 

observar qual melhor se adéqua a sua realidade; 

c) Igualmente, o Chile e o Uruguai detêm uma sustentabilidade financeira mais exitosa. 

O primeiro pelo modelo instituído e o segundo devido os mecanismos de gerência dos fundos, 

isolando-os ao máximo dos critérios políticos/clientelistas; 

d) A solidariedade intergeracional está verificada no Brasil, Argentina e Uruguai, sendo 

que nos dois últimos trata-se de uma solidariedade contida, não compreendida em todo o 

sistema, alcançando apenas a base mínima; 

e) As prestações são fragmentadas em vários órgãos na Argentina e no Chile. Existem 

vários grupos de prestadores para cada espécie de benefícios, ao passo que no Brasil e no 

Uruguai, há um órgão único para a concessão de grande parte dos benefícios; 

f) O Brasil e o Uruguai se assemelham nos mecanismos de responsabilização pelo 

pagamento dos benefícios, ambos asseguram através de aportes mensais quando o sistema 

arrecada menos do que deve pagar, verificando o resultado do regime, a cada mês. A 

coincidência se dá entre todo o sistema brasileiro e o primeiro nível uruguaio, o de repartição, 

solidário; 

g) Há coincidência, também na forma de responsabilização do Chile e do Uruguai (desta 

vez, no segundo nível, de capitalização individual), pois eles se responsabilizam através do 

controle rígido da rentabilidade dos fundos e de forma subsidiária, caso as administradoras 

privadas venham à falência, até que outra assuma as contas individuais e, assim, a 

responsabilidade pelo pagamento das obrigações; 

h) O Chile e Uruguai respeitam o resguardo dos fundos para despesa exclusiva com 

pagamentos das prestações previdenciárias. O Brasil e a Argentina, embora possuam 

dispositivos que estabeleçam o mesmo (com enfoque no Brasil, cuja previsão é constitucional), 

possuem formas que confundem essa regra: ao passo que o Brasil estabelece a desvinculação 

da receita para outros fins, a Argentina confunde as contas dos benefícios assistenciais e 
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previdenciários, de modo que obscurece a transparência necessária para a verificação desse 

item. 

Outros pontos totalmente divergentes entre os elementos estudados podem ser 

anunciados, tais como: 

a) o destino das contribuições não segue nenhuma regra. Enquanto na Argentina a 

contribuição é fracionada, sendo enviada uma parte para o regime de repartição e outro de 

capitalização, no Uruguai, também regime misto, a contribuição só ascende ao regime de 

capitalização se alcançar um teto no regime de repartição. O Brasil utiliza as contribuições 

somente para o regime de repartição e o Chile para o de capitalização; 

b) os mecanismos de reajuste também não coincidem. Enquanto o Uruguai faz uso de 

índices de variação salarial, o Chile utiliza índices de caráter inflacionário. O Brasil não possui 

nenhum dispositivo legislativo que obrigue o respeito ou acompanhamento de algum índice, 

embora haja determinação jurisprudencial que estabeleça uma margem em índices que meçam 

a inflação. Enquanto isso a Argentina não possui reajustes periódicos consolidados. 

Existem muitas semelhanças nos subgrupos desses países tanto quanto há diferenças. 

Essa multiplicidade de arranjos se dá em virtude também das múltiplas reformas que os sistemas 

sofreram. Percebe-se que há um sistema genuíno que se tentou ser aplicado nos países, com 

exceção do Brasil, e que foram sendo aprimorados à medida que as circunstâncias sociais, 

econômicas, políticas e demográficas exigiram. Assim, foram sendo criados sistemas únicos 

para cada país. 

Dessa forma, diante da grande amplitude de variações que foi detectada, confirma-se 

que os sistemas de seguridade social do Cone Sul não têm um padrão, nem sequer um esqueleto 

que possa dizer que sobre ele os demais dispositivos são criados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao contrário do que se cogitava, por serem países semelhantes em sua demografia e 

economia, com coincidências no aspecto social, político e até mesmo histórico, os sistemas de 

seguridade social do Cone Sul guardam poucas semelhanças que se possam considerar 

estruturais. 

Como esperado, o direito comparado se demonstrou bastante útil na consecução das 

respostas buscadas por este trabalho, por possibilitou o refinamento do trabalho na busca dos 

objetos que pudessem ser realmente comparados.  Da mesma forma, o método, que se baseou 

na inquietude trazida pelas contingências sociais as quais os trabalhadores estão expostos como 

o fato social que estimulou a criação de normas que alterassem o mundo jurídico e utilizou-se 

da convenção internacional como finalidade do estudo se demonstrou bastante eficaz no sentido 

de tornar o estudo mais objetivo sem precisar se deter na extração de elementos sem nenhum 

critério. 

Como ficou claro, já na introdução desse trabalho que, por motivos de impossibilidade 

total ou de predileção, discorrer-se-ia na abordagem de Saleilles e Lambert e o uso do direito 

comparado seria no sentido de cumprir sua função de busca de um fundo comum ou formação 

de um estoque de resolução de conflitos. 

Infere-se que um fundo comum aos sistemas de seguridade social dos países do Cone 

Sul é quase inexistente. O resultado desse estudo seria completamente negativo se não fosse o 

papel que o Estado assume perante o seu ordenamento jurídico de modo a garantir o pagamento 

dos benefícios em caso de ausência do sistema. 

Os demais elementos que são atendidos por todos os ordenamentos jurídicos não 

possuem uma interseção que evidencie um fundo comum. Veja-se, por exemplo, a solidariedade, 

todos a cumprem, porém não há como determinar uma estrutural na solidariedade 

intergeracional brasileira e na solidariedade geral chilena. 

O fato é que os sistemas de seguridade social crescem sob a garantia jurídica do Estado 

que cumprirá as obrigações do sistema, caso este venha a faltar. Esse ponto é estrutural nos 

sistemas, não é possível vislumbrar nenhum deles sem esta fiança. 

Entretanto, para ratificar, foi possível detectar mecanismos coincidentes de resoluções 

de conflitos em dois, três e em menos frequência nos quatro ordenamentos jurídicos 

pesquisados, todavia nenhum deles pode ser considerado estrutural. 

Para que não restem arestas no que este trabalho se propôs a investigar e sobre aquilo 
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que realmente foi identificado, retomaremos ao problema científico apresentado no início do 

trabalho: se e como os ordenamentos jurídicos do Cone Sul se comportam nas formulações de 

seus sistemas de seguridade social em atendimento às normas mínimas estabelecidas pela 

convenção nº 102 da OIT. 

A resposta sobre o como é dada no todo longo do trabalho, na exposição das produções 

jurídicas e principalmente nos dispositivos legislativos, que alteram o sistema influenciando e 

até mesmo moldando a sociedade e a sua condição de vida. 

No que se refere ao se, impende dizer que não se trata de uma resposta objetiva, binária 

de sim ou não. Há quatro perfis de seguridade social que atendem, de modos diferentes, quase 

todos os preceitos da convenção nº 102 da OIT. A ressalva para esse quase se dá por que foi 

possível detectar algumas falhas no atendimento. 

Todos falham na igualdade de tratamento por insistirem em microssistemas que, em 

vez de fornecerem um tratamento com equidade, dispensam privilégios entre algumas classes 

profissionais. Com alíquotas diferentes, fundos diferentes e plano de benefícios diferentes, não 

há como defender que trata-se de ações afirmativas de cunho compensatório que visem 

reconhecer as condições de trabalho, sendo que podem ser feitos dentro do sistema geral, com 

amplo debate e publicidade por toda a sociedade, que financia esses microssistemas através dos 

impostos em geral. 

A Argentina não atinge os níveis mínimos de cobertura. Esse fator é reconhecido, 

inclusive, por órgãos governamentais que comemoram o fornecimento de todas as prestações e 

ao mesmo tempo lamentam não ter alcançado o percentil mínimo como requer a OIT. 

Do mesmo modo, a Argentina parece ser impelida através do Poder Judiciário, a 

atender a questão dos reajustes necessários à manutenção dos valores dos benefícios. O 

fornecimento através de litígios judiciais demonstram que há um contrassenso dentro do Estado, 

já que ele estabelece os reajustes em leis ordinárias, porém não o faz. 

O Brasil cumpre adequadamente os elementos que são substanciados no plano de 

benefícios, porém possui omissões no cumprimento de alguns elementos mais atinentes ao 

plano do custeio.  

A existência de escapes alheios ao interesse da seguridade social é um defeito jurídico 

que atinge de sobremaneira todo o sistema. O mais complexo é que a Constituição prevê a 

exclusividade de despesa, porém, através de um ato transitório que perdura por quase trinta 

anos, os valores arrecadados continuam sendo vertidos para fins diversos. 

Esse dispositivo constitucional transitório também influencia na falta de 
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sustentabilidade financeira, sendo o mais desequilibrado de todos os exemplos apresentados. 

As ingerências estatais de cunho político e clientelista catalisam a insustentabilidade que o 

sistema sofre. 

O Chile cumpre grande parte dos elementos, pois a convenção da OIT exige apenas o 

mínimo, portanto críticas que possam ser feitas diante da ausência da solidariedade 

intergeracional e ineficiência da redistribuição de renda não merecem ser feitas porque o texto 

convencional exige apenas a solidariedade de forma genérica e isso pode ser detectado através 

das contribuições dos empregadores em favor dos empregados. 

Com exceção do elemento da igualdade de tratamento, conforme dito acima, o Uruguai, 

assim como o Chile, atende todos os elementos requeridos pela convenção nº 102 da OIT. 

Alguns elementos fogem de critérios objetivos de averiguação, como por exemplo, a 

equidade no tratamento. Não cabe a uma produção científica de Direito verificar se, por 

exemplo, a redução do tempo de contribuição dos professores no sistema argentino é uma 

medida positiva para a consecução da equidade ou se é uma falha diante do elemento da 

igualdade de tratamento, pois essas regras mais brandas são dadas dentro do mesmo sistema, 

apenas com regras mais brandas. 

No mesmo modelo, também é uma opção do legislador uruguaio, que foge do escopo 

científico, embora de caráter jurídico, a possibilidade de o contribuinte poder converter 50% de 

sua contribuição para o nível superior, mesmo que não atinja rendimentos para tal. Se este 

dispositivo fere a igualdade de tratamento ou preserva a equidade na participação é uma questão 

a ser analisada no seio da prudentia e não nesta discussão científica. 

Os papéis da seguridade social identificados no corpo do trabalho: social, econômico 

e político, este último com uma grande carga de clientelismo, ficou também evidenciado. A 

capacidade que estes sistemas possuem em influenciar nas mais diversas áreas de importância 

do país o transforma em um instrumento para moldar a realidade. 

O campo social é modificado com o uso da seguridade social na diminuição da pobreza 

e redistribuição de renda, como nos casos exitosos do Brasil e Uruguai; da mesma forma, a 

economia tem influência quando os sistemas são usados como arrecadadores de fundos que são 

investidos em obras de infraestrutura ou ainda quando possui uma carteira de investimento 

ampla alcançando o mercado de capital e fomentando a poupança pública, como se verificou 

na Argentina e no Chile. E também pode ser utilizado como meio para a instituição de um 

programa político de painel mais liberal ou mais solidário, embora esse ponto mereça grandes 

ressalvas diante da forma que foi utilizada nos países em estudo, mais profundamente no Brasil 
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e na Argentina. 

Em que pese a importância exaustivamente descrita dos elementos extraídos da 

convenção nº 102 da OIT: universalidade da cobertura, igualdade de tratamento, equidade de 

tratamento, solidariedade, redistribuição de renda, abrangência das prestações, suficiência das 

prestações, responsabilidade do estado, exclusividade de despesa, participação na gestão, 

sustentabilidade financeira e sensibilidade às variações do custo de vida, resta declarar que estes 

são apenas o alicerce que a OIT traz para os sistemas de seguridade social. 

A própria convenção não se encerra nestes elementos, há muitas outras variáveis não-

estruturais e alternativas que devem ser exploradas pelos ordenamentos jurídicos no sentido de 

guiar a produção e o aprimoramento de seus sistemas. 

Por isso, as variáveis externas à convenção e ao próprio Direito, que influenciam na 

construção de uma seguridade social coesa e equilibrada, devem sempre ser consideradas, pois 

somente assim será possível elaborar uma plataforma que seja capaz de atender as demandas 

cada vez mais complexas que as sociedades exigem. 
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ANEXO I – CONVENÇÃO Nº 102 DA OIT: NORMAS MÍNIMAS DA SEGURIDADE 

SOCIAL342 

 

 

I — Aprovada na 35ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra — 1952), 

entrou em vigor no plano internacional em 27.4.55. 

II — Dados referentes ao Brasil: 

a) aprovação = Decreto Legislativo n. 269, de 19.09.2008, do Congresso Nacional; 

b) ratificação = 15 de junho de 2009; 

“A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 

Trabalho, e reunida nessa cidade a 4 de junho de 1952, na sua trigésima quinta sessão; 

Após ter decidido adotar diversas proposições relativas às normas mínimas para a seguridade 

social, questão que está compreendida no quinto ponto da ordem do dia da sessão; 

Após ter decidido que essas proposições tomariam a forma de uma convenção internacional, 

Adota, neste vigésimo oitavo dia de junho de mil novecentos e cinqüenta e dois, a seguinte 

convenção, que será denominada ‘Convenção Concernente às Normas Mínimas para a 

Seguridade Social, 1952’: 

PARTE I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º — 1. Para os efeitos da presente convenção: 

a) o termo ‘determinado’ significa prescrito por ou em virtude da legislação nacional; 

b) o termo ‘residência’ significa a residência habitual no território do Membro, e o termo 

‘residente’ significa uma pessoa que reside habitualmente no território do Membro; 

c) o termo ‘esposa’ designa uma mulher que depende economicamente do marido; 

d) o termo ‘viúva’ designa uma mulher que dependia economicamente de seu esposo no 

momento da morte do mesmo; 

e) o termo ‘criança’ designa um menor abaixo da idade em que é obrigatória a freqüência à 

escola ou de menos de quinze anos, segundo o que for determinado; 

f) o termo ‘período de carência’ significa seja um período de cotização seja de emprego ou de 

residência, seja uma combinação qualquer desses períodos, segundo o que for determinado. 

2. Para os fins dos artigos 10, 34 e 49, o termo ‘prestações’ se entende alusivo seja a serviços 

fornecidos diretamente, seja a prestações indiretas consistentes no reembolso das despesas a 

                                                 
342  OIT. Convenção nº 102. Normas Mínimas da Seguridade Social. Disponível em 

http://www.oitbrasil.org.br/node/468. Acesso em 20 de julho de 2016. 
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cargo do interessado. 

Art. 2º — Qualquer Membro para o qual a presente convenção estiver em vigor deverá: 

a) aplicar: 

I) a Parte I; 

II) três ao menos das Partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, compreendendo uma ao menos 

das Partes IV, V, VI, IX e X; 

III) as correspondentes disposições das Partes XI, XII e XIII; 

IV) a Parte XIV; 

b) especificar na ratificação quais dentre as Partes II a X cujas obrigações decorrentes da 

convenção aceita. 

Art. 3º — 1. Um Membro cuja economia e recursos médicos não tenham atingido um 

desenvolvimento suficiente pode, se a autoridade competente o desejar e pelo espaço de tempo 

que ela julgar necessário, beneficiar-se, mediante uma declaração anexa à sua ratificação, das 

derrogações temporárias que constam dos artigos seguintes: 9d; 12(2); 15d; 18(2); 21c; 27d; 

33b; 34(3); 41d; 48c; 55d e 61d. 

2. Todo Membro que tenha feito uma declaração nos termos do parágrafo 1 do presente artigo 

deve, no relatório anual sobre a aplicação da presente convenção, que é obrigado a apresentar 

de acordo com o artigo 22 do Estatuto da Organização Internacional do Trabalho, declarar a 

propósito de cada uma das derrogações das quais se beneficiou: 

a) se as razões que o levaram a fazê-lo perduram; ou 

b) se, a partir de uma data determinada, renuncia a se prevalecer da derrogação em apreço. 

Art. 4º — 1. O Membro que ratificar a presente convenção pode, posteriormente, notificar o 

Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho de que aceita as obrigações decorrentes 

da convenção no que diz respeito a uma ou várias das Partes II a X que ainda não tenham sido 

especificadas na sua ratificação. 

2. Os compromissos previstos no parágrafo 1 do presente artigo serão considerados como parte 

integrante da ratificação e produzirão efeitos idênticos a partir da data de sua notificação. 

Art. 5º — Quando, em conseqüência da aplicação de qualquer das Partes II a X da presente 

convenção, objeto de sua ratificação, um Membro for obrigado a amparar determinadas 

categorias de pessoas, perfazendo ao menos uma certa percentagem de assalariados ou 

residentes, deverá, antes de se comprometer a aplicar a Parte em questão, certificar-se de que a 

referida percentagem será atingida. 

Art. 6º — Tratando-se da aplicação das Partes II, III, IV, V, VIII (no que diz respeito a serviços 
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médicos), IX ou X da presente convenção, um Membro pode levar em conta a proteção 

decorrente de seguros que, consoante a legislação nacional, não sejam obrigatórias para as 

pessoas amparadas, desde que: 

a) sejam controlados pelas autoridades públicas ou administrados, em comum, de acordo com 

normas determinadas, pelos empregadores e os empregados; 

b) abrangem uma parte substancial de pessoas cujos proventos não ultrapassem os de um 

operário qualificado do sexo masculino; 

c) satisfeito conjuntamente com outras modalidades de amparo, se for o caso, aos dispositivos 

desta convenção que lhes dizem respeito. 

PARTE II SERVIÇOS MÉDICOS 

Art. 7º — O Membro para o qual a presente Parte da convenção estiver em vigor, deve assegurar 

prestações de serviços médicos de caráter preventivo ou curativo às pessoas amparadas quando 

seu estado de saúde assim o exigir, de acordo com os seguintes artigos desta Parte. 

Art. 8º — O evento coberto deve abranger qualquer estado mórbido, seja qual for a sua causa, 

a gestação, o parto e suas conseqüências. 

Art. 9º — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados, bem como suas esposas e filhos; 

b) quer determinadas categorias da população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 

totalidade dos residentes, bem como as esposas e filhos dos integrantes dessas categorias; 

c) quer determinadas categorias de residentes, perfazendo no mínimo 50 por cento da totalidade 

desses; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados 

que trabalham em empresas industriais que empreguem 20 pessoas, pelo menos, bem como as 

esposas e filhos dos assalariados dessas categorias. 

Art. 10 — 1. As prestações devem abranger, no mínimo: 

a) em caso de estado mórbido: 

I) os serviços de médicos que exerçam a clínica geral, inclusive visitas domiciliares; 

II) os serviços de especialistas prestados em hospitais a pessoas hospitalizadas ou não e ainda 

os que podem ser administrados fora dos hospitais; 

III) fornecimento de produtos farmacêuticos indispensáveis mediante receita passada por 

médico; 
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IV) hospitalização, quando necessária; 

b) em caso de gestação, parto e suas conseqüências: 

I) assistência pré-natal, assistência durante o parto e assistência após o parto, prestada por 

médico ou parteira diplomada; 

II) hospitalização, em caso de necessidade. 

2. O beneficiário ou o respectivo responsável podem ser obrigados a concorrer para as despesas 

com os serviços médicos recebidos em caso de doença; os dispositivos relativos a esta 

participação devem ser estabelecidos de tal forma que não impliquem ônus por demais pesado. 

3. As prestações fornecidas de acordo com o presente artigo devem visar a conservar, 

restabelecer ou melhorar a saúde, bem como a capacidade de trabalho da pessoa amparada e a 

atender às suas necessidades pessoais. 

4. As repartições do Governo ou as instituições que dispensarem essas prestações devem 

incentivar as pessoas amparadas, por todos os meios que julgarem apropriados, a recorrer aos 

serviços gerais de saúde postos à sua disposição pelas autoridades públicas ou por outros 

organismos reconhecidos pelas autoridades públicas. 

Art. 11 — As prestações mencionadas no artigo 10, no evento coberto devem ser asseguradas, 

pelo menos, às pessoas amparadas que completarem ou cujo responsável houver completado 

um estágio considerado necessário para evitar abusos. 

Art. 12 — 1. As prestações mencionadas no artigo 10 devem ser concedidas durante todo o 

evento coberto, com a exceção de que, em caso de doença, a duração das prestações pode ser 

limitada há 26 semanas por caso; todavia, as prestações de assistência médica não podem ser 

suspensas enquanto estiver sendo pago um auxílio-doença e devem tomar-se providências para 

elevar o limite supramencionado quando se tratar de doenças previstas na legislação nacional e 

para as quais se reconhece a necessidade de assistência médica prolongada. 

2. No caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, a duração das prestações 

de assistência médica pode ser limitada há 13 semanas por caso. 

PARTE III AUXÍLIO-DOENÇA 

Art. 13 — O Membro para o qual a presente Parte da Convenção estiver em vigor, deve 

assegurar o pagamento de auxílio-doença às pessoas amparadas, de acordo com os seguintes 

artigos desta Parte. 

Art. 14 — O evento coberto deve abranger a incapacidade de trabalho decorrente de um estado 

mórbido que acarrete a suspensão de ganhos, conforme for definida pela legislação nacional. 

Art. 15 — As pessoas amparadas devem abranger: 



187 

 

 

a) quer determinadas categorias de assalariadas, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados; 

b) quer determinadas categorias da população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 

totalidade dos residentes; 

c) querem todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem determinados 

limites de acordo com o disposto no artigo 67; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados 

que trabalham em empresas industriais que empreguem 20 pessoas, pelo menos. 

Art. 16 — 1. Quando forem amparadas categorias de assalariados ou categorias da população 

ativa, a prestação consistirá em um pagamento periódico calculado de acordo com as 

disposições do artigo 65 ou do artigo 66. 

2. Quando forem amparados todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem 

determinados limites, o auxílio consistirá em um pagamento periódico calculado de acordo com 

o que dispõe o artigo 67. 

Art. 17 — A prestação mencionada no artigo 16, no evento coberto, deve ser assegurada, no 

mínimo, às pessoas amparadas que completaram um período de carência considerado suficiente 

para evitar abusos. 

Art. 18 — 1. A prestação mencionada no artigo 16 deve ser concedida durante todo o evento 

com a ressalva de que a duração da prestação possa ser limitada a 26 semanas por caso de 

doença, com a possibilidade de não ser paga a prestação nos três primeiros dias da suspensão 

dos ganhos. 

2. No caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, a duração da prestação pode 

ser limitada: 

a) que a um período tal que o número total de dias para os quais for concedido o auxílio-doença 

no decorrer de um ano não seja inferior a dez vezes o número médio de pessoas amparadas 

durante esse mesmo ano; 

b) quer a 13 semanas por caso de doença, com a possibilidade de não ser paga a prestação nos 

três primeiros dias da suspensão dos ganhos. 

PARTE IV PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO 

Art. 19 — O Membro para o qual a presente Parte da Convenção estiver em vigor, deve 

assegurar às pessoas amparadas prestações de desemprego de acordo com os seguintes artigos 

desta Parte. 
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Art. 20 — O evento coberto deve abranger toda suspensão de ganhos, tal como for definida 

pela legislação nacional, devido à impossibilidade de obtenção de um emprego adequado, por 

parte de pessoa amparada, que seja capaz de trabalhar e esteja disponível para o trabalho. 

Art. 21 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados; 

b) querem todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem determinados 

limites, de acordo com o disposto no artigo 67; 

c) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3, determinadas categorias 

de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados que 

trabalham em empresas industriais que empreguem 20 pessoas pelo menos. 

Art. 22 — 1. Quando forem amparadas categorias de assalariados, a prestação consistirá em um 

pagamento periódico calculado segundo as disposições do artigo 65 ou do artigo 66. 

2. Quando forem amparados todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem 

determinados limites, a prestação consistirá em um pagamento periódico calculado de acordo 

com os dispositivos do artigo 67. 

Art. 23 — A prestação mencionada no artigo 22, no evento coberto, deve ser assegurada, no 

mínimo, às pessoas amparadas que completarem período de carência considerado suficiente 

para evitar abusos. 

Art. 24 — 1. A prestação mencionada no artigo 22 deve ser concedida durante todo o evento, 

com a exceção de que a duração da prestação pode ser limitada: 

a) quando são amparadas categorias de assalariados, a 13 semanas no decurso de um período 

de 12 meses; 

b) quando são amparados todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem 

determinados limites, a 26 semanas no decurso de um período de 12 meses. 

2. Quando a duração da prestação for escalonada, em virtude da legislação nacional, segundo a 

duração da contribuição ou segundo as prestações anteriormente recebidas no decurso de um 

período determinado, os dispositivos da alínea a do parágrafo 1 considerar-se-ão cumpridos se 

a duração média da prestação abranger, no mínimo, 13 semanas no decurso de um período de 

12 meses. 

3. A prestação pode deixar de ser efetuada durante um prazo de carência limitado aos sete 

primeiros dias em cada caso de suspensão dos ganhos, computando-se os dias de desemprego 

antes e depois de um emprego temporário que não passe de uma duração determinada, como 
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fazendo parte do mesmo caso de suspensão de ganhos. 

4. Tratando-se de operários cuja ocupação depender das estações do ano (trabalhadores 

sazonais), a duração da prestação e o prazo de carência podem ser adaptados às condições do 

emprego. 

PARTE V APOSENTADORIA POR VELHICE 

Art. 25 — O Membro para o qual a presente Parte da convenção estiver em vigor, deve 

assegurar às pessoas amparadas aposentadoria por velhice, de acordo com os seguintes artigos 

desta Parte. 

Art. 26 — 1. O evento coberto será a sobrevivência além de uma determinada idade prescrita. 

2. A idade determinada não deverá ultrapassar a de 65 anos. Todavia, poderá ser fixada, pelas 

autoridades competentes, uma idade mais avançada, tomando-se em consideração a capacidade 

de trabalho das pessoas idosas no país em apreço. 

3. A legislação nacional poderá suspender a prestação se a pessoa que a ela teria direito exercer 

determinadas atividades remuneradas ou poderá diminuir as prestações contributivas quando 

os ganhos do beneficiário ultrapassarem uma quantia determinada e as prestações não 

contributivas quando os ganhos do beneficiário ou seus outros recursos, ou os dois somados, 

excederem uma quantia determinada. 

Art. 27 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados; 

b) quer determinadas categorias da população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 

totalidade dos residentes; 

c) querem todos os residentes cujos recursos durante o evento não excederem determinados 

limites de acordo com o disposto no artigo 67; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados 

que trabalham em empresas industriais, que empreguem 20 pessoas, pelo menos. 

Art. 28 — A prestação consistirá em um pagamento periódico calculado como segue: 

a) de acordo com os dispositivos do artigo 65 ou do artigo 66, conforme se tratar de pessoas 

amparadas pertencentes às categorias de assalariados ou às categorias da população ativa; 

b) de acordo com os dispositivos do artigo 67, quando forem amparados todos os residentes 

cujos recursos durante o evento não ultrapassarem determinados limites. 

Art. 29 — 1. A prestação mencionada no artigo 28, deve, no evento coberto, ser assegurada, no 
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mínimo: 

a) a uma pessoa amparada que houver completado, antes de se verificar o evento, segundo 

regras determinadas, um período de carência que pode consistir seja em 30 anos de contribuição 

ou de emprego, seja em 20 anos de residência; 

b) quando, em princípio, todas as pessoas ativas forem amparadas, a uma pessoa que houver 

completado um determinado período de contribuições e em nome da qual foram efetuadas, no 

decurso do período ativo de sua vida, contribuições cujo número anual médio atinja a uma 

quantia determinada. 

2. Quando a prestação mencionada no parágrafo 1 estiver subordinada à integração de um 

período mínimo de contribuição ou de emprego, uma prestação reduzida deve ser assegurada, 

no mínimo: 

a) a uma pessoa amparada que houver completado antes de se verificar o evento segundo regras 

determinadas, um período de carência de 15 anos de contribuições ou de emprego; 

b) quando, em princípio, todas as pessoas ativas forem amparadas, a uma pessoa que houver 

completado um determinado período de contribuições e em nome da qual foi efetuado, no 

decurso do período ativo de sua vida, o pagamento da metade do número médio de 

contribuições anuais determinadas em conformidade com o disposto na alínea b do parágrafo 1 

do presente artigo. 

3. Os dispositivos do parágrafo 1 do presente artigo considerar-se-ão cumpridos quando uma 

prestação calculada de acordo com a Parte XI, mas segundo uma percentagem inferior de 10 

unidades àquela que está indicada na tabela anexa à referida Parte para o beneficiário-padrão, 

for assegurada a toda pessoa amparada que houver completado de acordo com as regras 

estabelecidas, seja 10 anos de contribuições ou de emprego, seja 5 anos de residência. 

4. Uma redução proporcional da porcentagem indicada na tabela anexa à referida Parte XI pode 

ser feita quando o período de carência determinado para a outorga da prestação que corresponde 

à porcentagem reduzida for superior a 10 anos de contribuições ou de emprego, mas inferior a 

30 anos de contribuições ou de emprego. Quando o referido período for superior a 15 anos, uma 

prestação reduzida será concedida conforme o parágrafo 2 do presente artigo. 

5. Quando a concessão da prestação mencionada nos parágrafos 1,3 ou 4 do presente artigo 

estiver subordinada à integração de um período mínimo de contribuições, uma prestação 

reduzida deve ser assegurada, nas condições determinadas, a uma pessoa amparada, a qual, pelo 

simples fato de já ter atingido a idade avançada quando os dispositivos que permitem a 

aplicação da presente Parte do Convênio entrarem em vigor, não puder preencher as condições 
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determinadas nos termos do parágrafo 2 do presente artigo, a não ser que uma prestação de 

acordo com os dispositivos dos parágrafos 1, 3 ou 4 seja concedida a uma tal pessoa em idade 

mais avançada do que a normal. 

Art. 30 — As prestações mencionadas nos artigos 28 e 29 devem ser concedidas durante toda 

a duração do evento. 

PARTE VI PRESTAÇÕES EM CASO DE ACIDENTES DE TRABALHOE DE DOENÇAS 

PROFISSIONAIS 

Art. 31 — O Membro para o qual a presente Parte do Convênio estiver em vigor, deve assegurar 

às pessoas amparadas prestações em caso de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, 

de acordo com os seguintes artigos desta Parte. 

Art. 32 — Os eventos cobertos devem abranger as seguintes hipóteses, quando devidos a 

acidentes de trabalho ou a doenças profissionais: 

a) estado mórbido; 

b) incapacidade para o trabalho decorrente de um estado mórbido tendo como resultado a 

suspensão dos ganhos tal como está definida pela legislação nacional; 

c) perda total da capacidade de ganho ou perda parcial da capacidade de ganho ultrapassando 

um limite determinado, quando for provável que esta perda total ou parcial seja permanente; ou 

diminuição correspondente da integridade física; 

d) perda dos meios de subsistência sofrida pela viúva ou filhos em conseqüência da morte do 

arrimo de família; no caso da viúva, o direito à prestação pode estar em conformidade com a 

legislação nacional, de que ela é incapaz de prover ao seu próprio sustento. 

Art. 33 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados e, no caso de o direito à prestação decorrer da morte do arrimo de 

família, igualmente as esposas e filhos dos assalariados dessas categorias; 

b) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados 

que trabalham em empresas industriais que empreguem 20 pessoas pelo menos, e, no caso de o 

direito às prestações decorrer da morte do arrimo de família, igualmente as esposas e filhos dos 

assalariados dessas categorias. 

Art. 34 — 1. No que diz respeito a um estado mórbido, as prestações devem abranger a 

assistência médica mencionada nos parágrafos 2 e 3 do presente artigo. 

2. A assistência médica deve abranger: 



192 

 

 

a) assistência de clínico de medicina geral ou de especialista a pessoas hospitalizadas, ou não, 

inclusive visitas a domicílio; 

b) assistência dentária; 

c) serviços de enfermagem, seja a domicílio seja em hospital ou outra instituição médica; 

d) a manutenção em hospital, casa de repouso, sanatório ou outra instituição médica; 

e) fornecimento de artigos dentários e de produtos farmacêuticos e outros artigos médicos ou 

cirúrgicos, inclusive aparelhos de prótese e sua conservação, bem como óculos; 

f) assistência prestada por membro de outra profissão legalmente reconhecida como ligada à 

profissão médica, sob a fiscalização de um médico ou dentista. 

3. Tendo sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, a assistência médica deve incluir, 

no mínimo: 

a) assistência por clínico de medicina geral, inclusive visitas domiciliares; 

b) assistência por especialista ministrada em hospitais a pessoas hospitalizadas ou não, e 

assistência por especialistas que pode ser administrada fora de hospitais; 

c) fornecimento de produtos farmacêuticos indispensáveis, sob receita passada por médico ou 

outro prático habilitado; 

d) hospitalização quando necessária. 

4. A assistência médica prestada em conformidade com os parágrafos anteriores deve tender a 

conservar, restabelecer ou melhorar a saúde bem como a capacidade de trabalho das pessoas 

amparadas a atender às suas necessidades pessoais. 

Art. 35 — 1. As repartições do Governo ou as instituições encarregadas da administração da 

assistência médica devem cooperar, quando for oportuno, com os serviços gerais de reeducação 

profissional, visando a readaptação das pessoas de capacidade diminuída a um trabalho 

apropriado. 

2. A legislação nacional pode autorizar os referidos departamentos ou instituições a tomarem 

medidas visando à recuperação profissional das pessoas de capacidade diminuída. 

Art. 36 — 1. No que diz respeito à incapacidade para o trabalho ou à perda total da capacidade 

de ganho, quando é provável que esta perda seja permanente, ou à diminuição correspondente 

da integridade física, ou à morte do arrimo de família, a prestação corresponderá a um 

pagamento periódico calculado de acordo com os dispositivos do artigo 65 ou do artigo 66. 

2. Em caso de perda parcial da capacidade de ganho, quando for provável que esta perda seja 

permanente, ou no caso de uma diminuição correspondente da integridade física, a prestação, 

quando devida consistirá em um pagamento periódico fixado proporcional e eqüitativamente, 
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de acordo com a prestação prevista para o caso da perda total da capacidade de ganho ou de 

uma diminuição correspondente da integridade física. 

3. Os pagamentos periódicos poderão ser convertidos em uma quantia paga de uma só vez: 

a) quando a incapacidade for mínima; ou 

b) quando se fornecer às autoridades competentes a garantia de um emprego adequado. 

Art. 37 — As prestações mencionadas nos artigos 34 e 36 devem, no evento coberto, ser 

asseguradas, no mínimo, às pessoas amparadas que estavam empregadas como assalariadas no 

território do Membro, no momento do acidente ou no momento em que a doença foi contraída 

e, em se tratando de pagamentos periódicos, resultantes da morte do arrimo de família, à viúva 

e aos filhos do falecido. 

Art. 38 — As prestações mencionadas nos artigos 34 e 36 devem ser concedidas durante toda 

a duração do evento, todavia, no que diz respeito à incapacidade para o trabalho, a prestação 

poderá deixar de ser efetuada para os três primeiros dias de cada caso de suspensão de ganho. 

PARTE VII PRESTAÇÕES DE FAMÍLIA 

Art. 39 — O Membro para o qual a presente Parte da Convenção estiver em vigor, deve 

assegurar às pessoas amparadas prestações familiares, de acordo com os seguintes artigos desta 

Parte. 

Art. 40 — O evento coberto será a responsabilidade pela manutenção de crianças, conforme for 

determinado. 

Art. 41 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados; 

b) quer determinadas categorias da população ativa perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 

totalidade dos residentes; 

c) quer todos os residentes cujos recursos durante o evento previsto não ultrapassarem 

determinados limites; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento dos assalariados que trabalham 

em empresas industriais que empreguem 20 pessoas, pelo menos. 

Art. 42 — As prestações devem consistir: 

a) seja em um pagamento periódico concedido a toda pessoa amparada que houver completado 

o período de carência determinado; 

b) seja no fornecimento às crianças, ou para as crianças, de alimentos, roupas, habitação, local 
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para férias ou assistência domiciliar; 

c) seja em uma combinação das prestações especificadas nas alíneas a e b. 

Art. 43 — As prestações mencionadas no artigo 42 deve ser asseguradas, no mínimo, a uma 

pessoa amparada que houver completado um determinado período de carência, que pode 

consistir seja em três meses de contribuição ou de emprego, seja em um ano de residência, 

segundo o que for determinado. 

Art. 44 — O valor total das prestações concedidas às pessoas amparadas nos termos do artigo 

42 deverá ser calculado de forma a corresponder: 

a) quer a 3 por cento do salário de um trabalhador comum, adulto, do sexo masculino, 

determinado de acordo com os dispositivos do artigo 66, multiplicado pelo número total de 

filhos de todas as pessoas protegidas; 

b) quer a 1,5 por cento do salário acima multiplicado pelo número total de filhos de todos os 

residentes. 

Art. 45 — Se as prestações consistirem em um pagamento periódico, devem ser concedidas 

durante toda a duração do evento. 

PARTE VIII PRESTAÇÕES DE MATERNIDADE 

Art. 46 — O Membro para o qual a presente Parte da convenção estiver em vigor, deve 

assegurar prestações de maternidade às pessoas amparadas, de acordo com os seguintes artigos 

desta Parte. 

Art. 47 — O evento coberto será a gravidez, o parto e suas conseqüências, bem como a 

suspensão de ganhos daí decorrente tal como se achar definida na legislação nacional. 

Art. 48 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer todas as mulheres pertencentes a determinadas categorias de assalariados, categorias 

estas perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados e, no que diz respeito 

à assistência médica à maternidade igualmente as esposas de homens pertencentes a estas 

mesmas categorias; 

b) quer todas as mulheres pertencentes a determinadas categorias de população ativa, categorias 

estas perfazendo, no mínimo, 20 por cento da totalidade dos residentes e, no que diz respeito à 

assistência médica à maternidade, igualmente as esposas de homens pertencentes a estas 

mesmas categorias; 

c) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, todas as mulheres 

pertencentes a determinadas categorias de assalariados, categorias estas perfazendo, no mínimo, 

50 por cento da totalidade dos assalariados que trabalham em empresas industriais que 
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empreguem 20 pessoas pelo menos e, no que diz respeito à assistência médica à maternidade, 

igualmente as esposas de homens pertencentes a estas mesmas categorias. 

Art. 49 — 1. No que diz respeito à gravidez, ao parto e às suas conseqüências, a assistência 

médica à maternidade deve abranger os serviços mencionados nos parágrafos 2 e 3 do presente 

artigo. 

2. Os serviços médicos devem abranger, no mínimo: 

a) assistência pré-natal, assistência durante o parto e assistência após o parto, prestadas por 

médico ou por parteira diplomada; 

b) hospitalização quando for necessária. 

3. Os serviços médicos mencionados no parágrafo 2 do presente artigo devem tender a 

conservar, restabelecer ou melhorar a saúde bem como a capacidade de trabalho da mulher 

amparada e atender às suas necessidades pessoais. 

4. As repartições do Governo ou as instituições encarregadas da administração da assistência 

médica em caso de maternidade devem incentivar as mulheres amparadas, por todos os meios 

considerados úteis, a recorrer aos serviços gerais de saúde postos à sua disposição pelas 

autoridades públicas ou por outros organismos reconhecidos pelas autoridades públicas. 

Art. 50 — No que diz respeito à suspensão de proventos decorrentes da gravidez, do parto e de 

suas conseqüências, a prestação consistirá em um pagamento periódico calculado de acordo 

com os dispositivos do artigo 65 ou do artigo 66. A importância do pagamento periódico poderá 

variar no decorrer do evento contanto que a importância média seja conforme aos dispositivos 

precitados. 

Art. 51 — As prestações mencionadas nos artigos 49 e 50, no evento coberto, devem ser 

asseguradas, pelo menos, a uma mulher pertencente às categorias amparadas que houver 

completado período de carência considerado suficiente para evitar abusos; as prestações 

mencionadas no artigo 49 devem igualmente ser asseguradas às esposas de homens pertencentes 

às categorias amparadas quando estes completarem o período de carência previsto. 

Art. 52 — As prestações mencionadas nos artigos 49 e 50 devem ser concedidas durante toda 

a duração do evento; todavia, os pagamentos periódicos podem ser limitados a doze semanas, 

a não ser que um período mais longo de abstenção do trabalho seja imposto ou autorizado pela 

legislação nacional, caso em que os pagamentos não poderão ser limitados a um período de 

menor duração. 

PARTE IX APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

Art. 53 — O Membro para o qual a presente Parte da convenção estiver em vigor, deve 
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assegurar a aposentadoria por invalidez às pessoas amparadas, de acordo com os seguintes 

artigos do referido capítulo desta Parte. 

Art. 54 — O evento coberto é a incapacidade de exercer uma atividade profissional, de um grau 

determinado, quando for provável que esta incapacidade seja permanente ou que perdurará após 

a cessação do auxílio doença. 

Art. 55 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da 

totalidade dos assalariados; 

b) quer determinadas categorias da população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da 

totalidade dos residentes; 

c) quer todos os residentes cujos recursos durante o evento não ultrapassarem determinados 

limites, de acordo com os dispositivos do artigo 67; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, determinadas 

categorias de assalariados, perfazendo, no mínimo 50 por cento da totalidade dos assalariados 

que trabalhem em empresas industriais que empreguem 20 pessoas, pelo menos. 

Art. 56 — A prestação consistirá em um pagamento periódico calculado da seguinte forma: 

a) de acordo com os dispositivos do artigo 65 ou do artigo 66, conforme as pessoas amparadas 

pertencerem a categorias de assalariados ou a categorias da população ativa; 

b) de acordo com os dispositivos do artigo 67, quando forem amparadas todas as pessoas cujos 

recursos durante o evento não ultrapassarem determinados limites. 

Art. 57 — 1. A prestação mencionada no artigo 56, no evento coberto, deve ser assegurada, 

pelo menos: 

a) a uma pessoa amparada que houver completado antes de se verificar o evento, segundo 

determinadas regras, um período de carência que pode consistir seja em 15 anos de 

contribuições, ou seja, em 10 anos de residência; 

b) quando, em princípio, todas as pessoas ativas forem amparadas, a uma pessoa que houver 

completado um período de carência de três anos de contribuições e em nome da qual foi 

efetivado, no decurso do período ativo de sua vida, o pagamento de contribuições, cujo número 

anual médio atinge uma determinada quantia. 

2. Quando a prestação mencionada no parágrafo 1 estiver subordinada à integração de um 

período mínimo de contribuições ou de emprego, uma prestação reduzida deve ser assegurada, 

no mínimo: 

a) a uma pessoa amparada que houver completado antes de se verificar o evento, segundo 
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determinadas regras, um período de carência de cinco anos de contribuições ou de emprego; 

b) quando, em princípio, todas as pessoas ativas forem amparadas, a uma pessoa que houver 

completado um período de carência de três anos de contribuições e em nome da qual foi 

efetuado, no decurso do período ativo de sua vida, o pagamento da metade do número médio 

de contribuições anuais determinado, ao qual se refere à alínea b do parágrafo 1 do presente 

artigo. 

3. Os dispositivos do parágrafo 1 do presente artigo considerar-se-ão cumpridos quando uma 

prestação calculada em conformidade com a Parte XI, mas segundo uma percentagem inferior 

de 10 unidades àquela que está indicada na tabela anexa à referida Parte para o beneficiário-

padrão, for assegurada a toda pessoa amparada que houver completado, segundo as regras 

determinadas, 5 anos de contribuições, de emprego ou de residência. 

4. Uma redução proporcional da porcentagem indicada na tabela anexa à Parte XI pode ser feita 

quando o período de carência para a prestação correspondente à percentagem reduzida for 

superior a 5 anos de contribuições ou de emprego, mas inferior a 15 anos de contribuições ou 

de emprego. Uma prestação reduzida será concedida nos termos do parágrafo 2 do presente 

artigo. 

Art. 58 — As prestações mencionadas nos artigos 56 e 57 devem ser concedidas durante toda 

a duração do evento ou até quando forem substituídas pela velhice. 

PARTE X PENSÃO POR MORTE 

Art. 59 — O Membro para o qual a presente Parte do Convênio estiver em vigor deve assegurar 

às pessoas amparadas a pensão por morte — de acordo com os seguintes artigos desta Parte. 

Art. 60 — 1. O evento coberto deve abranger a perda dos meios de subsistência sofrida pela 

viúva ou filhos em conseqüência da morte do chefe de família; no caso da viúva, o direito à 

prestação pode estar subordinado à presunção de que ela é incapaz de prover ao próprio sustento. 

2. A legislação nacional poderá suspender a prestação se a pessoa que a ela teria direito exercer 

determinadas atividades remuneradas, ou poderá diminuir as prestações, se contributivas, 

quando os ganhos da beneficiária ultrapassarem uma importância determinada e, se não 

contributivas, quando os ganhos da beneficiária ou seus outro recursos, ou os dois somados, 

ultrapassarem uma importância determinada. 

Art. 61 — As pessoas amparadas devem abranger: 

a) quer as esposas e os filhos de chefes de família pertencentes a determinadas categorias de 

assalariados, perfazendo, no mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados; 

b) quer as esposas e os filhos dos chefes de família pertencentes a determinadas categorias da 
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população ativa, perfazendo, no mínimo, 20 por cento da totalidade dos residentes; 

c) quer todas as viúvas e todos os filhos, contanto que possuam a qualidade de residentes, que 

perderam o chefe de família e cujos recursos durante o evento não ultrapassarem os limites 

determinados de acordo com os dispositivos do artigo 67; 

d) quer, no caso de ter sido feita uma declaração nos termos do artigo 3º, as esposas e filhos de 

chefes de família pertencentes a determinadas categorias de assalariados, perfazendo, no 

mínimo, 50 por cento da totalidade dos assalariados que trabalham em empresas industriais que 

empreguem 20 pessoas, pelo menos. 

Art. 62 — A prestação consistirá em um pagamento periódico calculado da seguinte maneira: 

a) de acordo com os dispositivos do artigo 65 ou do artigo 66, conforme sejam preparadas 

categorias de assalariados ou categorias da população ativa; 

b) de acordo com os dispositivos do artigo 67 quando forem amparados todos os residentes 

cujos recursos durante o evento não ultrapassarem determinados limites. 

Art. 63 — 1. A prestação mencionada no artigo 62, no evento coberto, deve ser assegurada, no 

mínimo: 

a) a uma pessoa amparada cujo chefe de família houver completado, em conformidade com 

determinadas regras, um período de carência que pode consistir seja em 15 anos de 

contribuições ou de emprego, seja em 10 anos de residência; 

b) quando, em princípio, as esposas e os filhos de todas as pessoas ativas forem amparados, a 

uma pessoa amparada cujo chefe de família houver completado um período de carência de três 

anos de contribuições, sob a condição de terem sido pagas em nome desse chefe de família, no 

decurso do período ativo de sua vida, contribuições cujo número médio anual atinja uma 

determinada quantia. 

2. Quando a concessão da prestação mencionada no parágrafo 1 estiver subordinada à 

integração de um período mínimo de contribuição ou de emprego, uma prestação reduzida deve 

ser assegurada, pelo menos: 

a) a uma pessoa amparada cujo chefe de família houver completado, de acordo com 

determinadas regras, um período de carência de 5 anos de contribuições ou de emprego; 

b) quando, em princípio, as esposas e os filhos de todas as pessoas ativas forem amparados, a 

uma pessoa amparada cujo chefe de família houver completado um período de carência de 3 

anos de contribuições, sob a condição de ter sido efetuado, em nome deste chefe de família, no 

decurso de sua vida ativa, a metade do número médio anual de contribuições ao qual se refere 

à alínea b do parágrafo 1 do presente artigo. 
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3. Os dispositivos do parágrafo 1 do presente artigo considerar-se-ão cumpridos quando, no 

mínimo, uma prestação calculada em conformidade com a Parte XI, porém, segundo uma 

porcentagem inferior de 10 unidades à prestação indicada na tabela anexa àquela Parte para o 

beneficiário-padrão for assegurada a toda pessoa amparada cujo chefe de família houver 

completado, de acordo com determinadas regras, 5 anos de contribuições, de emprego ou de 

residência. 

4. Uma redução proporcional da porcentagem indicada na tabela anexa à Parte XI pode ser feita 

quando o período de carência para a prestação que corresponde à porcentagem reduzida for 

superior a 5 anos de contribuições ou de emprego, porém inferior a 15 anos de contribuições 

ou de emprego. Uma prestação reduzida será concedida de acordo com o parágrafo 2 do 

presente artigo. 

5. Uma duração mínima do casamento pode ser estipulada para que uma viúva sem filho, 

presumida incapaz de prover à própria subsistência, tenha direito à pensão por morte. 

Art. 64 — As prestações mencionadas nos artigos 62 e 63 devem ser concedidas durante toda 

a duração do evento. 

PARTE XI CÁLCULO DOS PAGAMENTOS PERIÓDICOS 

Art. 65 — 1. Para todo pagamento periódico ao qual se aplica o presente artigo, o montante da 

prestação acrescido do montante das prestações de família concedidas durante o evento, deverá 

ser tal que, para o beneficiário-padrão, objeto da tabela anexa à presente Parte, seja, no mínimo, 

igual, para o evento em apreço, à porcentagem indicada nessa tabela com relação ao total dos 

ganhos anteriores do beneficiário ou de seu chefe de família e do montante das prestações às 

famílias concedidas a uma pessoa amparada tendo os mesmos encargos de família que o 

beneficiário-padrão. 

2. Os ganhos anteriores do beneficiário ou de seu chefe de família serão calculados em 

conformidade com as regras determinadas e, quando as pessoas amparadas ou seus chefes de 

família estiverem distribuídos em classes, de acordo com os respectivos ganhos anteriores, 

poderão ser calculados segundo os ganhos básicos das classes às quais pertencerem. 

3. Um máximo poderá ser prescrito para o montante da prestação ou para os ganhos que são 

levados em conta para o cálculo da prestação, sob a condição de que esse máximo seja 

estabelecido de maneira a garantir o cumprimento dos dispositivos do parágrafo 1 do presente 

artigo no caso em que os ganhos anteriores do beneficiário ou de seu chefe de família sejam 

inferiores ou iguais ao salário de um operário qualificado do sexo masculino. 

4. Os ganhos anteriores do beneficiário ou de seu chefe de família, o salário do operário 



200 

 

 

qualificado do sexo masculino, a prestação geral e as de família serão calculados sobre os 

mesmos tempos-base. 

5. Para os outros beneficiários, a prestação será fixada de maneira a representar uma proporção 

eqüitativa da do beneficiário-padrão. 

6. Para os fins da aplicação do presente artigo, um operário qualificado do sexo masculino será: 

a) quer um instalador ou um torneiro na indústria mecânica, exceto a de máquinas elétricas; 

b) quer um operário qualificado padrão, definido de acordo com os dispositivos do parágrafo 

seguinte; 

c) quer uma pessoa cujos ganhos sejam iguais ou superiores aos ganhos de 75 por cento de 

todas as pessoas amparadas, fixados em base anual ou com base em um período mais curto, 

conforme o que for determinado; 

d) quer uma pessoa cujos ganhos são iguais a 125 por cento dos ganhos médios de todas as 

pessoas amparadas. 

7. O operário qualificado padrão, para a aplicação da alínea b do parágrafo precedente, será 

escolhido na classe que abranger o maior número de pessoas do sexo masculino amparadas pelo 

evento em apreço ou de chefes de família de pessoas amparadas, no ramo que ocupa o maior 

número destas pessoas amparadas ou destes chefes de família; com esta finalidade utilizar-se-á 

a classificação internacional padrão, por indústria, de todos os ramos da atividade econômica, 

adotada pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas na sua Sétima 

Sessão, a 27 de agosto de 1948, que se acha reproduzida no anexo à presente Convenção, 

levando-se em conta quaisquer modificações por ventura introduzidas. 

8. Quando as prestações variarem de uma região para outra, um operário qualificado, do sexo 

masculino, poderá ser escolhido em cada região de acordo com os dispositivos dos parágrafos 

6 e 7 do presente artigo. 

9. O salário do operário qualificado, do sexo masculino, será estipulado na base do salário para 

um número normal de horas de trabalho fixado por convenções coletivas ou, na falta destes, 

pela legislação nacional ou, ainda, em virtude desta última, pelo uso, inclusive dos abonos de 

carestia de vida, se for o caso; quando os salários assim fixados variarem de uma região para 

outra e no caso de o parágrafo 8 do presente artigo não ser aplicável, tomar-se-á um salário 

médio. 

10. Os montantes dos pagamentos periódicos concedidos a título de aposentadoria por velhice, 

em caso de acidentes de trabalho e de doenças profissionais (com exceção das que são 

abrangidas pela incapacidade para o trabalho), à invalidez e em caso de morte do chefe de 
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família deverão ser reajustados sempre que houver variações sensíveis no nível geral dos 

ganhos devidas a variações sensíveis do custo de vida. 

Art. 66 — 1. Para todo pagamento periódico ao qual se aplica o presente artigo, o montante da 

prestação acrescido do montante das prestações de família concedidas durante o evento deverá 

ser tal que, para o beneficiário padrão, objeto da tabela anexa ao presente capítulo, seja, no 

mínimo, igual, para o evento em apreço, à porcentagem indicada nessa tabela com relação ao 

total do salário do trabalhador comum, adulto do sexo masculino e do montante das prestações 

de família concedidas a uma pessoa amparada tendo os mesmos encargos de família que o 

beneficiário-padrão. 

2. O salário do trabalhador comum, adulto, do sexo masculino, a prestação geral e os de família 

serão calculados sobre os mesmos tempos-base. 

3. Para os outros beneficiários, a prestação será estipulada de forma a representar uma 

proporção eqüitativa da do beneficiário-padrão. 

4. Para a aplicação do presente artigo, o trabalhador comum, do sexo masculino será: 

a) quer um trabalhador-padrão na indústria mecânica, exceto a de máquinas elétricas; 

b) quer um trabalhador-padrão, de acordo com a definição contida nos dispositivos do parágrafo 

seguinte. 

5. O trabalhador-padrão para a aplicação da alínea b do parágrafo precedente será escolhido na 

classe que abranger o maior número de pessoas do sexo masculino amparadas pelo evento em 

apreço ou de chefes de família de pessoas amparadas, no ramo que ocupa o maior número destas 

pessoas amparadas ou destes chefes de família; com esta finalidade, utilizar-se-á a classificação 

internacional padrão, por indústria, de todos os ramos da atividade econômica, adotada pelo 

Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas na sua Sétima Sessão, a 27 

de agosto de 1948, que se acha reproduzida no anexo à presente convenção, levando-se em 

conta quaisquer modificações por ventura introduzidas. 

6. Quando as prestações variarem de uma região para outra, um trabalhador comum, adulto, do 

sexo masculino poderá ser escolhido em cada região de acordo com os dispositivos dos 

parágrafos 4 e 5 do presente artigo. 

7. O salário do trabalhador comum, adulto, do sexo masculino será estipulado na base do salário 

para um número normal de horas de trabalho fixado por convenções coletivas ou, na falta destas, 

pela legislação nacional, ou, ainda, em virtude desta última, pelo uso inclusive dos abonos de 

carestia de vida, se for o caso; quando os salários assim fixados variarem de uma região para 

outra e, no caso de o parágrafo 6 do presente artigo não ser aplicável, tomar-se-á um salário 
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médio. 

8. Os montantes dos pagamentos periódicos concedidos a título de aposentadoria por velhice, 

em caso de acidentes de trabalho e de doenças profissionais (com exceção das que são 

abrangidas pela incapacidade para o trabalho), à invalidez e em caso de morte do chefe de 

família, deverão ser reajustadas sempre que houver variações sensíveis no nível geral dos 

ganhos devidos a variações sensíveis do custo de vida. 

Art. 67 — Para todo pagamento periódico ao qual se aplica o presente artigo: 

a) o montante da prestação deve ser fixado de acordo com uma tarifa determinada ou de acordo 

com uma tarifa estabelecida pelas autoridades públicas competentes em conformidade com as 

regras determinadas; 

b) o montante da prestação só pode ser reduzido na medida em que os outros recursos da família 

do beneficiário ultrapassarem os montantes substanciais prescritos ou fixados pelas autoridades 

públicas competentes de acordo com as regras determinadas; 

c) o total da prestação e dos outros recursos, dedução feita dos montantes substanciais, objeto 

da alínea b acima, deve ser suficiente para garantir à família do beneficiário condições de vida 

sadias e adequadas e não deve ser inferior ao montante da prestação calculada de acordo com 

os dispositivos do artigo 66; 

d) os dispositivos da alínea c considerar-se-ão cumpridos se o montante total das prestações 

pagas em observância ao capítulo em apreço ultrapassar de, pelo menos, 30 por cento o 

montante total das prestações que se obteria aplicando os dispositivos do artigo 66 e os 

dispositivos da: 

I) alínea b do artigo 15 para o Capítulo III; 

II) alínea b do artigo 27 para o Capítulo V; 

III) alínea b do artigo 55 para o Capítulo IX; 

IV) alínea b do artigo 51 para o Capítulo X; 

 

Tabela (Anexa à Parte XI) 

Pagamentos periódicos aos beneficiários-padrão 

Parte Evento coberto Beneficiário-padrão Percentagem 

III Doença Homem tendo esposa e 2 filhos 45 

IV Desemprego Homem tendo esposa e 2 filhos 45 

V Velhice Homem tendo esposa em idade de 

aposentadoria 

40 

VI Acidentes de Trabalho 

e Doenças 

profissionais: 

Homem tendo esposa e 2 filhos 50 
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Incapacidade para o 

trabalho 

Invalidez Homem tendo esposa e 2 filhos 50 

Sobreviventes Viúva tendo 2 filhos 40 

VIII Maternidade Mulher 45 

IX Invalidez Homem tendo esposa e 2 filhos 40 

X Sobreviventes Viúva tendo 2 filhos 40 

 

PARTE XII IGUALDADE DE TRATAMENTO PARA OS RESIDENTES ESTRANGEIROS 

Art. 68 — 1. Os residentes não nacionais devem gozar dos mesmos direitos que os residentes 

nacionais. Todavia, no que diz respeito às prestações ou às frações de prestações financiadas 

exclusivamente ou em sua maior parte pelos cofres públicos e, no que se refere aos regimes 

transitórios, podem ser prescritas disposições especiais relativamente aos estrangeiros e aos 

nacionais nascidos fora do território do Estado-Membro. 

2. Nos sistemas de previdência social contributiva, cujo amparo se destina aos assalariados, as 

pessoas amparadas que são nacionais de um outro Membro que aceitou as obrigações 

decorrentes do capítulo em apreço do Convênio, devem, com relação ao referido capítulo, gozar 

dos mesmos direitos que os nacionais do Membro interessado. Todavia, a aplicação do presente 

parágrafo pode estar subordinada à existência de um acordo bilateral ou multilateral prevendo 

a reciprocidade. 

PARTE XIII DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 69 — Uma prestação à qual uma pessoa amparada teria direito em virtude da aplicação de 

qualquer das Partes de II a X da presente convenção pode ser suspensa de uma forma a ser 

determinada: 

a) enquanto o interessado não se encontrar no território do Membro; 

b) enquanto o interessado estiver sendo sustentado pelos cofres públicos ou às custas de uma 

instituição ou de um serviço de previdência social; todavia, se a prestação exceder o custo desse 

sustento, a diferença deve ser paga às pessoas dependentes do beneficiário; 

c) quando o interessado receber em espécie uma outra prestação de seguridade social, com 

exceção da prestação de família e, durante todo tempo que ele receber de terceiros um auxílio 

em virtude da mesma eventualidade prevista, com a ressalva de que a parte suspensa da 

prestação não exceda a outra prestação ou o auxílio recebido de terceiros; 

d) quando o interessado tiver agido fraudulentamente para obter uma prestação; 

e) quando o evento for provocado por delito cometido pelo interessado; 

f) quando o evento for provocado por falta intencional do interessado; 
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g) nos casos apropriados, quando o interessado, por negligência, deixar de se utilizar dos 

serviços de assistência médica ou de readaptação postos à sua disposição ou não observar as 

regras determinadas para a verificação do evento ou para a conduta dos beneficiários; 

h) no que diz respeito à prestação de desemprego, quando o interessado deixar de se utilizar dos 

serviços de procura de emprego à sua disposição; 

i) no que diz respeito às prestações de desemprego, quando o interessado tiver perdido seu 

emprego em conseqüência direta de uma paralisação de trabalho devida a um dissídio 

profissional ou quando tiver abandonado o trabalho espontaneamente sem justo motivo; 

j) no que diz respeito à pensão por morte, enquanto a viúva viver em concubinato. 

Art. 70 — 1. Todo requerente deve ter o direito de apelar em caso de recusa da prestação ou de 

contestação quanto à qualidade ou quantidade da mesma. 

2. Quando, na aplicação da presente convenção, a administração da assistência médica estiver 

a cargo de um departamento do Governo responsável perante o Congresso, o direito de apelar 

previsto no parágrafo 1 do presente artigo, pode ser substituído pelo direito de requerer o exame, 

por parte da autoridade competente, de toda reclamação tendo por objeto a recusa de assistência 

médica ou a qualidade da assistência médica recebida. 

3. Quando os requerimentos forem submetidos a tribunais especiais instituídos para tratar de 

questões de seguridade social e nos quais as pessoas amparadas estejam representadas, o direito 

de apelação pode não se concedido. 

Art. 71 — 1. O custo das prestações concedidas em conseqüência da aplicação da presente 

convenção e os gastos de administração dessas prestações devem ser financiados coletivamente 

por meio de contribuições ou de impostos ou pelos dois meios conjuntamente, de acordo com 

modalidades que evitem que as pessoas de poucos recursos tenham que suportar encargos por 

demais pesados e levem em consideração a situação econômica do Membro e das categorias de 

pessoas amparadas. 

2. O total das contribuições de seguro a cargo dos assalariados amparados não deve ultrapassar 

50 por cento do total dos recursos destinados ao amparo dos assalariados, de suas esposas e 

filhos. Para verificar se esta condição está sendo cumprida, todas as prestações concedidas pelo 

Membro em aplicação da convenção poderão ser consideradas em conjunto, com exceção das 

prestações de família e em caso de acidente de trabalho e de doenças profissionais, se estas 

últimas estiverem afeitas a um departamento especial. 

3. O Membro deve assumir uma responsabilidade geral no que diz respeito às prestações 

concedidas em cumprimento à presente convenção e tomar todas as medidas necessárias para 
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atingir as finalidades visadas; deve, se preciso for, certificar-se de que os estudos e cálculos 

necessários referentes ao equilíbrio financeiro são periodicamente executados por atuários e, 

em qualquer caso, antes de qualquer modificação das prestações, da taxa de contribuições de 

seguro ou dos impostos destinados à cobertura dos eventos em apreço. 

Art. 72 — 1. Quando a administração não estiver assegurada por uma instituição regulamentada 

pelas autoridades públicas ou por uma repartição do Governo responsável perante o Congresso, 

representantes das pessoas amparadas devem tomar parte na administração ou estar ligadas a 

ela com atribuições consultivas, nas condições determinadas; a legislação nacional pode 

também prever a participação de representantes dos empregadores e das autoridades públicas. 

2. O Membro deve assumir uma responsabilidade geral da boa administração das instituições e 

serviços que contribuem para a aplicação da presente convenção. 

PARTE XIVDISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 73 — A presente Convenção não se aplicará: 

a) aos eventos ocorridos antes da entrada em vigor da Parte correspondente da convenção para 

o Membro interessado; 

b) às prestações em caso de eventos ocorridos depois da entrada em vigor da Parte 

correspondente da Convenção para o Membro interessado, na medida em que os direitos a estas 

prestações provierem de períodos anteriores à data da referida entrada em vigor. 

Art. 74 — A presente Convenção não se deve considerar como implicando na revisão de 

quaisquer convenções já existentes. 

Art. 75 — Quando assim for determinado em uma convenção adotada pela Conferência em data 

ulterior e que tenha por objeto uma ou várias matérias tratadas na presente, os dispositivos da 

presente Convenção que forem especificados na nova, cessarão de vigorar para todo Membro 

que ratificar esta última, desde a sua entrada em vigor para o Membro interessado. 

Art. 76 — 1. O Membro que ratificar a presente convenção, obriga-se a fornecer no relatório 

anual sobre a aplicação da convenção que deve apresentar nos termos do artigo 22 da 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho: 

a) informações completas sobre a legislação que tornar efetivos os dispositivos da convenção; 

b) as provas de que cumpriu as exigências estatísticas formuladas: 

i) nos artigos 9º a, b, c ou d; 15 a, b ou d; 21 a ou c; 27 a, b ou d; 33 a ou b; 41 a, b ou d; 48 a, 

b ou c; 55 a, b ou d; 61 a, b ou d, quanto ao número de pessoas amparadas; 

II) nos artigos 44, 65, 66 ou 67, no que diz respeito ao montante das prestações; 

III) na alínea a do parágrafo 2 do artigo 18, no que diz respeito à duração do auxílio-doença; 
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IV) no parágrafo 2 do artigo 24, no que diz respeito à duração das prestações de desemprego; 

v) no parágrafo 2 do artigo 71, no que diz respeito à proporção dos recursos provenientes das 

contribuições de seguro dos assalariados amparados; as quais, tanto quanto possível, em 

conformidade com as sugestões do Conselho Administrativo da Repartição Internacional do 

Trabalho, a fim de se obter maior uniformidade a este respeito. 

2. O Membro que ratificar a presente convenção encaminhará ao Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho, a intervalos apropriados, de acordo com as decisões do Conselho 

Administrativo, relatórios sobre a situação de sua legislação e de suas práticas com relação aos 

dispositivos das Partes de II a X que ainda não tenham sido especificados na ratificação da 

Convenção por sua parte, nem em notificação ulterior nos termos do artigo 4. 

Art. 77 — 1. A presente convenção não se aplica nem aos marinheiros nem aos pescadores 

marítimos; dispositivos para o amparo dos marinheiros e dos pescadores marítimos foram 

adotados pela Conferência Internacional do Trabalho na Convenção sobre a Seguridade Social 

dos Marítimos, 1946, e, na Convenção sobre Aposentadoria dos Marítimos, 1946. 

2. Um Membro pode excluir os marinheiros e os pescadores marítimos do número, quer dos 

assalariados, quer das pessoas da população ativa, quer dos residentes, tomados por base para 

o cálculo da porcentagem dos assalariados ou dos residentes que são amparados nos termos de 

qualquer uma das Partes de II a X abrangidos pela sua ratificação. 

PARTE XVDISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 78 — As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral 

da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas. 

Art. 79 — 1. A presente convenção será obrigatória somente para os Membros da Organização 

Internacional do Trabalho cuja ratificação tiver sido registrada pelo Diretor-Geral. 

2. Esta convenção entrará em vigor doze meses após terem sido registradas pela Diretor-Geral 

as ratificações de dois Membros. 

3. Em seguida, a Convenção entrará em vigor para cada Membro doze meses após a data em 

que sua ratificação tiver sido registrada. 

Art. 80 — 1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho, nos termos do parágrafo 2 do artigo 35 da Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho, deverão indicar: 

a) os territórios para os quais o Membro interessado se compromete a que as disposições da 

convenção ou alguns de seus capítulos sejam aplicados sem modificações; 

b) os territórios para os quais o Membro interessado se compromete no sentido de que os 
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dispositivos da Convenção ou alguma de suas Partes sejam aplicadas com modificações e em 

que consistem tais modificações; 

c) os territórios onde a Convenção não poderá ser aplicada e, nesses casos, as razões por que 

não pode ser aplicada; 

d) os territórios para os quais reserva sua decisão na dependência de um estudo mais 

pormenorizado da situação dos referidos territórios. 

2. Os compromissos mencionados nas alíneas a e b do primeiro parágrafo do presente artigo 

formarão parte integrante da ratificação e produzirão efeitos idênticos. 

3. O Membro poderá renunciar, mediante nova declaração, a todas ou à parte das restrições 

contidas em sua declaração anterior em virtude das alíneas b, c e d do presente artigo. 

4. O Membro poderá, durante os períodos do decurso dos quais a presente Convenção pode ser 

denunciada, de acordo com o disposto no artigo 82, transmitir ao Diretor-Geral uma nova 

declaração modificando em qualquer sentido os termos de toda declaração anterior e dando a 

conhecer a situação em determinados territórios. 

Art. 81 — 1. As declarações comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho nos termos dos parágrafos 4 e 5 do artigo 35 da Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho devem indicar se os dispositivos do convênio ou Partes aos quais 

estes dispositivos se referem serão aplicados no território com ou sem modificações; quando a 

declaração indicar que os dispositivos da convenção ou de certas de suas Partes serão aplicados 

com a ressalva de modificações, deve especificar em que consistem as referidas modificações. 

2. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar 

completamente ou em parte, mediante declaração ulterior, ao direito de invocar uma 

modificação indicada em uma declaração anterior. 

3. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão, durante os 

períodos no decurso dos quais a convenção pode ser denunciada, de acordo com o disposto no 

artigo 82, transmitir ao Diretor-Geral uma nova declaração que modifique em qualquer sentido 

os termos de uma declaração anterior e dando a conhecer a situação no que diz respeito à 

aplicação desta convenção. 

Art. 82 — 1. O Membro que ratificar a presente convenção, pode, ao término de um período de 

10 anos após a data inicial da entrada em vigor, denunciar a mesma ou uma ou várias das Partes 

de II a X, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, a 

que será por este registrada. A denúncia terá efeito somente um ano depois de ter sido registrada. 

2. O Membro, que ratificar a presente convenção, e que, no prazo de um ano após a expiração 
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do período de 10 anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso da faculdade de 

denúncia prevista no presente artigo, ficará obrigado por um novo período de 10 anos e, em 

seguida, poderá denunciar o Convênio, ou uma ou várias de suas Partes de II a X, ao término 

de cada período de 10 anos, nas condições previstas no presente artigo. 

Art. 83 — 1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os 

Membros da Organização Internacional do Trabalho do registro de todas as ratificações, 

declarações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização. 

 

2. Ao notificar os Membros da Organização da segunda ratificação que lhe for comunicada, o 

Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data na qual a presente 

convenção entrará em vigor. 

Art. 84 — O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho transmitirá ao Secretário-

Geral das Nações Unidas, para o devido registro nos termos do artigo 102 da Carta das Nações 

Unidas, informações completas com respeito a todas as ratificações e declarações e todos os 

atos de denúncia que houver registrado, de acordo com os artigos precedentes. 

Art. 85 — Toda vez que julgar necessário, o Conselho Administrativo da Repartição 

Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da 

presente convenção e examinará a conveniência de inscrever na ordem do dia da Conferência a 

questão de sua revisão, total ou parcial. 

Art. 86 — 1. No caso de a Conferência adotar uma nova convenção, que importe na revisão 

total ou parcial, da presente Convenção e, a menos que a nova convenção disponha de modo 

diverso: 

a) a ratificação por um Membro da nova convenção que importar na revisão, resultará, de pleno 

direito, não obstante o artigo 82 acima na imediata denúncia desta última com a ressalva de que 

a nova convenção tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova convenção que importar na revisão, a presente 

convenção cessará de estar aberta à ratificação por parte dos Membros. 

2. Em qualquer caso, a presente convenção continuará em vigor, em sua forma e teor, para os 

Membros que a hajam ratificado e que não ratificarem a convenção que importar em sua revisão. 

Art. 87 — As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção fazem igualmente fé. 

 

ANEXO Classificação Internacional Padrão, por Indústria, de todos os Ramos da Atividade 

Econômica Nomenclatura dos ramos e das classes 
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Ramo 0.         Agricultura, silvicultura, caça e pesca: 

            01.       Agricultura e criação. 

            02.       Silvicultura e exploração florestal. 

            03.       Caça, caça por meio de armadilhas e repovoamento das tapadas. 

            04.       Pesca. 

Ramo 1.         Indústrias de extração: 

            11.       Extração de carvão. 

            12.       Extração de minérios. 

            13.       Petróleo bruto e gás natural. 

            14.       Extração de pedra para construção, barro e saibro. 

            15.       Extração de minérios não metalíferos, não classificados em  outro lugar. 

Ramo 2-3.      Indústrias manufatureiras: 

            20.       Indústrias de gêneros alimentícios (com exceção de bebidas) 

            21.       Indústrias de bebidas. 

            22.       Indústrias de fumo. 

            23.       Indústrias têxteis. 

            24.       Fabricação de calçados, artigos de vestuário e outros artigos feitos com matérias 

têxteis. 

            25.       Indústrias de madeira e cortiça (com exceção da indústria  de móveis). 

            26.       Indústrias de móveis e de mobiliário. 

            27.       Indústrias de papel e fabricação de artefatos de papel. 

            28.       Tipografias, publicações e indústrias congêneres. 

            29.       Indústrias de couro e de artefatos de couro (com exceção  de calçados). 

            30.       Indústrias de borracha. 

            31.       Indústrias químicas e de produtos químicos. 

            32.       Indústrias dos subprodutos do petróleo e do carvão. 

            33.       Indústrias de produtos minerais não metálicos (com exceção dos subprodutos do 

petróleo e do carvão). 

            34.       Indústrias metalúrgicas de base. 

            35.       Fabricação de artefatos de metal (com exceção de máquinas  e de material de 

transporte). 

            36.       Construção de máquinas (com exceção de máquinas elétricas). 

            37.       Construção de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 
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            38.       Construção de material de transporte. 

            39.       Indústrias manufatureiras diversas. 

Ramo 4.         Construção: 

            40.       Construção. 

Ramo 5.         Eletricidade, gás, água e serviços de saneamento: 

            51.       Eletricidade, gás e vapor. 

            52.       Serviços de águas e serviços de saneamento. 

Ramo 6.         Comércio, Bancos, Companhias de Seguro, Empresas Imobiliárias: 

            61.       Comércio por atacado e a varejo. 

            62.       Bancos e outros estabelecimentos financeiros. 

            63.       Seguros. 

            64.       Empresas imobiliárias. 

Ramo 7.         Transportes, entrepostos e comunicações: 

            71.       Transportes. 

            72.       Entrepostos e armazéns. 

            73.       Comunicações. 

Ramo 8.         Serviços: 

            81.       Serviços do Governo. 

            82.       Serviços prestados ao público e às empresas. 

            83.       Serviços de recreação. 

            84.       Serviços pessoais. 

Ramo 9.         Atividades mal definidas: 

                       Atividades mal definidas 
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ANEXO II – TEXTOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À SEGURIDADE 

SOCIAL 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ARGENTINA 

Promulgada em 22 de agosto de 1994. 

 

 

Artículo 14 bis.- (…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá 

carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 

obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 

financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, 

sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 

protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Promulgada em 05 de outubro de 1988 

 

Artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:  

 I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;  

 II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

 III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

 IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;  

 V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º.  

 § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos 

de atividades exercidas (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados 

portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.  

 § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho 

do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
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 § 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão 

devidamente atualizados, na forma da lei.  

 § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.  

 § 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 

facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.  

 § 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 

proventos do mês de dezembro de cada ano.  

 § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições:  

 I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;  

 II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 

suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o 

garimpeiro e o pescador artesanal.  

 § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco 

anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.  

 § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo 

critérios estabelecidos em lei.  

 § 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida 

concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado.  

 § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário 

para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos 

casos e na forma da lei.  

 § 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a 

trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente 

ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de 

baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo.  

 § 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá 

alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de 
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previdência social.  

  

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 

autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar.  

 § 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de 

benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à 

gestão de seus respectivos planos.  

 § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos 

estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não 

integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios 

concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.  

 § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na 

qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.  

 § 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 

controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 

previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.  

 § 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às 

empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, 

quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.  

 § 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a 

designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e 

disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus 

interesses sejam objeto de discussão e deliberação.  

 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO CHILE 
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Constituição cesarista343 aprovada em 11 de setembro de 1980.  

 

 Artículo 18º. El derecho a la seguridad social. 

 Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. 

 La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce 

de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o 

privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI 

Promulgada em 15 de fevereiro de 1967 

 

Artículo 67. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de 

garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y 

subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; 

y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez 

constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga 

permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. 

Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la 

variación del Indice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que 

se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la 

Administración Central. 

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: 

a) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos 

recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y 

 

b) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.344 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES 

 

V) La presente reforma del artículo 67 entrará en vigencia a partir del 1º de mayo de 1990. 

                                                 
343 Trata-se de uma Constituição criada sob um regime ditatorial e posta à avaliação popular através de plebiscito 

(SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p.42). 
344 Os incisos segundo e terceiro foram inseridos pela reforma constitucional de 26 de novembro de 1989 
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En ocasión del primer ajuste a realizarse con posterioridad a esta fecha, el mismo se hará, 

como mínimo, em función de la variación operada en el Indice Medio de Salarios entre el 

1º de enero de 1990 y la fecha de vigencia de dicho ajuste. 

V´) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución 

de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, 

seguros sociales, o previsión social (Art. 67) que se contenga en leyes presupuestales o de 

rendición de cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992. La Suprema Corte de Justicia, de 

oficio, o a petición de cualquier habitante de la República, emitirá pronunciamiento sin 

más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que 

comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas normas dejarán de producir 

efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia.  

 

. 
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ANEXO III – ESQUEMA COMPARATIVO 

 

Elemento Universalidade da Cobertura Igualdade de tratamento. Equidade de Tratamento 

Argentina Cobertura baixa; 

Forte relação com o trabalho formal; 

Não possui mecanismos de inclusão do 

trabalhador autônomo. 

Possui microssistemas de seguridade 

social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas 

no sistema geral e nos microssistemas. 

Regras mais benéficas para 

trabalhadores em condições especiais; 

Igual tratamento contributivo 

independente de renda. 

Brasil Cobertura intermediária; 

Intermediária relação com o trabalho 

formal; 

Possui mecanismos de inclusão do 

trabalhador autônomo. 

Possui mecanismos de inclusão do 

trabalhador autônomo. 

Possui microssistemas de seguridade 

social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas 

no sistema geral e nos microssistemas. 

Regras mais benéficas para 

trabalhadores em condições especiais; 

Possui alíquotas diferenciadas para o 

ingresso de trabalhadores autônomos de 

baixa renda. 

Reconhece a incapacidade contributiva 

do trabalhador rural. 

Chile Cobertura alta; 

Forte relação com o trabalho formal; 

Possui mecanismos de inclusão do 

trabalhador autônomo. 

Possui microssistemas de seguridade 

social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas 

no sistema geral. 

Igual tratamento contributivo 

independente de renda. 

Uruguai Cobertura alta; 

Forte relação com o trabalho formal; 

Possui mecanismos de inclusão do 

trabalhador autônomo. 

Possui microssistemas de seguridade 

social para categorias exclusivas; 

Influência de características clientelistas 

no sistema geral. 

Regras mais benéficas para 

trabalhadores em condições especiais; 

Propicia investimentos mais rentáveis 

para trabalhadores de baixa renda. 

Semelhanças Forte relação com o trabalho formal. Possuem microssistemas de 

seguridade social para categorias 

exclusivas; 

Há influência do clientelismo em 

maior ou menor grau. 

 

Diferenças Coberturas variáveis; 

Inclusão do trabalhador autônomo. 

 Há grande variação no tratamento da 

equidade. 
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Elemento Solidariedade Redistribuição de Renda Abrangência das Prestações 

Argentina Sistema solidário intergeracional 

simultâneo ao sistema individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e 

pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à 

universalidade. 

Redistribuição de renda através do 

regime de repartição; 

Contribuição patronal. 

Todos os nove ramos estão 

contemplados; 

Sistema fragmentado. 

Brasil Sistema exclusivamente solidário 

intergeracional; 

Solidariedade geral pelos impostos e 

pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde universal. 

Redistribuição de renda através do 

regime de repartição; 

Alíquotas minoradas às classes de renda 

mais baixa favorecem a distribuição de 

renda; 

Contribuição patronal. 

Todos os nove ramos estão 

contemplados; 

Sistema abrangente. 

Chile Sistema exclusivamente individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e 

pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à 

universalidade. 

Contribuição patronal. Todos os nove ramos estão 

contemplados; 

Sistema fragmentado. 

Uruguai Sistema solidário intergeracional 

limitado, o que sobressai destina-se ao 

sistema individual; 

Solidariedade geral pelos impostos e 

pela contribuição patronal; 

Sistema de saúde com abertura à 

universalidade. 

Redistribuição de renda através do 

regime de repartição; 

Contribuição patronal. 

Todos os nove ramos estão 

contemplados; 

Sistema abrangente. 

Semelhanças Solidariedade geral; 

Solidariedade patronal; 

Sistema de saúde com prospecção 

universal. 

Contribuição patronal. Todos os nove ramos estão 

contemplados; 

 

Diferenças Solidariedade intergeracional ou 

individual. 

Redistribuição através do custeio ou 

não. 

Sistemas abrangentes ou 

fragmentados. 
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Elemento Suficiência das Prestações Responsabilidade do Estado Exclusividade de Despesa 

Argentina Há um mínimo não-indexado 

estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Responsabilidade solidária e subsidiária. Previsão ordinária; 

Confusão entre o orçamento da 

assistência e da seguridade social; 

Brasil Há um mínimo indexado ao salário 

mínimo nacional estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Responsabilidade total. Previsão constitucional; 

Despesas estranhas à seguridade social 

são custeadas pelo montante arrecadado; 

Chile Há um mínimo indexado a índice 

inflacionário estabelecido; 

Taxa de reposição crescente. 

Responsabilidade subsidiária. Previsão ordinária; 

Despesa exclusiva. 

Uruguai Há um mínimo indexado a índice 

remuneratório estabelecido; 

Taxa de reposição decrescente. 

Responsabilidade solidária no primeiro 

nível e subsidiária no segundo. 

Previsão constitucional; 

Despesa exclusiva. 

Semelhanças Há um padrão mínimo. Assunção de responsabilidade total 

pelo cumprimento das obrigações. 

Previsão jurídica. 

Diferenças Taxa de reposição crescente ou 

decrescente; 

Indexação ou não do valor do mínimo. 

Formas de responsabilização. Subterfúgios para espoliar os fundos. 
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Elemento Participação na Gestão Sustentabilidade Financeira Sensibilidade às Variações do Custo 

de Vida 

Argentina Administração absolutamente 

centralizada no Estado. 

Grande interferência estatal; 

O sistema carece de um grande aporte 

dos impostos em geral em virtude de se 

comprometer com o pagamento das 

prestações assistenciais; 

Faltam mecanismos que possam 

fornecer dados precisos sobre o resultado 

do regime de repartição; 

Regime de capitalização equilibrado. 

Sem reajustes periódicos; 

Questão judicializada. 

Brasil Administração absolutamente 

centralizada no Estado. 

Grande interferência estatal; 

Muitas reformas paramétricas tentaram, 

sem sucesso, corrigir o deficit; 

Desequilíbrio estrutural. 

Possui reajustes periódicos; 

Reajuste não indexado, embora haja uma 

margem sobre índices inflacionários. 

Chile Administração centralizada no Estado, 

com enfoque no controle e 

regulamentação.  

Pouca ou ausência da interferência 

estatal; 

Absolutamente equilibrado. 

Possui reajustes periódicos; 

Reajuste indexado a índices 

inflacionários. 

Uruguai Administração centralizada no Estado, 

com enfoque no controle e 

regulamentação. 

Pouca ou ausência da interferência 

estatal; 

Absolutamente equilibrado. 

Possui reajustes periódicos; 

Reajuste indexado a índices 

remuneratórios. 

Semelhanças Os Estados têm participação na 

Administração de forma, pelo menos, 

central. 

  

Diferenças Formas de participação. Os sistemas transitam entre variáveis 

extremas: do equilíbrio à 

insustentabilidade estrutural. 

Existência de reajustes programados; 

Comprometimento com a manutenção 

do padrão de vida; 

Indexação dos reajustes. 
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