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RESUMO 

 
A tese tem por objetivo geral examinar as convenções e os acordos coletivos de 
trabalho como fontes do direito previdenciário a fim de discutir como os direitos 
previdenciários são incorporados ao patrimônio do trabalhador durante e depois da 
vigência das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Neste sentido é 
relevante fazer uma releitura dos conceitos de "fontes do direito" a partir do direito 
constitucional para que sejam examinadas as fontes do direito previdenciário. Há 
quatro objetivos específicos desta tese: (i) delimitar conceitualmente as fontes do 
direito; (ii) investigar as convenções e os acordos coletivas de trabalho; (iii) analisar 
o sistema jurídico de previdência social; (iv) pesquisar os direitos previdenciários 
oriundos das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. O problema de 
pesquisa desta tese de doutoramento é o seguinte: (1) as convenções e os acordos 
coletivos de trabalho são fontes do direito previdenciário? Deste problema central 
converge outro problema: (2) os direitos previdenciários oriundos das convenções e 
dos acordos coletivos perduram depois de expirado o prazo de validade das 
convenções e acordos coletivos de trabalho? Como hipóteses, foram formuladas as 
seguintes: (1) as convenções e os acordos coletivos são fontes do direito 
previdenciário. (2) Os direitos previdenciários oriundos das convenções e dos 
acordos coletivos perduram depois de expirado o prazo de validade das convenções 
e acordos coletivos de trabalho com base no princípio da vedação ao retrocesso. A 
pesquisa da tese é relevante cientifica e socialmente por três motivos: (1) 
possibilita uma reflexão jurídica entre dois campos do direito (direito do trabalho e 
direito previdenciário); (2) amplia o objeto de pesquisa desta tese ao ensejar uma 
investigação transdisciplinar no sentido de que as convenções e os acordos 
coletivos de trabalho, que são contratos coletivos de trabalho, podem ser fontes do 
direito previdenciário; (3) os direitos previdenciários oriundos das convenções e dos 
acordos coletivos de trabalho são direitos fundamentais sociais de destacada 
relevância social na medida em que as categorias profissionais que celebram as 
convenções e os acordos coletivos podem lutar para que os direitos conquistados 
sejam incorporados definitivamente ao patrimônio coletivo e individual dos 
trabalhadores.  
 
 
PALAVRAS-CHAVES: fontes do direito previdenciário; negociação coletiva do 
trabalho; sistema jurídico de previdência social no Brasil; convenções coletivas de 
trabalho; acordos coletivos de trabalho.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The thesis has the objective to examine the agreements and collective bargaining 
agreements as a pension right sources to discuss how social security rights are 
incorporated into the employee's equity during and after the term of the agreement 
and collective bargaining agreements. In this regard it is important to reconsider the 
concepts of "sources of law" from the constitutional right to the sources are examined 
from the social security law. There are four specific objectives of this thesis: (i) 
conceptually define the sources of law; (ii) investigate the agreements and collective 
bargaining agreements; (iii) analyze the legal system of social security; (iv) research 
the pension rights from the conventions and collective bargaining agreements. The 
research problem of this doctoral thesis is the following: (1) the agreements and 
collective bargaining agreements are sources of social security law? This central 
problem converges another problem: (2) the pension rights from the conventions and 
collective agreements persist after the expiry of validity of the agreements and 
collective bargaining agreements? As hypotheses, the following were formulated: (1) 
the conventions and collective agreements are sources of social security law. (2) The 
pension rights from the conventions and collective agreements persist after the 
expiry of validity of the agreements and collective bargaining agreements based on 
the principle of sealing the setback. The research of the thesis is relevant scientific 
and socially for three reasons: (1) provides a legal analysis between two fields of law 
(labor law and social security law); (2) extends the research object of this thesis to 
give rise to a transdisciplinary research to the agreements and collective bargaining 
agreements, which are collective bargaining agreements, can be sources of social 
security law; (3) the pension rights from the conventions and collective labor 
agreements are fundamental social rights highlighted social relevance in that the 
professional categories that celebrate the conventions and collective agreements can 
fight for the rights gained are permanently incorporated into the heritage collective 
and individual workers. 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: a pension right sources; collective bargaining labor; legal system of 
social security in Brazil, collective bargaining agreements; collective bargaining 
agreements. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tese tem por objetivo geral examinar as convenções e os acordos coletivos 

de trabalho como fontes do direito previdenciário a fim de discutir como os direitos 

previdenciários são incorporados ao patrimônio do trabalhador durante e depois da 

vigência das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Neste sentido é 

relevante fazer uma releitura dos conceitos de "fontes do direito" a partir do direito 

constitucional para que sejam examinadas as fontes do direito previdenciário. De 

plano é importante, outrossim, antecipar que a Constituição é a fonte primária do 

direito previdenciário. Há quatro objetivos específicos desta tese: (i) delimitar 

conceitualmente as fontes do direito; (ii) investigar as convenções e os acordos 

coletivas de trabalho; (iii) analisar o sistema jurídico de previdência social; (iv) 

pesquisar os direitos previdenciários oriundos das convenções e dos acordos 

coletivos de trabalho. O problema de pesquisa desta tese de doutoramento é o 

seguinte: (1) as convenções e os acordos coletivos de trabalho são fontes do direito 

previdenciário? Deste problema central convergem dois problemas: (2) quanto à 

natureza jurídica dos direitos previdenciários oriundos das convenções e dos 

acordos coletivos: são direitos trabalhistas ou são direitos previdenciários? (3) Os 

direitos previdenciários oriundos das convenções e dos acordos coletivos perduram 

depois de expirado o prazo de validade das convenções e acordos coletivos de 

trabalho? Como hipóteses, foram formuladas as seguintes: (1) as convenções e os 

acordos coletivos são fontes do direito previdenciário. (2) A segunda hipótese pode 

ser respondida em favor dos direitos previdenciários. (3) A terceira hipótese será 

respondida nos seguintes termos: os direitos previdenciários oriundos das 

convenções e dos acordos coletivos perduram depois de expirado o prazo de 

validade das convenções e acordos coletivos de trabalho com base no princípio da 

vedação ao retrocesso. A pesquisa da tese é relevante cientifica e socialmente 

por três motivos: (1) possibilita uma reflexão jurídica entre dois campos do direito 

(direito do trabalho e direito previdenciário); (2) amplia o objeto de pesquisa desta 

tese ao ensejar uma investigação transdisciplinar no sentido de que as convenções 

e os acordos coletivos de trabalho, que são contratos coletivos de trabalho, podem 

ser fontes do direito previdenciário; (3) os direitos previdenciários oriundos das 

convenções e dos acordos coletivos de trabalho são direitos fundamentais sociais de 

destacada relevância social na medida em que as categorias profissionais que 
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celebram as convenções e os acordos coletivos podem lutar para que os direitos 

conquistados sejam incorporados definitivamente ao patrimônio coletivo e individual 

dos trabalhadores.  

Neste sentido é relevante fazer uma releitura dos conceitos de "fontes do 

direito" a partir do direito constitucional para que sejam examinadas as fontes do 

direito previdenciário. De plano é importante, outrossim, antecipar que a Constituição 

é a fonte primária do direito previdenciário. Desse modo, há quatro objetivos 

específicos na tese: (i) delimitar conceitualmente as fontes do direito; (ii) investigar 

convenções e os acordos coletivas de trabalho; (iii) analisar o sistema jurídico de 

previdência social; (iv) pesquisar os direitos previdenciários oriundos das 

convenções e dos acordos coletivos de trabalho. 

No capítulo I, dentre os temas abordados, destaque-se o estudo dos 

princípios do direito considerados fontes do direito da seguridade social. Neste ponto 

é importante destacar que os princípios discriminados são aqueles que guardam 

conexão metodológica com o tema central desta tese.  Neste sentido, são estudados 

os princípios previdenciários constitucionais fundamentais, dentre os quais podem 

ser citados os princípios da liberdade, igualdade e legalidade e mais 

especificamente o princípio da solidariedade social. Este princípio é considerado "o 

sustentáculo da ordem social constitucional" ombreado pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana. Acresça-se a estes princípios os denominados princípios 

setoriais que têm a função de orientar o legislador no seu labor legislativo. Estes 

princípios são aqueles que estão dispostos no artigo 193 e 194 da Constituição 

Federal, quais sejam o primado do trabalho, o bem-estar, a justiça social e a 

seguridade social, o direto à saúde, à previdência social, dentre outros.  Em seguida 

e na ordem propedêutica do capítulo I são abordados os conceitos de vigência, 

eficácia e efetividade das fontes de direito. A análise conceitual permite melhor 

compreender o tema central da tese, uma vez que as convenções e os acordos 

coletivos são estudos a partir dos conceitos de validade, vigência e efetividade.             

No capítulo II faz-se o enfrentamento da negociação coletiva de trabalho para 

que haja a contextualização do objeto específico da tese - convenções e acordos 

coletivos - com a abrangência histórico-conceitual das negociações coletivas, desde 

a perspectiva de superação do paradigma do contrato individual de trabalho até a 

definição dos contornos específicos dos contratos coletivos, tanto no direito 

estrangeiro, quanto no direito brasileiro. Nesta linha metodológica, principia-se com 
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uma análise histórico-conceitual da negociação coletiva, dos acordos e convenções 

coletivas do trabalho e em seguida empreende-se o estudo da natureza jurídica da 

convenção coletiva de trabalho com o enfoque nas teorias mais relevantes para a 

análise do tema central, sem qualquer preocupação de aprofundamento dos 

dissídios doutrinários e jurisprudenciais em razão da delimitação metodológica do 

objeto desta tese. No primeiro capítulo foram estudados, de forma geral, os 

conceitos de validade e eficácia. No capítulo II retoma-se o estudo destes conceitos, 

porém com uma investigação mais específica, uma vez que são examinadas a 

vigência e a eficácia dos contratos coletivos de trabalho. Entendi que também 

deveriam ser referenciados os princípios que norteiam as convenções e os acordos 

coletivos do Trabalho, sempre com a preocupação metodológica de eleição dos 

princípios que mais estão alinhados ao objeto desta tese. Neste sentido, foram 

eleitos os princípios da norma mais favorável, da liberdade associativa e sindical, da 

autonomia sindical, da criatividade jurídica, da dignidade humana, da vedação do 

retrocesso, da justiça social e da igualdade, entre outros.  

No capítulo III investigo de forma sintética e sistematizada o sistema de 

previdência social. Neste capítulo há um exame da previdência social a partir de 

uma contextualização histórica com análise dos atos normativos mais relevantes, a 

começar com a gênese histórica associada às primeiras legislações oriundas de 

fontes infraconstitucionais e constitucionais. Aborda-se, ainda, a seguridade social 

como um sistema juridicamente organizado pelo estado para o enfrentamento dos 

riscos sociais com o propósito de elevar os níveis de bem-estar baseados em ações 

solidárias e justas. A seguridade social é um macro sistema de proteção social que é 

norteado por princípios, valores e objetivos políticos, econômicos e sociais. A 

seguridade social é pautada pela consciência ética universal para garantir a toda 

pessoa humana a tutela contra os riscos e degradações originados pela própria 

contingência social. Porém, os direitos previdenciários oriundos das convenções e 

acordos coletivos de trabalho são uma resposta ampliativa à atuação do estado 

porque são resultantes de uma nova cultura: a consensualidade estabelecida entre 

empregados e empregados com o objetivo de ampliação dos direitos sociais.  

No quarto capítulo há o enfrentamento específico do objeto desta tese porque 

são analisados as convenções os acordos e coletivas como fonte de direito 

previdenciário. Metodologicamente foram escolhidas as 17 categorias profissionais 

para o exame dos direitos previdenciários tutelados pelas convenções e acordos 
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coletivos com a delimitação temporal entre 10 e 12 anos, com a ressalva da 

convenção coletiva de trabalho dos jornalistas de jornais e revistas de São Paulo, 

em que o período é de somente 2 anos. As categorias escolhidas foram: (1) 

eletricitários; (2004-2015), (2) vigilantes (Rio de Janeiro-2005-2015); (3) vigilantes 

(São Paulo-2004-2015);  (4) jornalistas (jornais e revistas–SP-2012-2014);  (5) 

radiodifusão (Rio de Janeiro-2004-2014); (6) radiodifusão (São Paulo-2004-2014); 

(7) comerciários (varejistas-Rio de Janeiro-2005-2015); (8) comerciários (varejistas-

São Paulo-2004-2014);  (9) metroviários (Rio de Janeiro-2006-2016); (10) 

metroviários (São Paulo-2004-2014); (11) aeroviários (2004-2014);  (12) bancários 

(2004-2014);  (13) petroleiros (2004-2015); (14) professores (universitários–São 

Paulo-(2005-2015);  (15) professores (universitários-Rio de Janeiro (2005-2013); 

(16) metalúrgicos - CCT's firmadas entre Sindicato das Indústrias de Fundição do 

Estado de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e outros(2003-2015); 

(17) metalúrgicos -CCT's firmadas entre o Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores - SINDIPEÇAS, Sindicato Nacional da 

Indústria de Forjaria - SINDIFORJA e Sindicato da Indústria de Parafusos, Porcas, 

Rebites e Similares no Estado de São Paulo - SINPA e Sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC e outros (2003-2015).  

A escolha das categorias pesquisadas foi pautada pela representatividade 

nacional e estadual de cada categoria, sem qualquer juízo axiológico quanto à 

relevância de outras categorias excluídas da pesquisa desta tese. O período de 

análise foi delimitado entre 10 e 12 anos em razão de melhor analisar os conteúdos 

referentes às convenções e aos acordos coletivos de trabalho, ou seja, os direitos 

previdenciários oriundos destes contratos coletivos.  

Enfim, o que se pretende é demonstrar a força cogente das normas 

previdenciárias nas convenções e nos acordos coletivos, pois sendo uma norma 

fundamental tem como fim promover o resgate do valor do trabalho e vincular toda a 

ordem social aos fins a que ela foram adjudicados com a busca da justiça e do bem-

estar sociais. 
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CAPÍTULO I – FONTES DO DIREITO  

 

1.1 Notas Propedêuticas 

 

A convivência humana em sociedade faz surgir conflitos de interesses e, 

como consectário, impõe-se a normatização das condutas individuais a fim de 

assegurar a ordem e a paz social. As normas dispostas em conjunto e 

sistematicamente formam o que se denomina direito. No contexto jurídico, a 

expressão direito é considerada pelos civilistas sob os aspectos: subjetivo e objetivo. 

No primeiro caso, direito é a facultas agendi e significa o poder ou faculdade de agir 

livremente de acordo com o limite estabelecido pela interpenetração ou inter-relação 

social. Objetivamente, é a norma agendi, isto é, a lei escrita, o conjunto de normas 

positivas e princípios jurídicos que disciplinam a vida em sociedade e trata-se do 

direito em sentido normativo, que comumente é chamado direito objetivo. 

Noberto Bobbio 1 assinala que o que se chama de direito é mais uma 

característica de certos ordenamentos normativos que de certas normas. Parte-se 

da norma e chega-se ao ordenamento jurídico. Assim, norma jurídica é aquela que 

pertence a um ordenamento jurídico2.O termo direito, em um contexto comum, indica 

um sistema normativo, não um tipo de conduta. 

Para Miguel Reale, o direito é de natureza Tridimensional (fato, valor e 

norma), pois tem ao mesmo tempo uma feição axiológica, por estar intrinsecamente 

orientada no sentido de justiça; uma feição fática, pois a ordenação jurídica respeita 

a conduta humana na vida social, e, finalmente, um traço normativo, posto que a 

                                                           
1
 Em seu livro Teoria da Norma Jurídica, Norberto Bobbio enfrenta a questão do caráter jurídico da 

norma e aduz que num sistema normativo busca-se salvaguardar a lei da erosão das ações 
contrárias. Sua teoria do ordenamento jurídico constitui uma integração da teoria da norma jurídica. 
BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariane Bueno 
Sudatti. Ed. Edipro.  Bauru: São Paulo. 2001, pp. 170-176.  
2
 Para Bobbio, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de 

normas com relações particulares entre si e a este contexto de normas é o que se costuma chamar 
de ordenamento. Acrescenta, ainda, que por mais numerosas que sejam as fontes do direito num 
ordenamento complexo, tal ordenamento constitui uma unidade pelo fato de que, direta ou 
indiretamente, com voltas mais ou menos tortuosas, todas as fontes do direito podem ser remontadas 
a uma única norma. Para ele, um ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele uma 
norma para regular qualquer caso que se lhe apresente. Podemos dizer que um ordenamento é 
completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se podem demonstrar pertencentes nem 
certa norma nem a norma contraditória. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 
Tradução de Maria Celeste C. J. Santos. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.p. 
134. 
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ordenação jurídica expressa um dever-ser e tem como propriedade a coercibilidade, 

que é garantida pelo poder coativo do Estado.3 

Para finalizar essas considerações introdutórias, não se pode deixar de 

comentar sobre a obra clássica Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. O ponto de 

partida da teoria kelseniana é a separação radical das categorias do ser e do dever-

ser. Pertence o direito a esta última categoria, que é constituída pelas normas 

positivas, das quais não podem extrair-se da natureza das coisas. Para Kelsen, a 

ordem jurídica consiste num sistema escalonado e hierarquizado de normas, gerais 

e individuais, que tem no vértice a Constituição, que tem por fundamento de validade 

a norma fundamental hipotética. A Teoria Pura do Direito é uma teoria de direito 

positivo e não uma interpretação de normas jurídicas. Distingue a validade da norma 

e sua eficácia. A validade da norma deriva de sua própria essência, como categoria 

do dever-ser. A eficácia, por sua vez, significa a observância da norma pelos que lhe 

estão sujeitos. Por esse viés, uma ordem estatal só pode ser considerada válida 

quando aqueles que ela pretende dirigir se conformam, até certo ponto, com as suas 

determinações. Assim, Kelsen sustenta que os valores de legalidade têm caráter 

objetivo, ao contrário dos valores da justiça, que têm caráter subjetivo e, nessa linha, 

combate os dualismos tradicionais como: direito objetivo-direito subjetivo, Estado-

Direito, Direito Publico-Direito Privado.4 

 

 

1.2 Noção de fonte do direito 

 

O poder é um elemento essencial ao conceito de fonte de direito. Este se 

diversifica em modalidades da forma do poder de decidir na experiência social. 

Existem quatro tipos de fontes de direito: a legal, que resulta do poder estatal de 

legislar; a consuetudinária, expressão do poder social inerente à vida coletiva e das 

formas de comportamento; a jurisdicional, que se vincula ao Poder Judiciário, por 

intermédio das sentenças e, por último, a fonte negocial, ligada ao poder que tem a 

vontade humana. De acordo com a doutrina de Miguel Reale, as fontes de direito 

“são sempre estruturas normativas que implicam a existência de decisão sobre seu 

                                                           
3
 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 12ª Ed., São Paulo: Saraiva. 1987. pp. 497-507. 

4
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Batista Machado. Revisão para edição 

brasileira Silvana Vieira. 2ª Ed. Brasileira. São Paulo: Martins Fontes. 1987, pp. 205-238. 
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conteúdo, ou seja, um poder de optar entre várias vias normativas possíveis”. 

Acrescenta, ainda, que o termo fonte de direito deve ser empregado para designar 

apenas os processos de produção de normas jurídicas, posto haver chegado à 

conclusão no sentido de que era necessário proceder a uma revisão da teoria das 

fontes do direito, com base na teoria dos modelos jurídicos, convence-se de que 

entre as sobreditas teorias existe uma relação de complementaridade: a primeira é 

completada pela segunda. Para o jurista, o problema essencial que se lhe põe é o 

estudo daquilo que foi processado e formalizado, isto é, positivado numa lei, num 

costume, numa sentença, ou num contrato que, em seu ver, são as quatro fontes por 

excelência do direito. Sobre a relação mútua entre validade e eficácia das fontes do 

direito, sem o que não se pode falar em positividade do direito, Miguel Reale admite 

que a fonte refere-se mais propriamente às condições de validade dos preceitos 

jurídicos postos por ela, ao passo que os modelos jurídicos, como conteúdo das 

fontes, representam a atualização ou projeção destas no espaço e no tempo sociais, 

no plano da eficácia, ou do procedimento. Nessa linha de entendimento, a fonte de 

direito implica no conjunto de pressupostos de validade que deve ser obedecido 

para que a produção de prescrições normativas seja considerada obrigatória e 

assim, se projete na vida social e conduza a momentos diversos das atividades da 

sociedade civil e do Estado. Nesse diapasão, as fontes produzem ou instauram 

diretrizes normativas obrigatórias, que são o conteúdo da própria fonte.5 

Dentre as acepções empregadas para designar as fontes do direito, avultam 

as vertentes filosóficas, sociológicas e jurídicas. Em sentido filosófico, o direito tem 

sua fonte essencial na natureza humana, pois o homem é capaz de compreender e 

se relacionar com outros homens, o que constitui a lógica formal do direito que, em 

outro sentido, tem sua fonte na produtividade jurídica das consciências individuais e 

se traduz por uma série de atos de pensamento e de vontade, que se relacionam 

necessariamente no terreno da experiência, que dá lugar, assim, a uma 

fenomenologia jurídica positiva. Sociologicamente, fontes do direito são as vertentes 

sociais e históricas de cada época, das quais fluem as normas jurídicas positivas. 

Como fato social, o Direito emerge das tradições, dos costumes, das praxes, das 

convicções, das ideologias e das necessidades de cada povo em cada tempo. No 

                                                           
5
 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito. São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 1-15. Acrescenta, ainda, 

que se denomina fonte material o conjunto dos fatores sociológicos, econômicos, ecológicos, 
psicológicos, culturais em suma, que condiciona a decisão do poder no ato de edição e formalização 
das diversas fontes do direito. 
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aspecto jurídico, a expressão fontes do direito pode ser utilizada, na acepção formal 

que considera as fontes sob o aspecto de sua validade, a repousar de uma norma 

sempre em outra, da precedente que lhe serve de suporte.6 

Meirelles Teixeira afirma que a expressão fontes do direito é empregada pelos 

juristas em três acepções principais: 

 
a) Na primeira acepção, designa-se por “fonte do direito” a causa eficiente 
de sua existência, a que lhe explica a própria origem como fundamento. 
Nesse sentido, para uns, o direito resultaria, pura e simplesmente, da 
vontade do Estado, cuja expressão típica é da lei; para outros, dos fatos 
sociais, como resultante da própria vida social, da evolução histórica, 
manifestando-se através da consciência coletiva, pelos costumes, até 
atingir, afinal, a fase de elaboração racional e reflexiva, representada pela 
lei; para outros, o direito resultaria de um contrato tácito entre os membros 
da coletividade e, portanto, do consenso e da vontade humana; para outros, 
ainda, de um direito natural, isto é, de certas relações necessárias, 
derivadas da própria natureza das coisas, bem como de certos princípios 
imutáveis e supremos, resultantes da natureza essencial do homem, dos 
fins últimos de sua vida, tais como revelados pela razão; finalmente, para 
outros, o direito encontra sua explicação e fundamento na própria natureza 
social do homem, das suas necessidades como indivíduo e como membro 
do grupo social, e das necessidades desse mesmo grupo, as quais se 
concretizam todas no bem comum. À sociologia jurídica e à filosofia do 
direito compete o estudo detido de todas as teorias derivadas desses 
pontos de vista – historicismo, sociologismo, positivismo, normativismo, 
contratualismo, institucionalismo, culturalismo jurídico etc. Não é, portanto, 
nessa acepção que nos interessa o estudo das fontes do direito 
constitucional;  
b) Na segunda acepção, “fonte do direito” significa os órgãos do Estado, de 
que dimanam as normas jurídicas, e teríamos, destarte, como fontes do 
direito constitucional, as Assembleias Constituintes, o Poder Legislativo, o 
Poder Executivo (que adita normas jurídicas através de decretos, 

                                                           
6
 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. Ed. TR, 23ª edição, 1995, p.315-324. 

Acrescenta, ainda, o autor, “que coube a Savigny, um dos criadores da Escola Histórica do Direito, 
iniciar o estudo científico das fontes do direito, chegando a afirmar que todas as normas jurídicas têm 
sustentação no espírito do povo (base histórico-sociológica das fontes do direito). Assim, o direito tem 
sua fonte na produtividade jurídica das consciências individuais e se traduz por uma série de atos de 
pensamentos e de vontade, que se relacionam necessariamente no terreno da experiência e dão 
lugar, assim, a uma fenomenologia jurídica positiva. Incorporando o sistema clássico, Savigny 
relacionou, como fontes do direito: o costume (direito costumeiro), a lei (legislação), a doutrina (direito 
científico) e a jurisprudência dos tribunais. Como manifestação da vontade social preponderante (Del 
Vecchio), a primeira fonte é representada pelo costume, em sentido jurídico, a saber: uma repetição 
constante de determinados comportamentos na vida de uma comunidade, acompanhada da 
convicção de sua necessidade, ao ponto de poderem os interessados exigir o respeito a esse 
comportamento pela força, em caso de transgressão. A essa primeira fonte é preciso acrescentar 
uma segunda, representada pela resolução das controvérsias e dos conflitos que se produzem na 
vida social, por meio da atividade dos juízes, consubstanciada nas decisões judiciais. Por uma 
terceira forma opera-se a produção do direito positivo: a da legislação, consistindo no fato de serem 
as regras formuladas em termos gerais por órgãos especiais, criados para esse fim, de modo a 
englobar um número indefinido de casos e obrigatórias para todos, sendo dotadas de vigência e 
eficácia. A acepção da doutrina como fonte do direito encontra sua origem moderna em Savigny, em 
que a fisionomia do direito se fraciona em duas faces distintas: o direito do povo e o direito científico, 
obra dos juristas, concepção contra a qual subsistem acerbas críticas...” 
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regulamentos, instruções, etc.), e, como veremos, também o Poder 
Judiciário, através dos juízes e dos tribunais;  
c) Finalmente, podemos ainda designar por fontes do direito os modos ou 
formas de elaboração ou revelação da norma jurídica – e é justamente 
nesse sentido que nos interessa indagar quais sejam as fontes do direito 
constitucional. Trata-se, aqui, segundo terminologia de alguns autores, de 
fontes juris cognoscendi, ao passo que, na primeira e na segunda acepção 
das fontes, lurisessendi.

7
 

 

Meireles Teixeira leciona, também, que as fontes do direito são divididas em 

fontes imediatas – também chamadas primárias, diretas, positivas – e fontes 

mediatas – também denominadas subsidiárias ou indiretas. Fontes imediatas são 

aquelas que revelam imediatamente, diretamente, o direito; e mediatas, as que o 

revelam indiretamente, isto é, já pela força ou pela autoridade de uma fonte 

imediata. São fontes imediatas do direito constitucional: a Constituição, as leis, os 

decretos e regulamentos de conteúdo constitucional. As fontes mediatas são os 

costumes, a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais de direito, as vigentes, a 

ideia de justiça e as manifestações diversas de consciência jurídica nacional.8 

Seguindo o entendimento de Franco Montoro, é possível afirmar que o estudo 

das espécies de normas jurídicas está estreitamente vinculado ao problema das 

fontes do direito e existe, por isso mesmo, a necessidade de investigar-se a fonte de 

onde procede o direito positivo de uma nação: se das leis escritas, promulgadas 

solenemente pelo Estado, dos usos e costumes, das decisões dos tribunais, da 

elaboração espontânea das instituições sociais e dos organismos autônomos, da 

reflexão dos juristas, das exigências da justiça e dos demais princípios fundamentais 

do direito, da natureza humana ou se provem dos fatores políticos, históricos, 

geográficos, morais e religiosos que acompanham a vida da sociedade.9 

 

 

1.2.1 Fontes do direito constitucional 

 

A Constituição é a fonte máxima e suprema do direito constitucional nos 

países em que não pode ser modificada por lei ordinária, mas somente por 

processos especiais estabelecidos constitucionalmente. É a Constituição o 

instrumento das decisões políticas fundamentais da nação e nela se exprimem as 

                                                           
7
 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Texto organizado e atualizado por Maria Garcia. Curso de Direito 

Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 25. 
8
 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Texto organizado e atualizado por Maria Garcia, ob. cit., p.25- 30. 

9
 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. Ed. TR, 23ª edição, 1995, p.321 
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normas jurídicas relativas à estrutura do Estado, à competência de seus órgãos, 

seus fins essenciais, os limites de sua atuação e os direitos e deveres dos cidadãos. 

A Constituição não contém – nem pode conter –todas as normas, todas as regras e 

todos os princípios do direito constitucional e, por isso mesmo também, as leis 

ordinárias, os decretos, os regulamentos, as instruções estabelecem normas novas, 

não contidas na Constituição, o que revela, de modo imediato, uma parte do direito 

constitucional. 

Mas se a Constituição é lei fundamental e suprema, leis, decretos e 

regulamentos devem com ela conformar-se, isto é, não poderão contrariá-la, nem 

explícita nem implicitamente. Só a Constituição não conhece norma jurídica que lhe 

seja superior. Daí dizer-se que Constituição é uma forma de produção originária do 

direito, pois que nela se estabelecem as normas fundamentais de um sistema 

jurídico e se encontra seu nascimento, sem apoio em qualquer norma positiva 

prévia. Todas as demais normas constituem produção jurídica derivada, pois vão 

buscar fundamento, ou seja, título de validez na Constituição, nos poderes e nas 

competências por ela estabelecidos. Assim, leis, decretos, sentenças, atos 

administrativos, tratados, contratos e atos jurídicos praticados pelos particulares, 

tudo encontra fundamentos e títulos de validez na Constituição formal.  

 

 

1.2.2  Espécies normativo-jurídicas de fontes de direito 

 

Na doutrina de Miguel Reale, já citada anteriormente, existem as seguintes 

espécies normativo-jurídicas: a legal, a consuetudinária, a jurisdicional e a negocial. 

Para Reale10. O termo lei para significa uma regra ou um conjunto ordenado de 

regras, que só existe tecnicamente quando a norma escrita é constitutiva de direito, 

com caráter obrigatório, que disciplina comportamentos individuais ou atividades 

públicas. Ao ser adotada sempre a forma escrita, que obedece a um processo 

peculiar de elaboração, proveniente de entidade competente, estrutura de poder, a 

norma legal, encontra-se inseparavelmente ligada aos critérios relacionados à sua 

vigência e validade, sem os quais não terá sentido nem razão de ser. 

                                                           
10

  REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito, ob. cit., pp.22-25. 
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Dado o contraste entre o direito comum e o direito do Estado, as tendências 

autoritárias e absolutistas tiveram na Inglaterra uma das suas típicas manifestações 

na polêmica contra o common law. É indiscutível, no entanto, que inobstante a 

quase inteira absorção do direito costumeiro pelo direito positivado estatal, manteve-

se a tradição dos povos anglo-saxões, nos quais o Direito se revela muito mais pelos 

usos e costumes e pela jurisprudência do que pelo trabalho abstrato e genérico dos 

parlamentos, o chamado direito consuetudinário, a fonte primordial do direito que 

assim ocupou longo período da sua história.11 

Destaco, neste ponto, a importância dos costumes como fontes do direito do 

trabalho, por serem fontes dos direitos sociais e, nesse sentido, destaco os 

ensinamentos de Arnaldo Sussekind, que leciona que o costume tem lugar de 

relevância nas relações de trabalho e caracteriza-se pelo comportamento do grupo 

social a respeito de determinadas situações, por tempo suficiente para ingressar no 

mundo jurídico e pode ser invocado como regra jurídica reguladora de situações não 

contempladas por outras fontes formais de direito; para contemplar disposições 

legais convencionais e contratuais, quando compatível com a mesma; como fonte 

material de lei, convenção coletiva, sentença normativa, laudo arbitral ou 

regulamento de empresa, na regulamentação das condições de trabalho12. Registre-

se que com os contratos coletivos de trabalho e os regulamentos das empresas, 

antes de reconhecidos pelos sistemas legais de quase todos os países, eram 

considerados como direito consuetudinário. Hodiernamente se verifica um declínio 

na aplicação dos costumes nascidos na prática das atividades profissionais, porque 

                                                           
11

 OLIVEIRA, Walmir. A Norma Jurídica: Espécies Normativo-Jurídicas. Disponível em WWW.enj.org, 
por meio do site HTTP://www.ufpa.br/posdireito/aderno2/texto5.html, acesso 20.09.2004. O texto 
destaca, ainda, que “devido à ausência de uniformidade entre os povos e nas diferentes épocas 
quanto às formas de elaboração do direito, cabe distinguir-se dois tipos de ordenamentos jurídicos: o 
da tradição romanística (nações latinas e germânicas) e o da tradição anglo-americana (common 
law). No tema, é oportuno referir, prima facie, que o costume foi a fonte primordial do direito, 
ocupando logo período da sua história, recebendo a denominação de direito costumeiro ou 
consuetudinário, posteriormente cedendo seu lugar à jurisdição, ou direito jurisprudencial, como 
atividade dos juízes e pretores ao tempo do império romano. Com o passar dos tempos, os usos e 
costumes jurídicos, ou direito secundário, foram postos à margem, nomeadamente no século XVIII, 
com o advento da Revolução Francesa, dando lugar ao direito codificado, como é exemplo o Código 
Civil Francês, 1804, representando a supremacia da lei escrita sobre o direito dito costumeiro.” 
12

 SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.125. Ver, 
também, OLIVEIRA VIANNA, Francisco José. Instituições Políticas Brasileiras. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1949, vol. I, p. 16. Segundo este autor: “foram esses costumes do povo-massa que 
passaram para a lei. O nosso labor foi antes o da técnica legislativa e sistematização a esse direito 
costumeiro encontrado, a esse complexo de normas e costumes que nos havia revelado e que 
regulava – pelo único prestígio da tradição e do costume – a atividade dos nossos trabalhadores e as 
suas relações com o patronado”. 

http://www.enj.org/
http://www.ufpa.br/posdireito/aderno2/texto5.html
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suas manifestações vêm sendo formuladas por leis, convenções coletivas e 

regulamentos de empresa. 

A palavra jurisprudência pode comportar três acepções: é indicativa de 

ciência do direito ou dogmática jurídica; refere-se ao conjunto de sentenças dos 

Tribunais sobre casos semelhantes, que se apresentem uniformes ou contraditórias, 

e, finalmente, é o conjunto de sentenças uniformes, no sentido de "firmar 

jurisprudência" ou "contrariar jurisprudência". Assim, é possível definir a 

jurisprudência como o conjunto das decisões reiteradas de juízes e tribunais que 

revela o mesmo entendimento, orienta-se pelo mesmo critério e conclui-se do 

mesmo modo. Ou, ainda, é a forma de revelação do direito que se processa através 

do exercício da jurisdição em virtude de uma sucessão harmônica de decisão dos 

tribunais. 

Nesse contexto, cabe ao juiz aplicar a norma de acordo com as exigências 

sociais, com postura crítica, cuidando de afastar-se, tanto quanto possível, de 

interpretações e o exacerbado apego ao formalismo, compondo os conflitos sociais, 

no desempenho de um poder que também é político, que lhe foi conferido pelo 

Estado, do qual é seu representante e agente cuida tanto quanto possível de 

resguardar a cidadania, como pressuposto básico da democracia. Emerge daí a 

importância que o juiz desempenha ao proferir a decisão judicial. Não há como 

negar, portanto, à jurisprudência o valor de fonte jurídica, como suplemento da 

própria legislação, principalmente depois que a Emenda Constitucional n. 45/2004 

incluiu o efeito vinculantes às Sumulas, cuja matéria deverá ser de interesse geral, 

editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

O Poder negocial, mais especificamente, o contrato é, para Miguel Reale, 

fontes de norma jurídica, ainda que com eficácia restrita aos participantes da relação 

jurídica que leva em consideração que o contrato tem força de lei entre as partes. Na 

visão de Reale há as seguintes características: a) manifestação de vontade de 

pessoas legitimadas a fazê-lo; b) forma de querer que não contrarie a exigida em lei 

e objeto lícito e possível; c) paridade entre os partícipes ou pelo menos uma devida 

proporção entre eles. Disso resulta o que se chama negócio jurídico, que consiste 

numa auto-regulamentação dos interesses particulares pelo ordenamento jurídico, 

oriundo da autonomia privada das partes contratantes.13 
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 REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito, ob. cit., p.31. 
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Na atualidade, com maior ênfase no Estado Democrático de Direito, é cada 

vez mais reveladora a atuação do Direito através dos negócios jurídicos particulares 

e também coletivos, colocando à margem, na maioria das vezes, as fórmulas 

estatizantes do mundo jurídico, seja no campo nacional ou internacional. Exemplo 

dessa espécie de "revolução" na aplicação do Direito, a Constituição Brasileira de 

1988 consagra, como fundamentos da ordem econômica, os princípios da livre 

iniciativa e da livre concorrência, a negociação coletiva entre trabalhadores e 

empregadores restando superada a assertiva de que o negócio jurídico só existe 

porque assim dispõe a lei, dando lugar ao seu nascimento como modelo jurídico 

autêntico e desprendido dos impedimentos e dificuldades criadas pelo legislador 

ordinário, que não tem poderes para suprimi-lo do mundo jurídico, mas tão-apenas 

para regulá-los na medida dos imperativos da livre existência das múltiplas vontades 

autônomas concorrentes. 

 

 

1.3 Fontes do Direito Previdenciário 

 

Consideram-se fontes constitucionais do direito previdenciário as fontes 

filosóficas que se transformam em direito positivo. No direito brasileiro, pela definição 

do artigo 193 da Constituição, há a seguinte expressão: “A ordem social tem como 

base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social”.14 A 

incumbência desse conjunto de princípios e normas é a de conduzir a sociedade ao 

estágio de bem-estar e justiça sociais sob o primado do trabalho. A expressão 

primado do trabalho foi utilizada nos tempos modernos pelo Papa João Paulo II, na 

célebre encíclica Laborem Exercens, de 1979. Essa encíclica define o trabalho como 

chave da questão social, seu componente essencial.  

A fonte de direito previdenciário brasileiro, estampada no texto do artigo 193 

da Constituição de outubro de 1988, serve também como critério de interpretação de 

nossa disciplina. As normas do direito previdenciário objetivam concretizar o estágio 

do bem-estar e da justiça sociais. De outra parte, pode-se entender a expressão 

fonte em duplo sentido: o formal e o material. Do ponto de vista formal, as fontes são 

                                                           
14

 BALERA, Wagner. Apontamentos recolhidos na aula de direito previdenciário em aulas ministradas 
no curso de Mestrado em Direito Previdenciário da PUC-SP pelo prof. Wagner Balera em março de 
2003. 
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os atos normativos que inovam na ordem jurídica e criam o direito. Fontes materiais 

também chamadas de fontes reais são os acontecimentos da vida que, qualificados 

juridicamente, produzem efeitos de direito. Os fatos da vida são apreendidos pelo 

direito e geram o direito sobre esses fatos, que são as relações jurídicas. No direito 

positivo há uma rígida hierarquia entre as fontes, de tal sorte que existem normas 

mais importantes do que outras e que, por esse razão, prevalecem sobre as 

demais.15 

 

 

1.3.1 A constituição como fonte do direito previdenciário 

 

A primeira fonte formal do direito previdenciário é a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que contém inúmeros dispositivos em 

matéria previdenciária que começa pelo artigo 6º ao definir os direitos sociais. Nesse 

artigo, são direitos sociais, a saúde, a previdência e a assistência social.  

De outra parte, o artigo 7° da Carta Magna estabelece, em diversos 

dispositivos, alguns dos direitos previdenciários. Citam-se, ilustrativamente, os 

seguintes: inciso II, que confere direito ao seguro-desemprego; inciso VIII, que 

concede o direito ao 13° salário para os aposentados e pensionistas; inciso XII, que 

outorga o salário-família aos dependentes dos trabalhadores de baixa renda; e 

incisos XVIII, XXV e XXVIII, salário maternidade, auxílio-creche e auxílio pré-escolar 

e seguro contra acidente do trabalho, respectivamente, dentre outros. O artigo 1016 

da Constituição Federal atribui aos trabalhadores e empregadores a gestão do 

sistema. E o sistema deve, por definição constitucional, ser administrado tanto pelo 

Estado como pelos trabalhadores e empresários. Ademais, o artigo 195 combinado 

com o artigo 149, parágrafo único, da Constituição, estabelecem as fontes de 

financiamento do sistema de seguridade social. Toda a matéria de que tratam os 

artigos 194 e seguintes até o artigo 204 da Constituição são fontes constitucionais 

do direito previdenciário. É particularmente importante citar o artigo 194 e seu 

parágrafo único, que definem os princípios norteadores da Seguridade Social.17 
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 BALERA, Wagner, idem.   
16

Constituição Federal de 1988. (...) - Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
17

 Constituição Federal (...) - Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 
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A Constituição, portanto, é a primeira das fontes do direito previdenciário. A 

própria Magna Carta é que, na ordem normativa, estabelece as fontes legislativas, o 

seguinte: “O processo legislativo compreende a elaboração de emendas da 

Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas 

provisórias, decretos legislativos e resoluções”. 

 

 

1.3.2 Distinção entre regra, princípio e valor 

 

Uma das principais características do direito constitucional contemporâneo é 

a ascensão normativa dos princípios, tanto na condição de fundamento de direitos 

quanto de vetor de interpretação de regras jurídicas A metodologia jurídica 

tradicional distinguia os princípios das normas. Estas são categorias pertencentes a 

tipos conceituais distintos, mas a ideia de norma era considerada dogmática e 

normativamente, superior à ideia de princípios,18  porém, devido aos acréscimos 

teóricos analíticos de Dworkin e Alexy,19  pacificou-se a distinção entre regras e 

princípios como espécies do gênero norma de direito, já formulada por Jean 

Boulanger. 20 

Ao lado dos princípios e das regras, parte da doutrina alemã e espanhola 

desenvolveu a teoria dos valores inspirada na chamada jurisprudência dos valores 

ou jurisprudência dos princípios. De acordo com a teoria positivista, uma norma 

fundamental é uma regra ao permitir, proibir ou exigir o cumprimento de uma 

obrigação.  Quer dizer, o raio de ação da regra é direcionado e existem, 

                                                                                                                                                                                     
à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos 
termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da 
cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na forma de participação no custeio; VI - 
diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 
18

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Cf. também: CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 1086. Cf., ainda, ESPÍNOLA, Ruy 
Samuel. Conceitos de princípios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, p. 61, que segue a mesma 
doutrina de Canotilho. 
19

 Sobre o pensamento de Ronald Dworkin e Robert Alexy, dentre outros autores que contribuíram 
para o debate sobre a teoria dos princípios, ver FIGUEROA, Afonso Garcia. Princípios y positivismo 
jurídico. Madri: Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, 1998, especialmente pp. 327-401. 
20

 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 8ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 112. O 
autor acrescenta que Jean Boulanger seria o mais insigne precursor da normatividade dos princípios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art194pvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art194pvii
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explicitamente, as figuras do emissor, do receptor e da mensagem bem definidas. 

Os princípios, ao contrário, não são determinados, mas determináveis, porque sua 

incidência permite a concretização de metas ou fins de acordo com as 

circunstâncias temporais e culturais. O bem jurídico protegido pelo princípio pode 

sofrer oscilações hermenêuticas, de acordo com uma atitude circunstancial do 

intérprete. 

Robert Alexy, 21  em doutrina que se tornou clássica, ensina que tanto as 

regras quanto os princípios são normas porque exigem um dever-ser. Na verdade, 

“la distinción entre reglas y princípios es pues uma distinción entre dos tipos de 

normas”.  O que distingue as regras dos princípios é que estes são normas que 

exigem que algo seja realizado em conformidade com a medida mais adequada e de 

acordo com as circunstâncias jurídicas reais. A dimensão circunstancial dos 

princípios como mandados de otimização permite uma constante adaptação fática 

diferenciando-se das regras, que têm um alcance limitado a seu cumprimento ou 

não. As regras, por conseguinte, são determinadas e circunstancialmente limitas. Os 

princípios, a seu turno, a despeito de serem dotados de elevado grau de abstração, 

são determináveis e circunstancialmente ilimitados em seu alcance.22 

Outro aspecto importante a ser mencionado é que os princípios podem existir 

implicitamente, enquanto as regras somente podem subsistir expressamente. 

Ninguém, por exemplo, poderia questionar a existência e a eficácia dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a despeito de qualquer texto legal definir-lhes 

o conteúdo.  23 

Humberto Ávila24 discorre sobre os critérios de distinção entre princípios e 

regras: 

 
a) Critério do “caráter hipotético-condicional” é relevante na medida em que 
permite verificar que as regras possuem um elemento frontalmente 
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 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales.Tradução M. Atienza & I. Espejo. Madri: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 83. 
22

 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 
1999, pp. 17-8. 
23

 Invocando as lições de J. J. Gomes Canotilho, ao distinguir “regras” de “princípios”, SANTIAGO 
FILHO afirma que a diferenciação se dá “pela separação ‘ontológica’ radical de ambos os tipos de 
normas, quando se tem, por exemplo, a possibilidade de princípios, em virtude de sua natureza, 
existirem implicitamente no sistema normativo, algo impensável para regras”. SANTIAGO FILHO. 
Willis. Teoria processual da Constituição. São Paulo: Celso Bastos, 1999, p. 175. 
 
24

 ÁVILA, Humberto. Teoria Geral dos Princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª 
Ed. Malheiros Editores Ltda, São Paulo - 2004, p. 32, 36, 43. 
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descritivo, ao passo que os princípios apenas estabelecem uma diretriz. 
Esse critério não é portanto, infenso a críticas. 
b) Critério do “modo final de aplicação”, embora tenha chamado atenção 
para aspectos importantes das normas jurídicas, pode ser parcialmente 
reformulado. 
c) Critério do “conflito normativo” também se constitui em uma passo 
decisivo no aprimoramento do estudo das espécies normativas. Apesar 
disso, é preciso aperfeiçoá-lo. Isso porque não é apropriado afirmar que a 
ponderação é método privativo de aplicação dos princípios, nem que os 
princípios possuem uma dimensão de peso. 

 
Humberto Ávila25conceitua princípios como  

 
normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisa a ser 
promovida e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à 
sua promoção. 

 

Barroso26 leciona que, quanto ao conteúdo, o vocábulo princípio identifica as 

normas que expressam decisões políticas fundamentais, valores a serem 

observados, em razão de sua dimensão ética, como a dignidade da pessoa humana, 

segurança jurídica, razoabilidade, ou afins públicos a serem realizados como 

desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, busca do pleno emprego. Já as 

regras são comandos objetivos prescrições que expressam diretamente um preceito, 

uma proibição, ou uma permissão. Elas não remetem a valores ou fins públicos 

porque são a concretização destes, de acordo com a vontade do legislador que não 

transferem ao intérprete, como no caso dos princípios, a avaliação aptas a realizá-

los. 

Entende Dworkin 27 que é no modo de aplicação que reside a principal 

distinção entre regra e princípio. Regras se aplicam na modalidade tudo ou nada. Se 

os fatos que as regras estipularem ocorrerem ou a regra é válida, caso em que a 

resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é, caso em que não contribuirá em 

nada para a decisão. Os princípios, por sua vez, indicam uma direção, um valor, um 

fim. Sendo assim, ao contrário das regras, os princípios não são aplicados na 

modalidade do tudo ou nada, mas de acordo com a dimensão que assumem, no 

caso concreto. Nesse caso caberá ao intérprete proceder à ponderação dos 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria Geral dos Princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 
op.cit., p.70. 
26

BARROSO.  Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 3ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, pp. 228-229. Cf., também, BARCELLOS. Ana Paula de. A Eficácia Juríca dos 
princípios: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2002, p. 52-54. 
27

 DWORKIN. Ronald, Taking rights seriously, Cambridge: Harvard Universiy Press, 1997, p. 24 
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princípios e fatos relevantes, e não a uma subsunção do fato a uma regra 

determinada.28 

Na Constituição brasileira de 1988 há alguns exemplos de regra, princípio e 

valor. Exemplo de regra é o previsto no inciso XX do artigo 5°, que afirma que 

“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Esse 

comando proíbe que as associações ou sindicatos obriguem os trabalhadores a se 

associarem ou permanecerem associados compulsoriamente, porque a liberdade de 

não se associar constitui direito subjetivo oponível às corporações profissionais e ao 

próprio Estado. A soberania nacional e a função social da propriedade constituem-se 

princípios norteadores da ordem econômica, conforme os incisos I e III do artigo 170 

da Magna Carta, e são princípios gerais norteadores da atividade econômica. 

Com relação aos valores, é importante ressaltar o conceito de “valor” proposto 

por Ariana Stagni Guimarães,29 para quem “os valores são os conceitos inerentes à 

humanidade devidamente organizada em uma determinada sociedade, e que, 

portanto, servem de balizamento, ou parâmetro, para uma conveniência mais 

harmoniosa e equilibrada”.  

Nesse sentido, os valores podem ser encontrados no preâmbulo da 

Constituição: “A liberdade, a segurança, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

são valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito”. 

Como se pode observar, o próprio preâmbulo declara os supracitados valores como 

compromisso e razão de ser da própria Constituição. No artigo 170, escreveu o 

constituinte que a ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar, a todos, existência digna, conforme os 

ditames da justiça social”. Assim, existência digna e justiça social são valores que 

devem nortear a atividade econômica. Entretanto, entende-se que os valores não 

constituem uma categoria autônoma dos princípios, pois estes são dotados de 

determinados valores que estabelecem padrões ou mandados de otimização; 

ademais, a Constituição utiliza os termos fundamentos e princípios como categorias 

diferenciadas, conforme previsto no caput do artigo 170. Contudo, nada justifica 

essa diferenciação, porque não é pacífica na doutrina pátria uma teoria que 
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 BARROSO. Luís Roberto, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, op. cit., p. 231. 
29

 GUIMARÃES, Arianna Stagni. A importância dos princípios jurídicos no processo de interpretação 
constitucional. São Paulo: LTR, 2003, p. 93. 
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estabeleça qualquer hierarquia entre as normas constitucionais.30 Dessa forma, as 

normas de direito fundamental podem ser classificadas como regras ou princípios. 

Após essa conclusão de que norma jurídica é gênero da qual são espécies 

princípios e regras, apesar de conceitos distintos, torna-se importante abordar, 

dentro de uma concepção sistêmica, como essas normas se inserem em nosso 

ordenamento jurídico por meio da Constituição Federal.  

Desse modo, é necessário conceituar o que vem a ser um sistema jurídico. 

Apesar de vários autores já terem se manifestado sobre o tema, destacamos o 

conceito dado a sistema jurídico do professor Juarez Freitas, 31que assevera: 

 
Sistema jurídico como uma rede axiológica e hierarquizada de princípios 
gerais e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, 
evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios e 
objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como se 
encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente na Constituição.  

 

Assim, podemos afirmar que sistema jurídico é um conjunto de normas 

(princípios e regras) harmônicas entre si, que regem a vida do Estado, no qual os 

princípios norteiam e convalidam a todo o ordenamento jurídico. 

 

 

1.3.3 Os princípios como fonte constitucional da seguridade social 

 

Os princípios foram cristalizados pela legislação, corporificados pela doutrina 

e acolhidos pela jurisprudência, são fontes inspiradoras do direito. Mesmo diante da 

positivação da norma jurídica, os princípios são frequentemente invocados, pois se 

impuseram como noção necessária à compreensão do fenômeno jurídico em razão 

das regras jurídicas não poderem normatizar todas as situações, advindo a 

relevância de diretrizes superiores incorporadas pelos princípios.  

Em direito social, o estudo dos princípios é necessário porque suprem 

inúmeras lacunas do ordenamento jurídico: 

 
Os princípios gerais de direito são fundamentos da própria legislação 
positiva, que não se encontram escritos em nenhuma lei, mas que são os 
pressupostos lógicos necessários das diferentes normas legislativas, das 
quais se devem deduzir exclusivamente por força da abstração. Podem ser 
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 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da constituição e os princípios fundamentais – 
Elementos para uma hermenêutica constitucional renovada. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1999, 
p. 65. 
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 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 50. 
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de fato princípios racionais superiores, de ética social, e também princípios 
de direito romano e universalmente admitidos pela doutrina; contudo, têm 
valor não porque sejam puramente racionais, éticos ou do direito romano, 
mas porque informam efetivamente o sistema positivo de nosso direito e 
chegaram a ser, desse modo, princípios de direito positivo e vigente.

32
 

 

Os princípios não se confundem com votos de intenções. Antes, são normas 

formais, positivadas com efetividade estão espécie de norma jurídica. Cada princípio 

tem uma função e um campo de atuação específico e tem eficácia, que é 

fundamental para a sua sobrevivência, principalmente quando empregada na 

interpretação do direito previdenciário. Conforme o tipo e sua aplicação, os 

princípios são diversificados. Para Martinez, 33  o princípio fundamental é o da 

solidariedade social. Existem, ainda, os princípios básicos empregados para 

elaboração da norma, os técnicos, os aplicadores e, por último, os interpretativos, 

aqueles obrigados a entender a norma. 

Os princípios, espécies de norma, são de grande relevância, uma vez que 

podem ser aplicáveis ao ordenamento. Em alguns casos, o ordenamento está em 

consonância com a realidade e, em outros, contraria o objeto da ciência jurídica. 

Assim, os princípios estão consagrados em normas expressas, explícitas ou 

implícitas34 – e têm, por si sós, aplicação orientadora da norma jurídica.35 

Os princípios constitucionais fundamentais são fonte de direto previdenciário 

e apresentam-se como norma jurídica ao aplicador da lei. Caso possuam 

características técnicas, devem ser aplicados com força de norma jurídica, pois os 

princípios são verdadeiras regras jurídicas a serem aproveitadas na execução, na 

integração e na interpretação do direito.36 O emprego dos princípios gerais do direito 

está limitado à omissão legislativa; porém, os princípios devem ser aplicados de 

forma mais abrangente nos casos duvidosos. Já nos casos de omissão, a legislação 
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 RODRIGUEZ, Américo Plá. Los princípios de derecho Del Trabajo. Montevidéu: MBA, 1975, p. 19. 
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 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de direito previdenciário. 3 ed. São Paulo: LTR, 1995, pp. 
40-5. 
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 O professor Edílson Pereira de Farias define princípios explícitos ou positivos como aqueles que 
expressam as decisões políticas fundamentais do constituinte quanto à estrutura básica do Estado e 
às ideias e aos valores triunfantes na Assembleia Constituinte; e princípios implícitos ou princípios 
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recolhidos por meio da arte de interpretar e aplicar as normas jurídicas. (FARIAS, Edison Pereira de. 
Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão 
e informação. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1996,  p. 27). 
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 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 
1999, p. 68-9. 
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 Nesse sentido, dispõe a Lei de introdução às normas do direito brasileiro, em seu artigo 4º: 
“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito”. Sendo assim, o ordenamento jurídico tem disposição expressa a respeito 
dos princípios. 
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previdenciária não tem disposição semelhante, mas a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, em seu artigo 8º, determina:  

 
Artigo 8º: das autoridades administrativas e a justiça do trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas 
gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo 
com os princípios gerais do direito, usos e costumes, o direito comparado, 
mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular 
prevaleça sobre o interesse público. 
Parágrafo único: o direito comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios 
fundamentais deste.

37
 

 

 

1.3.4 Os princípios previdenciários constitucionais fundamentais 

 

Os princípios constitucionais são normas que conduzem o intérprete da lei o 

mais próximo possível da chamada mens legis (espírito da lei), ou seja, prestam a 

mais exata e possível interpretação.38 

Os princípios da liberdade, igualdade e legalidade são considerados 

princípios constitucionais gerais, diretrizes básicas aplicadas a todas as áreas do 

direito, inclusive a seguridade social. O princípio da solidariedade social 39  é o 

sustentáculo da “ordem social constitucional”. Também entre os princípios 

fundamentais que norteiam o Estado Democrático de Direito, instituídos no artigo 1º 

da Constituição Federal, encontra-se a dignidade da pessoa humana, que, no dizer 

de José Afonso da Silva, “é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os 

direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”.40 

Também, esse é o entendimento de Gomes Canotilio41 e Vital Moreira, que 

aduzem: 
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Consolidação das Leis Trabalhistas no artigo 8º. Rio de Janeiro: Saraiva, 2006. 
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 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação constitucional e os princípios fundamentais: 
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Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos 
fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma 
densificação valorativa que tenha em conta seu amplo sentido normativo-
constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, não 
podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 
pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 
invocá-la para construir teoria do núcleo da personalidade individual, 
ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. 
 

Os princípios securitários, conhecidos como princípios setoriais ou especiais, 

que dirigem o legislador ordinário especificamente para o direito da seguridade 

social estão dispostos no título “Da ordem social” da Constituição Federal de 1988. 

Registra-se que o legislador estabeleceu no artigo 193, como base, o primado do 

trabalho; como objetivo, o bem-estar, a justiça social e a seguridade social; como 

finalidade (art. 194), assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social, atribuindo tal responsabilidade aos poderes públicos e à 

sociedade em geral. O legislador estabeleceu que a organização da seguridade 

social será feita pela lei.42 

A Seguridade Social é um instrumento de realização de justiça social que tem 

como finalidade primordial a distribuição de renda e também proporcionar o acesso 

de todos aos bens materiais indispensáveis à subsistência, seja por meio da 

Previdência Social, de caráter contributivo, seja pela assistência social, não-

contributiva ou ainda, ao garantir o direito à saúde.  

A base da Seguridade Social está na solidariedade humana em que os 

indivíduos formam um todo orgânico – cada um depende do outro e vice-versa.43 Na 

Seguridade Social, a solidariedade é essencial e exatamente em razão de sua 

posição nuclear, sem a solidariedade, seria impossível organizar a proteção social. 

Sua origem provém da assistência social, berço comum de quase todas as técnicas 

de proteção. 

                                                           
42

Constituição Federal do Brasil. Promulgada em 5/10/1988. “Da ordem social”, “Capítulo I 
(disposição geral, art. 193)”. São Paulo: Editora Fisco e Contribuinte, p. 97. Assim expressa o artigo 
194, parágrafo único: “I – universalidade da cobertura e do atendimento; II – uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III – seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; V 
– equidade na forma de participação no custeio; VI – diversidade da base de financiamento; VII – 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos 
colegiados”. 
43

 RUPRECH, Alfredo J. Direito da seguridade social. São Paulo: LTR, 1996, p. 26. 
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O mutualismo 44  encampou a ideia que adquiriu funcionalidade. A 

solidariedade social é a projeção da aflição dos necessitados e foi inspirada na 

doutrina cristã que antecipou o conceito moderno de solidariedade ao prever a 

assistência como direito individual.45 Do ponto de vista da seguridade social, ocorre 

solidariedade quando várias pessoas em conjunto, ou seja, a maioria contribui para 

o bem-estar da minoria em sociedade que, por sua vez, em um dado momento, 

também contribuirá, ou não, para a manutenção de outras pessoas e assim 

sucessivamente. Na Seguridade Social, este princípio assegura benefícios a todos 

os necessitados da sociedade ou grupo, sem levar em conta a estratificação social, 

quando atingidos por uma contingência social (desemprego, doença, invalidez, 

velhice, maternidade morte etc.). Nesse diapasão, a Lei Magna brasileira (artigo 3º, 

inciso I) institui como objetivo fundamental de um Estado Democrático de Direito 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária”.46 

No Brasil, a consagração do princípio da solidariedade combinada com o 

princípio da igualdade, proporciona saúde, previdência e assistência a todos quantos 

necessitem de proteção, nos termos consagrados nos artigos 196 a 203 da 

Constituição Federal. na seguridade social.47 

                                                           
44

 Segundo DE PLÁCIDO E SILVA, mutualidade ou mutualismo “exprime o regime de cooperação 
adotado em certas espécies de sociedades, em que os próprios sócios são aqueles que se inscrevem 
para concorrer aos benefícios distribuídos pela sociedade”. Vocabulário jurídico. 15ª Ed. 1999 - 
Atualizadores por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 545. 
Sobre o desenvolvimento histórico do mutualismo, cf. COIMBRA, José dos Reis Feijó. Direito 
previdenciário brasileiro. 7 ed. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, pp.1-15. Ver, ainda Eliane 
Romeiro Costa que leciona: “No Brasil, o embrião do mutualismo são as primeiras manifestações 
operárias e classistas em torno da questão social e no âmbito do trabalho, provocando em casos de 
doença, acidente de trabalho, auxílio funeral, pensão por velhice, a organização dos socorros mútuos 
de caráter privado. De forma assistencial na Colônia formaram-se as confrarias e irmandades. As 
mutualidades, como os primeiros seguros, foram frutos da iniciativa privada. A característica primeira 
daqueles que adotavam o “seguro” de vida era o não pertenciamento a uma categoria de 
assalariados. E, acrescenta: “o sistema solidário, o mutualismo, desenvolveu-se como modelo de 
associação, de solidariedade e como mecanismo de provisão. Esse sistema, ao utilizar a relação de 
proporção entre risco-prêmio (contribuição) como técnica atuarial, aproxima-se do seguro contratual. 
O mutualismo caracterizou-se como forma de cooperação e de adesão livre entre grupos sujeitos aos 
mesmos riscos, possibilitando o pensamento de proteção e de poupança no campo do trabalho 
assalariado”. (COSTA, Eliane Romeiro. Previdência Complementar na Seguridade Social – O risco 
velhice e a idade para aposentadoria.  São Paulo : LTR, 2003, pp. 57-58). 
45

 COIMBRA, José dos Reis Feijó. Direito Previdenciário Brasileiro, ob. cit. cit., pp.8-12.  
46

Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., p. 3. 
47

Constituição Federal de 1988. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.(......) Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)II - proteção à maternidade, especialmente à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art201
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A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, enunciada pela 

ONU em 1948,48 os direitos fundamentais deixam de ser meros enunciados, com a 

consagração da ideia de que é necessário garantir a todos o acesso aos meios de 

vida e trabalho, bem como à segurança social, asseguradas as condições para a 

aplicação da liberdade e da igualdade. 

Kant49 afirma que “o ser humano se faz dotado de dignidade especial porque 

“nunca pode ser meio para outros, mas fim em si mesmo”. Nesse sentido, 

caracteriza o individualismo pelo entendimento de que cada homem, ao cuidar de 

seus interesses, protege e realiza indiretamente os interesses coletivos, que são, 

portanto, os direitos fundamentais direitos inatos e anteriores ao Estado e impostos 

como limites à atividade estatal. Porém, segundo Bobbio,  

 
o ente estatal não possui um fim próprio, mas seu fim coincide com os fins 
dos múltiplos indivíduos. A primazia pelo valor coletivo não pode sacrificar 
ou ferir o valor da pessoa, que é um minimum que o Estado ou qualquer 
outra instituição não pode ultrapassar.

50
 

 

Para José Afonso da Silva,51 a “dignidade da pessoa humana é um valor 

supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o 

direito à vida”. Para Joaquín Arce y Flores Valdés,52a pessoa, sua dignidade e seus 

direitos têm sido considerados – e reconhecidos constitucionalmente – a razão de 

                                                                                                                                                                                     
gestante; (Redação dada pela Emenda onstitucional nº 20, de 1998)III - proteção ao trabalhador em 
situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)IV - 
salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)(......)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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)(.....)Art. 
203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos:I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;III - a promoção da 
integração ao mercado de trabalho;IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;V - a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
48

 Declaração Universal dos Direitos Humanos – (....) Art. XXII - Todo homem, como membro da 
sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 
sociais e culturais indispensáveis a sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 
49

 SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, pp. 91-108.  
50

 BOBBIO, op. cit., 1997, p. 133. 
51

 SILVA, Jose Afonso. op. cit.,2001, p. 106. 
52

FLÓREZ-VALDEZ, Joaquín Arce. Los princípios generales delderecho y su formulación 
constitucional. Madri: Cuadernos Civitas, 1990, pp. 103-4. 
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ser do direito como último fundamento. Este princípio considera que a pessoa e seus 

componentes jurídicos essenciais são o fundamento da ordem política e da paz 

social. Os enunciados contidos entre os princípios fundamentais ganham significado 

quando lidos em conjunto com as normas referentes à ordem econômica e social. 

Consequentemente, a ordem social, como concretização dos fins do Estado 

Democrático de Direito, deverá propiciar a todos uma existência digna que vise à 

realização de justiça social, conforme determina o artigo 193 da Constituição 

Federal.53 

A Carta Magna de 1988 inclui o princípio da igualdade no artigo 5º, caput, e 

reconhece, expressamente, a existência de desigualdades, que consiste a igualdade 

um marco a ser alcançado. Eleito como princípio fundamental norteador da 

interpretação e da elaboração da lei, a igualdade desempenha um papel importante 

na Seguridade Social, pois conduz a normas instituidoras de direitos sociais que 

promovem os fins do Estado com a realização de justiça social, uma vez que permite 

a distribuição da renda na impossibilidade do exercício de atividade laborativa ou na 

ocorrência de diminuição da renda familiar. 

O princípio da legalidade é um dos mais importantes princípios 

constitucionais, na medida em que constitui, na verdade, a base dos demais, razão 

pela qual goza da supremacia que lhe é intrínseca. Pelo encadeamento lógico que 

transforma o mundo jurídico em sistema54, não é dado discutir a íntima conexão 

existente entre a isonomia e a legalidade. A igualdade é limite imanente ao sistema 

jurídico, enquanto a legalidade cumpre, juridicamente, os objetivos da ordem social, 

definida pela Constituição.55  Pode-se dizer, então, que o sistema de seguridade 

social56 se propõe a concretizar, na “ordem social”, os planos de superação dos 

estados de necessidade, na medida que, de conformidade com a lei, os beneficiários 

recebam igual tratamento do poder público.57 
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Constituição Federal de 1988- (...) Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a justiça social. 
54

 Para Wagner Balera a “fala-se em sistema enquanto conjunto normativo e, também, como método, 
como instrumento metódico do pensamento, ou melhor, da ciência jurídica”. Define, ainda, como 
noção elementar de sistema, o conjunto de peças que compões o todo. BALERA, Wagner. Sistema 
de Seguridade Social. 5ª Ed.São Paulo: LTr. 2009, p.9.   
55

 BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1989, p. 116. 
56

 Balera define como noção elementar de sistema, o conjunto de peças que compões o todo. 
BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social, ob. cit., p.9.   
57

 É importante ressaltar que o segurado só terá a obrigação de pagar determinada contribuição 
previdenciária, ou só lhe será concedido determinado benefício da seguridade social, se houver 
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José Afonso da Silva58 afirma que o conceito de liberdade humana deve ser 

expresso no sentido de um poder de atuação do homem em busca de sua 

realização pessoal, de sua felicidade. Destaca, no mesmo texto, a definição de 

Rivero: “A liberdade é um poder de autodeterminação, em virtude do qual o homem 

escolhe por si mesmo seu comportamento pessoal”. Presente na Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, o princípio da igualdade apresenta-se como um princípio 

fundamental importante para a interpretação das normas de seguridade social. 

Assim, mesmo percebendo benefício previdenciário, o trabalhador pode ter atividade 

econômica remunerada, salvo em benefício por invalidez. Do ponto de vista jurídico, 

significa escolha de ocupação, exercício de vontade consciente. Em tese, a 

liberdade se opõe a toda obrigação, restrição ou proibição. 

Apesar da Constituição Federal prevê no artigo 5º, inciso LV, o direito 

adquirido como um direito fundamental, a definição é dada pelo legislador ordinário 

no §2º do artigo 6º da Lei de Introdução as Normas Brasileiras59 e pela doutrina de 

Clóvis Beviláqua que propõe a seguinte definição: “Direito adquirido é um bem 

jurídico, criado por um fato capaz de produzi-lo, segundo as prescrições em lei então 

vigente e que, de acordo com os preceitos da mesma lei, entrou para o patrimônio 

do titular”.60 

No direito adquirido, a nova norma deve respeitar a situação anterior, já 

definitivamente constituída. O ato jurídico perfeito está compreendido no direito 

adquirido, pois se formou no império da lei anterior, já consumado quando da edição 

da lei nova. Pode-se condensar o direito adquirido nestas cinco características: a) 

um fato idôneo a produzir direito, em conformidade com a lei nova; b) uma lei 

vigente no momento em que o fato se realize; c) a capacidade legal do agente; d) o 

direito já estar fazendo parte do patrimônio jurídico da pessoa; e) não ter consumado 

esse direito em todos os seus efeitos. 

                                                                                                                                                                                     
previsão legal. Art.150 combinado com o art. 195, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. Art. 
150. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça 
(....) Art. 195. (....)§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
58

 SILVA, op. cit., pp. 236-7. 
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 O Decreto-Lei 4.657 de 1942, conhecido como Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), teve seu 
nome alterado pela Lei nº 12.376 de 30/12/2010 e agora é chamado de Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro (LINDB). “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato 
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Considerando-se adquiridos os direitos que seu 
titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-
fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outra.” 
60

 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, p. 65.  
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O instituto do direito adquirido é muito importante para a seguridade social, 

principalmente no que concerne às aposentadorias. O segurado adquire direito à 

aposentadoria no momento em que reúne todos os requisitos necessários à sua 

obtenção; assim, a aposentadoria será regulada pela lei vigente naquele momento e 

as modificações que venham a ocorrer posteriormente não a atingem. Nesse 

sentido, se houver mudança no prazo para a concessão de certo benefício e a 

pessoa já tiver implementado todas as condições para requerê-lo, poder-se-ia dizer 

que a pessoa já adquiriu o direito à concessão desse benefício.61 

Na reforma previdenciária, advinda coma Emenda Constitucional n. 20/1998, 

o artigo 3º do referido dispositivo é claro no sentido de garantir expressamente o 

direito adquirido dos segurados: 

 
É assegurada a concessão de aposentadorias e pensão a qualquer tempo 
aos servidores públicos e aos segurados do regime geral da Previdência 
Social, bem como aos seus dependentes que, até 16/12/98, data da 
publicação da emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção 
destes benefícios, com base nos critérios da legislação vigente

62
. 

 

O princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é 

assegurado na Constituição de 1988 em seu artigo 5º, LV: “Aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral [...], o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Esse artigo garante às 

partes a participação ativa no processo e oferece suas alegações destinadas a 

esclarecer e convencer, além da produção de todas as provas admitidas em direito. 

Os princípios supracitados, como se registrou, são de aplicação geral, ou seja, trata-

se de diretrizes básicas aplicadas a todas as áreas do direito, especificamente ao 

direito da Seguridade Social.  

O legislador constitucional também instituiu princípios a serem trilhados pelo 

legislador ordinário, denominados de princípios constitucionais setoriais, ao 

estabelecer como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a 

justiça social (artigo 193), ao estipular que a seguridade social tem como finalidade 
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 Supremo Tribunal Federal. Súmula 359. O STF tem entendimento sumulado de que, “ressalvada a 
revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o 
militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários”. Assim, passou a entender o STF que não há 
necessidade de a pessoa requerer a aposentadoria se já havia adquirido o direito de se aposentar. O 
que deve ficar claro é que aquisição de direito não se confunde com seu exercício. Supremo Tribunal 
Federal. RE  73.189-SP, relator Min. Luiz Gallotti, RTJ 65/435. 
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 Emenda Constitucional n. 20 de 16.12.1998. 
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assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, e 

atribuindo responsabilidade aos poderes públicos e à sociedade em geral. 

 

 

1.3.5 Princípios previdenciários constitucionais previstos no parágrafo único do 194 

da Constituição Federal 

 

No parágrafo único do artigo 194, o legislador determina que o Poder Público, 

nos termos da lei, organize a seguridade social e observe os objetivos que 

constituem os princípios que irão nortear o legislador ordinário na organização do 

sistema ao atribuir direitos e obrigações relativos à seguridade social. 

Tanto na seguridade quanto no seguro social está presente a ideia de 

clientela protegida. A universalidade é considerada pela doutrina universal como um 

princípio fundamental. Mario de La Cuerva63 observa que, 

 
a seguridade social também faz ver que sua ideia é universal porque não 
pertence a nenhum setor da população, pois sua raiz, que está entre os 
imperativos da natureza humana é a mesma nos homens de todos os 
tempos; quando há necessidade social (tal é seu novo lema) surge o direito 
dos homens à segurança presente ou futura e o dever social de satisfazê-la.  
 

Em nosso sistema, a universalidade é um dos principais fundamentos e tanto 

nacionais quanto estrangeiros farão jus a seus benefícios, sem discriminações. A 

disposição constitucional possibilita à seguridade social proporcionar benefícios a 

todos, independente de terem ou não contribuído, o que visa atender às 

necessidades daquelas pessoas que atingidas por uma contingência humana fiquem 

impossibilitadas de retornar ao trabalho. Na verdade, o princípio da universalidade 

na seguridade social sofreu golpes e 64retrocessos, mas tem cumprido sua missão 

principal: assegurar a tranquilidade, presente e futura, a todas as pessoas em todas 

as contingências. 

O princípio da uniformidade equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais demonstra que o legislador constitucional pretendeu  

corrigir a desigualdade existente entre as duas classes de trabalhadores, fato que 

vinha ocorrendo há mais de quarenta anos. Vale dizer que a uniformidade diz 

respeito aos aspectos objetivos, ou seja, aos eventos que irão ser cobertos. A 
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DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano Del Trabajo. 4ª Ed. México: Editorial Porrua, 1959, tomo I. 
p. 24. 
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equivalência tem por base os aspectos pecuniários que não serão necessariamente 

iguais, mas, na medida do possível, equivalentes. Esse princípio sublimou o 

princípio da igualdade, sendo um desdobramento do princípio da universalidade. 

Por seletividade entende-se a escolha de um plano básico compatível com a 

força econômico-financeira do sistema e as reais necessidades dos protegidos. A 

distributividade, entretanto, diz respeito apenas às prestações pecuniárias 

(benefícios e serviços), uma vez que a distribuição pode ser feita aos mais 

necessitados em detrimento dos menos necessitados de acordo com a previsão 

legal. O objetivo final deste princípio seria uma distribuição melhor de renda na 

sociedade. A universalidade e a seletividade não se excluem, mas, ao contrário, se 

completam. A seletividade e a distributividade são redutores da universalidade, pois 

selecionando e distribuindo prestações de seguridade, o legislador proporciona o 

mínimo necessário de bem-estar aos mais necessitados de proteção social, 

reduzindo a desigualdade que os atinge dentro do grupo social.65 Para Balera,66 

 
a diretriz da seletividade, permite a realização, pelo legislador, de legítima 
estimativa acerca daquele tipo de prestação que, em conjunto concretizam 
a ordem social. A regra da distributividade, por seu turno, autoriza a escolha 
de prestações que, sendo direito comum de todas as pessoas, contemplam 
de modo mais abrangente os que demonstrem possuir maiores 
necessidades. 
 

O princípio da irredutibilidade dos valores dos benefícios expresso no artigo 

194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal visa preservar o poder 

aquisitivo dos beneficiários e o valor real dos benefícios o legislador constituinte 

assegurou reajustamento em caráter permanente (CF, artigo 201, § 4º). Desta 

forma, o Estado deve adotar métodos de reajustamento que verifique a variação real 

da inflação para que sejam evitadas perdas para o segurado.67 
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 SANTOS. Marisa Ferreira dos, O Princípio da Seletividade das Prestações de Seguridade Social. 
São Paulo: LTr, 2003. P. 189. 
66

 BALERA. Wagner, A seguridade social na Constituição de 1988, ob. cit. p. 39. 
67

 Esse princípio está contido em vários dispositivos constitucionais, existindo duas modalidades de 
irredutibilidade: uma quantitativa, nominal e outra qualitativa, de valor real. A nominal veda à lei e à 
administração pública a diminuição em quantidade de dinheiro ou pecúnia correspondente à renda 
bruta recebida pelos segurados, enquanto que o valor real das prestações visa a garantir o valor de 
compra dos beneficiários, isto é, a aplicação de atualização monetária periódica, evitando que as 
prestações sofram os efeitos de um processo inflacionário. Para Ademir de Oliveira, “o princípio tem a 
finalidade de garantir o poder real de compra de bens e serviços dos indivíduos na qualidade de 
cidadãos, em face das constantes quedas salariais, sempre ocasionadas pelo fenômeno inflacionário, 
cíclico na economia capitalista nacional e periférico em nível internacional”. OLIVEIRA, Ademir de 
Assis. A previdência social na carta magna. Análise do direito e do antidireito das prestações 
previdenciárias. São Paulo: LTR, 1997, p. 64. 
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O princípio da equidade na forma de participação no custeio é um postulado 

constitucional imposto pelo legislador com a finalidade dos indivíduos que se 

beneficiarem do sistema assumem a obrigação de participar do seu custeio, exceto 

é claro aqueles que forem considerados hipossuficientes. Vale salientar que 

somente aqueles que estiverem em iguais condições contributivas terão que 

contribuir da mesma forma. Sendo assim, o trabalhador não pode contribuir da 

mesma maneira que a empresa, pois não tem as mesmas condições econômicas. A 

equidade na forma de participação no custeio, mencionada neste princípio, não é 

dirigida ao juiz, na aplicação da norma, nem ao Poder Executivo e sim ao legislador 

ordinário, que deverá observá-la quando tratar de custeio.68 

A Constituição, por meio do postulado “diversidade da base de 

financiamento”, prevê diversas formas de financiamento da seguridade social 

através da empresa, dos trabalhadores, dos entes públicos e dos concursos 

prognósticos. Na verdade é a sociedade de modo geral que financia o sistema 

previdenciário. Assim, dispõe o artigo 19569 da Constituição Federal: 

 
Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
e das seguintes contribuições sociais; I- dos empregadores, incidente sobre 
a folha de salários, o faturamento e o lucro; II- dos trabalhadores; III -sobre 
a receita de concursos de prognósticos; IV – do importador de bens e 
serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (incluído pela 
Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003). 
 

O princípio do caráter democrático e descentralizado foi editado com a 

finalidade de dar segurança e estimular a moralidade na administração do sistema, 

oque cria dificuldades administrativas e procura impedir o aumento do número de 

fraudes. A redação original do inciso VII, do artigo 194 da Constituição, dispunha 

sobre o “caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da sociedade, em especial de trabalhadores, empresários e 

aposentados”. A Emenda Constitucional n. 20 deu nova forma este inciso, e agora a 

redação constitucional é expressa no sentido de que a gestão administrativa da 

seguridade social é quadripartite, e envolve: governo, aposentados, trabalhadores e 

empregadores.  
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 Cf. também, FERRARO. Suzani Andrade. O equilíbrio Financeiro e Atuarial nos Regimes de 
Previdência social. Rio de Janeiro. Ed. Lumen Juris. 2010, p. 161-164. 
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 O parágrafo 4º do dispositivo supracitado possibilita que a lei institua outras fontes de custeio, para 
manutenção do sistema. 
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A Constituição Federal de 1988 (artigos 203 e 204) apesar de não conceituar 

a assistência social, delineia sua natureza e especifica seus objetivos ou princípios 

fundamentais. Sistematizou, ainda, os princípios norteadores das ações de saúde 

pelas diretrizes contidas nos artigos 196 a 200. Assim, os princípios e diretrizes 

básicas das atividades de saúde estão discriminados no artigo 198 da Constituição 

Federal e no parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.212/91: acesso universal e 

igualitário; provimento das ações e serviços, por meio de rede regionalizada e 

hierarquizada, integrados em sistema único; descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas; participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento 

das ações e serviços de saúde; participação da iniciativa privada na assistência na 

saúde, atendidos os preceitos constitucionais. 

 

 

1.4 Validade, Vigência, Eficácia e Efetividade das Fontes do Direito 

 

Validade e vigência têm conceitos diferenciados para diversos autores. Miguel 

Reale70 expõe a validade da norma jurídica sobre três aspectos: o da validade formal 

ou técnico-jurídica (vigência), o da validade social (eficácia ou efetividade) e o da 

validade ética (fundamento).”De acordo com esta doutrina a vigência e a eficácias 

são tipos de validade, como se esta fosse o gênero e aquelas e o fundamento 

fossem as espécies.  

Segundo Hans Kelsen, o que fundamenta a validade de uma norma é outra 

norma imediatamente superior e, assim por diante, até se chegar à constituição, com 

o objetivo de cria, assim, uma unidade. Como a Constituição é a última das normas 

hierarquicamente consideradas, indagar-se-ia sobre o seu fundamento de validade. 

A única forma de resolver este problema é quando se considera que existe uma 

norma pressuposta, a norma fundamental71, sem conteúdo, que apenas impõe o 

dever de obedecer à constituição. 
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REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p.105. 
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 A norma fundamental é uma norma pressuposta, uma vez que não poderia ser posta por uma 
autoridade, já que a competência dessa autoridade teria que derivar de outra norma. Portanto, se 
chega à norma fundamental apenas por um exercício racional. Essa norma está no nível mais 
elevado de um ordenamento jurídico, logo acima da constituição, e todas as normas que retiram dela 
a sua validade seriam parte de um sistema de normas, um ordenamento jurídico, como expõe Kelsen 
a seguir: “Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental 
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Sendo assim, para a teoria kelseniana, eficaz é a norma quando obedecida 

pelos indivíduos e/ou quando é aplicada nos tribunais, logo pertencente ao mundo 

do ser. Alf Ross, por outro lado, afirma que a validade de uma norma não é algo 

metafísico, mas algo do mundo do ser, que é experimentado empiricamente, 

contrariando as afirmações de Kelsen. Segundo Ross72: 

 
Que El derechoseallamado positivo o em vigor, significa em primer lugar 
que este derecho esta estabelecido historicamente y há nacido como um 
hecho que continua estabelecido, sintener em cuenda La justícia de reglas 
que puderan ser derivadas de cualquies tipo superior de normas ideales que 
se acepten como válidas por símismas.  
 

Nesse sentido, só é vigente o conjunto de normas que são aplicadas pelos 

tribunais, ou melhor, as normas que serão aplicadas pelo juiz. Logo, para Ross 

vigência (validade) e eficácia são a mesma coisa. 

Os conceitos de vigência, validade e eficácia são de extrema importância para 

se avaliar qual o ordenamento vigente no Brasil ou em qualquer outro país, em 

qualquer época. Como o significado destes caracteres varia muito entre os autores, 

é como se houvesse para cada autor um ordenamento jurídico diverso em um 

mesmo país e em uma mesma época. 

A definição dos conceitos de vigência, validade e eficácia leva a determinação 

de qual norma seria vigente (válida) e qual estaria revogada, o que faz compreender 

qual a dinâmica do ordenamento jurídico na visão de ambos autores, Kelsen e Ross, 

o que  possibilitaria, a longo prazo, compreender quais os conceitos adotados pelos 

juristas e pelo Judiciário no sentido da compreensão da dinâmica das normas que 

compõem o complexo de leis de um Estado, tendo em vista que muitas das 

formações jurídicas ocorridas durante o momento histórico de afirmação do 

positivismo ainda  são encontradas hodiernamente. 

 

                                                                                                                                                                                     
formam um sistema de normas, uma ordem normativa. A norma fundamental é a fonte comum de 
validade de todas as normas pertencentes a uma mesma ordem normativa, o seu fundamento 
comum”. A validade que a norma fundamental presta as outras normas de um ordenamento jurídico 
não está ligada ao conteúdo da norma inferior, uma vez que não é possível deduzir o conteúdo de 
uma norma inferior através de um raciocínio lógico derivado do conteúdo da norma fundamental. A 
norma fundamental, para Kelsen, não possui conteúdo, apenas determina a forma como as normas 
devem ser criadas. Assim, todas as normas criadas da forma prescrita são válidas.  Além disso, a 
norma fundamental se refere imediatamente a uma constituição estabelecida de forma efetiva, seja 
produzida pelo costume, seja através da elaboração de um conjunto de normas reconhecidas no 
âmbito nacional e internacional a fim de validá-la. (Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito, ob. cit., 
p. 198). 
72

ROSS, Alf. Hacia uma ciência realista del derecho: critica del dualismo em el derecho. Buenos 
Aires: Abedo-Perrot, 1961, p.25. 
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1.4.1 Validade no pensamento de Hans Kelsen 

 

Para Kelsen 73 e Bobbio 74 , numa teoria formalista do Direito, a validade 

normativa se confunde com a circunstância da norma pertencer ao ordenamento 

jurídico. Consequentemente, a validade normativa se confunde com a vigência das 

normas, pois se a norma existe juridicamente enquanto norma é formalmente apta a 

emanar os seus efeitos e é válida. 

Kelsen, no desenvolvimento de sua teoria sobre o sistema jurídico, formula a 

teoria de nomo dinâmica ao partir da ideia de que as normas estariam escalonadas 

em uma estrutura hierárquica. O Direito regula a sua própria criação de forma de 

que a validade das normas (processo formal de fundamentação da validade) estaria 

vinculada a elas derivarem de outras normas superiores (no escalonamento 

hierárquico).  

A partir disso, Kelsen propõe a ideia de uma pirâmide hierárquica em que o 

topo normativo formal seria a Constituição do país - a partir dela, poder-se-ia 

realizar-se um processo de derivação que passaria por normas intermediárias 

(constituições estaduais, leis ordinárias, leis complementares etc.) e chegaria aos 

atos normativos ‘últimos’, mais ‘baixos’ na escala hierárquica: sentenças e atos 

administrativos em geral.  

Sendo assim, uma norma superior possibilita a existência e validade jurídica e 

formal das normas inferiores. é relevante perceber que para ele não há real 

diferença entre vigência e validade: a validade é identificada com as condições de 

vigência das normas. No dizer de Kelsen “uma norma que representa o fundamento 

de validade de outra norma é figurativamente designada como norma superior, em 

confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior”75. 
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 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito, ob. cit. p., 198. 
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 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, ob. cit. p. 154. 
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 KELSEN, Hans. Ob. Cit., p.205 
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1.4.2 A Validade no pensamento de Hart 

 

Para Herbert Hart,76 o sistema jurídico é composto por regras primárias de 

obrigação que dizem respeito ao que os indivíduos devem ou não fazer e por regras 

secundárias, de reconhecimento, alteração e de julgamento que dizem respeito ao 

modo como as regras primárias podem ser determinadas, criadas, eliminadas ou 

alteradas. Observa-se que, apesar das diferenças existentes entre os pressupostos 

teóricos entre Kelsen e Hart, para ambos a ideia de validade teórica passa por um 

mesmo aspecto: dimensionam a validade como validade formal. 

No ordenamento jurídico nacional, a validade de uma norma jurídica depende 

do critério adotado pelo titular do Poder Constituinte, seja originário ou derivado, não 

pelo jurista que representa apenas um agente interpretador dos critérios de validade 

adotados pela norma jurídica, sem qualquer poder real de criação do Direito. Os 

doutrinadores que possuem uma visão do Direito como linguagem afirmam que o 

jurista tem um papel fundamental no preenchimento do conteúdo semântico de uma 

norma. 

A validade da norma jurídica pode ser vista como o vínculo estabelecido entre 

a proposição jurídica, considerada na sua totalidade lógico-sintática e o sistema de 

Direito posto, de modo que ela é válida se pertencer ao sistema, mas para pertencer 

ao sistema dois aspectos devem ser observados: a adequação aos processos 

anteriormente estabelecidos para a criação da proposição jurídica, exceto no caso 

da recepção pela Constituição e a competência constitucional do órgão criador. Por 

isso, o jurista não tem o condão de criar uma norma jurídica válida. 

Outro aspecto do modelo kelseniano de aferição de validade de uma 

proposição jurídica é a dedutibilidade. Assim, oportuna se faz a invocação de alguns 

aspectos da dinâmica jurídica, vez que a dedução acontece quando o sistema atesta 

a validade de uma proposição jurídica quando aquela é consequência lógica das 

normas hierarquicamente superiores. Esse método tem sempre como parâmetro 

final de validade a norma fundamental hipotética ou, nas palavras do jurista Hebert 

L. A. Hart, a regra de reconhecimento.77 
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 HART, Herbert. O conceito de Direito, ob. cit., p. 109. 
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Assim, para o professor Paulo de Barros Carvalho78, a validade é uma relação 

de pertinência da proposição jurídica com o sistema e dessa afirmação podem ser 

deduzidos dois aspectos já tratados, a dedutibilidade extraída da dinâmica jurídica e 

a conformidade com os processos e órgãos estabelecidos pela Norma Maior. 

 

1.4.3 A validade no pensamento de Luigi Ferrajoli 

 

Para Ferrajoli 79  noção kelseniana de validade, durante muito tempo 

dominante entre os teóricos do direito, como existência de uma norma ao 

ordenamento em virtude da simples conformidade formal do ato normativo em 

relação às normas de procedimento sobre sua produção, pressupõe um sistema de 

direito positivo unidimensional baseado na onipotência do legislador. Com isso se 

aponta, por um lado, como falha a teoria formalista da validade, e, por outro lado, 

prepara-se o terreno que indica que a teoria garantista apresenta formulações 

teóricas capazes de superar esses problemas. 

Salienta Ferrajoli, ainda, que um conceito deste tipo não poderá dar conta da 

estrutura dos sistemas jurídicos complexos que comportam as atuais democracias 

constitucionais para cuja explicação a noção de validade das normas deverá incluir 

também a coerência de seus conteúdos ou significados com os princípios de caráter 

substancial enunciados na Constituição, como o princípio da igualdade e os direitos 

fundamentais e deverá admitir, portanto, a possibilidade de normas formalmente 

vigentes e, entretanto, substancialmente inválidas.80 

De acordo com o pensamento garantista 81  há de se distinguir, então, 

claramente dois âmbitos normativos: a âmbito de vigência normativa e o âmbito de 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária.  Max Limonard: São Paulo, 2004, pp. 
35-38. 
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 FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofia del derecho. Bogotá (Colômbia): Universidad 
Externado de Colombia, 2001, p. 58. 
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 O garantismo é uma linha de pensamento que representa um modelo normativo de Direito, 
possibilitador de que se recondicionem as teorias e as práticas que perpassam as estruturas políticas 
e jurídicas vigentes, vinculando-as a valores superiores para a convivência humana. Com isso, 
possibilitam-se novas perspectivas para as práticas jurídicas, práticas elas mesmas recondicionadas 
frente a esses valores superiores. Esse redimensionamento se dá no ideal de uma pretensa 
racionalização jurídica que permitiria (re) configurar o Direito contemporâneo como um sistema de 
garantias constitucionais pré-ordenadas para a tutela dos direitos humanos. Tal pretensa 
racionalização jurídica não significa um pensamento idealístico. Tem-se claro que a ideia de 
racionalização do jurídico sempre será limitada por parâmetros de realidade, que envolvem tanto os 
aspectos sócio-culturais quanto os aspectos psíquicos condicionantes do comportamento humano. 
Isso significa uma sistematicidade centrada na busca de garantia de condições mínimas de existência 
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validade normativa. Pelo primeiro, identifica-se a validade formal das normas; pelo 

segundo, identifica-se sua validade material.82 Com a validade formal se designa a 

vigência normativa no tempo e no espaço; com a validade material se designa uma 

relação de conformidade de conteúdos normativos. 

 

 

1.4.3 Distinção entre vigência, validade, eficácia e efetividade 

 

Para se dimensionar a completa caracterização de todas as potencialidades 

das normas, é imprescindível que elas satisfaçam os requisitos de vigência. Assim, o 

primeiro pressuposto da validade das normas no sistema jurídico é que elas sejam 

vigentes e atendam aos seus requisitos formais de criação e existência jurídicos (de 

competência de quem as cria e de procedimentos adequados para a sua criação). 

A corrente do positivismo analítico, muito bem defendida pelo italiano 

Norberto Bobbio, ilustra que a validade de uma norma prescinde do fato da mesma 

ser ou não efetivamente aplicada na sociedade, vez que na definição de um Direito 

posto pelo Estado, atualmente tido como legítimo, não se induz o elemento eficácia. 

A validade não se confunde com a vigência, posto que pode haver uma 

norma jurídica válida sem que esteja vigente, isso ocorre claramente quando se 

vislumbra a vacatio legisou quando o dispositivo legal é revogado, embora continue 

vinculante para os casos pretéritos. 

                                                                                                                                                                                     
no mundo para todos, operacionalizando-se ao menos potencialmente em função disto. É exatamente 
esse ideal de uma pretensa racionalização jurídica, com uma sistematicidade centrada no ser 
humano, que justifica a sobreposição do dever ser ao ser, apontando os direitos humanos como 
direito sobre o direito. Os direitos humanos constitucionalizados se imporiam como condições de 
validade material das demais normas jurídicas, como modelos axiológicos que atuam - ou devem 
atuar - como vínculos e limites jurídicos a toda a produção normativa (emendas constitucionais, leis, 
medidas provisórias, atos normativos administrativos, sentenças), a toda atividade de interpretação 
jurídica (estatal ou não estatal) e a toda atividade de aplicação do Direito (estatal ou não estatal). 
FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y la filosofia del derecho, ob. cit., p. 28-45. 
82

 Para discernir adequadamente validade formal e validade material, Ferrajoli e Serrano restringem a 
validade formal à expressão vigência, resguardando a expressão validade para aquilo que acima se 
designou validade material. Essas noções apresentam algumas singulares consequências para a 
funcionalidade do sistema jurídico numa perspectiva axio-teleológica – especialmente por permitirem, 
operacionalmente, a otimização jurídica da aplicação dos direitos fundamentais. A noção de validade 
garantista talvez seja o ponto mais decisivo do garantismo enquanto teoria geral do Direito, pois sua 
formulação preconiza a predominância da vinculação material da ordem jurídica aos direitos 
fundamentais. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 46. SERRANO, José Luis. Validez y vigencia: la aportación garantista 
a la teoria de la norma jurídica. Madrid: Trotta, 1999.p.38. 
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A vigência representa a característica de obrigatoriedade da observância de 

uma determinada norma, ou seja, é uma qualidade da norma que permite a sua 

incidência no meio social. 

A Lei de Introdução às Normas Brasileiras trata da vigência da lei e 

estabelece de forma pragmática os critérios que determinam o início da vigência. 

Afirma que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o território 

nacional quarenta e cinco dias após a sua publicação. Observe-se que, nos Estados 

estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três 

meses depois de oficialmente publicada. A maioria das leis, porém, prevê em seu 

texto a data em que passará a viger. Em geral, o início da sua vigência coincide com 

a data da sua publicação. Por vezes, faz-se necessária a concessão de um período 

de adaptação, para que os destinatários da nova disposição legal possam conhecer 

e compreender o que fora disciplinado. A norma jurídica perde a vigência quando 

outra a modifica ou a revoga, salvo nos casos em que a norma se destina à vigência 

temporária, estipulada no próprio texto legal ou em uma norma de hierarquia 

superior. 

A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, hoje, Lei de Introdução às 

Normas Brasileiras não traçava qualquer distinção entre vigência e eficácia quando 

afirmava que: 

 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral. Não atingindo, entretanto, 
salvo disposição expressa em contrário, as situações jurídicas definitivas e 
a execução do ato jurídico perfeito.  
Ressalte-se que essa redação original foi alterada, em 1957, para: 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou. 
§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 
por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo 
pré-fixo, ou condição preestabelecida inalteráveis, a arbítrio de outrem. 
§3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
caiba recurso.

83
 

 

Assim, pode-se concluir sintaticamente que a vigência está dividida em 

positivação e obrigatoriedade. 

Alf Ross84afirma, com base em sua influência realista, que um sistema de 

normas é vigente se for capaz de servir como um esquema interpretativo de um 
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  Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro de 1942 foi alterada para Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro, pela Lei nº 12.376, de 2010. 
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 ROSS, Alf. Direito e Justiça. Tradução Leandro Mascaro, Bauru: EDIPRO, 2000, p. 45-52. 
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conjunto correspondente de ações sociais, de maneira que se torne compreensível 

para a sociedade esse conjunto de ações como um todo coerente de significado e 

motivação. Por fim, Ross afirma que tal capacidade do sistema se baseia no fato das 

normas jurídicas serem acatadas porque são sentidas como socialmente 

obrigatórias. Já Karl Larenz85, ao distinguir vigência de validade, afirma que não há 

inicialmente distinção entre vigência e eficácia, que: 

 
Se o jurista pergunta se uma lei é válida, não tem em vista se a lei é sempre 
observada ou o é na maioria dos casos, mas se a pretensão de validade enquanto 
norma lhe é conatural se encontra justificada, de acordo com os preceitos 
constitucionais relativos à produção legislativa das normas. 
 

A conceituação da eficácia da norma jurídica é um dos aspectos mais 

conflitantes da Teoria do Direito, pois, enquanto alguns doutrinadores afirmam que 

vigência e eficácia se confundem (positivistas) há outros que alegam inexistir 

diferença entre validade e eficácia (realistas). A maioria distingue os três institutos e 

alguns, como o professor Paulo de Barros Carvalho86, subdividem a eficácia em: a) 

técnica; b) jurídica; e c) social. 

Os garantistas propõem noções diferenciadas na distinção entre eficácia 

normativa (eficácia jurídica, aplicabilidade) e efetividade normativa (eficácia 

social).Observa-se que as normas vigentes e válidas num determinado sistema 

jurídico terão legitimidade jurídico-valorativa para serem aplicadas à sociedade como 

um todo. O fato de que poderão ser aplicadas significa que tais normas têm 

aplicabilidade, ou seja, eficácia jurídica. Ademais, toda norma vigente está, a 

princípio, apta a ser aplicada a casos concretos. É importante destacar que a 

existência da norma no ordenamento jurídico é garantida por sua publicação, 

quando a norma será juridicamente existente. Assim, a vigência, sua validade 

formal, é garantida pela referida aplicabilidade, que é a eficácia jurídica da norma, 

que se dará após o período de vacatio legis. Porém, é necessário ainda que se 

indague se as normas vigentes possuem efetividade no meio social. E isto sob dois 

aspectos: se as normas são efetivamente cumpridas; se as normas contribuem para 

que o sistema jurídico atinja seus objetivos. Partindo-se daí, pode-se indagar se o 

sistema jurídico é efetivo no meio social, no que respeita ao seu cumprimento, e se, 

para tanto, disponibiliza os instrumentos para que aqueles que o aplicam atuem de 
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maneira a efetivá-lo. Mas o que é efetividade? Meirelles Teixeira e Barroso, 87 

analisam os atos jurídicos em três planos distintos: o da existência, ou vigência, o da 

validade e o da eficácia. Com base nessa construção doutrinária Luís Roberto 

Barroso, entende existir um quarto plano, que foi pouco explorado pela doutrina, ao 

longo do tempo, o da efetividade88 ou da eficácia social da norma. Resumidamente, 

para BARROSO 89  efetividade significa a realização do Direito, o desempenho 

concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, 

dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 

dever-ser normativo e o ser da realidade social. 

Acrescenta, ainda, o autor supracitado, que a efetividade da Constituição 

deverá ter por base o legislador a partir de alguns pressupostos indispensáveis, 

quais sejam: senso de realidade, normatizar, apenas o que for materialmente 

possível; técnica legislativa, vontade política, ou seja, a concreta determinação, por 

parte do poder público de tornar realidade os comandos constitucionais; e, por 

último, o consciente exercício da cidadania, exercida, pelo cidadão, mediante a 

exigência da articulação política e de medidas judiciais para realização dos valores 

objetivos e dos direitos subjetivos90 constitucionais. 

Assim, entendo que a amplitude de aplicação de uma norma mede-se por sua 

eficácia jurídica e por sua efetividade: efetividade no plano de seu real cumprimento, 

eficácia social, e eficiência no plano de atingimento de suas finalidades. Ocorre que 

uma norma vigente, juridicamente eficaz, pode ser efetiva e não atingir suas 

finalidades. Ou ser relativamente inefetiva - não ser realmente aplicada, sendo, no 

entanto, cumprida - e atingir as finalidades a que se destina. A efetividade tem, 

portanto, duas dimensões complementares. A primeira dimensão é referente àquilo 

que tradicionalmente seria chamado de eficácia social, vale dizer, se a norma tem 
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sido realmente observada por seus destinatários. Isso é perceptível quando as 

pessoas físicas ou jurídicas às quais a norma se destina geralmente obedecem ao 

preceito normativo. É perceptível, ainda, quando se verifica que os agentes públicos 

(incluam-se aqui os juízes) a aplicam realmente. Isso pode ser chamado 

simplesmente de efetividade normativa. A segunda dimensão refere-se à norma que 

atingir as finalidades a que se destina, ou seja, uma norma sempre é criada em 

função de um determinado fim a ser atingido direta ou indiretamente. Essas 

finalidades, com a vigência e a aplicação social da norma (a primeira dimensão da 

efetividade) poderão ou não ser atingidas – e, sendo alcançadas, poderão ocorrer 

em diversos graus. Entende-se que esse alcance das finalidades, dos seus objetivos 

específicos, pode também ser chamado de eficiência normativa. 

Destaco, por último, que um importante aspecto da análise da efetividade de 

uma norma é verificação se determinada norma alcançou, pelo menos 

razoavelmente, a finalidade para a qual foi criada. É importante ressaltar que o 

Direito não muda a realidade social, serve apenas como instrumento de mudanças 

ou garantia contra violações dos direitos dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

CAPÍTULO II – NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 

 

2.1 Evolução histórica legislativa no direito estrangeiro 

 

A partir de 1824 os ingleses já pioneiramente firmavam convenções coletivas 

em seu país, embora os empregadores não fossem obrigados a cumpri-las. Na 

segunda metade do século essa prática se expandiu pela Inglaterra e também para 

a França, Bélgica e Alemanha 91 . Essa evolução do sindicalismo, notadamente 

inglês, demonstra o reconhecimento da negociação coletiva na categoria de fonte 

produtora de normas jurídicas, visto que paulatinamente se impunha a validade e a 

obrigatoriedade das regras de conduta desenvolvidas em nível espontâneo e 

informal.  

Neste sentido, leciona Evaristo de Moraes Filho que o fenômeno auto-

compositivo antecedeu o reconhecimento das organizações sindicais:  

 
Enquanto, o Estado não se decidia a intervir, enquanto não se modificava a 
mentalidade das classes dirigentes, iam os operários e patrões ultimando 
entre si verdadeiros contratos coletivos de trabalho sem o saberem. Eram 
acordos coletivos que surgiam espontaneamente, à margem do direito 
estatal escrito, trazendo a paz, pelo menos durante alguns momentos para 
as classes produtoras

92
. 

 

Ademais, no que concerne à evolução a negociação coletiva se divide em três 

fases. Em uma primeira fase, denominada fase da proibição legal, a ação sindical e 

a constituição de sindicatos eram proibidas 93 . Ato contínuo, adveio a fase da 

tolerância, quando o Estado se privou de qualquer ato proibitivo, sem, no entanto, 

assegurar qualquer garantia ou reconhecimento legal. Nesse período, as 

negociações revestiam-se da condição de acordos de cavalheiros (binding in 

honouronly) e geraram direitos e obrigações no âmbito exclusivamente moral, 

destituídas de coerção e sanção (collectivebargaining). Finalmente, em um terceiro 

momento, configurou-se a fase de reconhecimento judicial, quando os entes 

associativos e sindicais foram integrados aos ordenamentos jurídicos de diversos 
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países e as normas e condições decorrentes das negociações coletivas foram 

consagradas como fontes formais e geradoras de direitos e obrigações.   

 Assim, é preciso acentuar que essas manifestações ocorriam 

predominantemente na Europa, berço da Revolução Industrial e a primeira 

legislação que abrangeu o presente instituto foi o Código Civil da Holanda, em 01 de 

fevereiro de 1909. No ano de 1912, o Código Federal Suíço das Obrigações 

abrangeu a presente matéria em seus artigos 322 e 323. Embora estas tenham sido 

as primeiras legislações a prever legalmente matéria, foi em 1918 e 1919, que 

respectivamente Alemanha e França, trouxeram as duas primeiras legislações 

específicas que efetivamente regulavam as convenções coletivas de trabalho94.        

Não obstante os referidos marcos legais supracitados, destaca-se que no 

plano constitucional, as pioneiras a tratar de constitucionalizar o Direito do Trabalho, 

que deu prevalência à ideia de proteção laboral e à liberdade de associação, foram a 

Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919.95 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, as normas social-trabalhistas foram 

internacionalizadas com a criação da Organização Internacional do Trabalho, por 

meio do Tratado de Versailles, em 1919, que teve o objetivo de melhorar as 

condições de vida e de trabalho em todos os países, o que fomentou a justiça social 

e a paz universal.  

No âmbito da Organização das Nações Unidas, em 1948, foi criada a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem que, em linhas gerais, fora inspirada 

no espírito de reconhecer a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a 

liberdade em sentido amplo, o desenvolvimento das relações amistosas entre as 

nações, o progresso social, o fomento à melhoria das condições de vida, o respeito 

universal dos direitos e liberdades fundamentais do homem, além de proclamar a 

liberdade de reunião e associação pacificas e o direito de organizar sindicatos e a 

neles ingressas para proteção de seus interesses. Destaque-se, ainda, que a Carta 

das Nações Unidas afirmou com destaque um direito à autodeterminação dos 

povos96. 
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Em 1966, em razão da convivência harmônica da referida declaração 

universal, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu aprovar dois pactos 

internacionais: o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

que versou sobre direitos sociais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e dispôs sobre direitos e garantias individuais. Ambos os pactos foram 

ratificados pelo Brasil e promulgados, respectivamente, pelos Decretos nºs. 591 e 

592, de 06 de julho de 199297.  

Ressalta-se ainda, no plano internacional, a “Declaração da Filadélfia”, de 

1944, que ampliou consideravelmente a competência da Organização Internacional 

do Trabalho e dinamizou e assegurou o direito aos ajustes coletivos e a colaboração 

entre os fatores sociais. 

Ademais, deve ser mencionada no âmbito da Organização Internacional do 

Trabalho, a Convenção nº 87, de 1948, aprovada na 31ª reunião da Conferencia 

internacional do Trabalho e, até hoje não foi ratificada pelo Brasil, que assegurou a 

liberdade sindical e proteção ao direito sindical. A Convenção nº 98, de 1948, 

aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em 1949, entrou 

em vigor no plano internacional em 18.07.1951, foi aprovada no Brasil pelo Decreto 

Legislativo n. 49, de 27.08.1952, do Congresso Nacional, ratificada em 18.11.1952, 

promulgada pelo Decreto n. 33.196, de 29.06.1953, com vigência nacional a partir 

de 18.11.1953, resguardou o direito de sindicalização e fomento à negociação 

voluntaria. A Convenção nº 154, de 1981, aprovada na 67ª reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho, entrou em vigor no plano internacional em 11.08.1983, 

aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 22, de 12.05.1992, do Congresso 

Nacional, ratificada em 10.07.1992 e promulgada pelo Decreto n. 1.256, de 

29.09.1994, com vigência nacional, a partir de 10.07.1993, definiu e preconizou o 

estímulo à negociação coletiva. A Recomendação nº 163 consagrou o direito de 

informação adequada suscetível de viabilizar a negociação coletiva.  
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2.2 Evolução histórica legislativa no direito brasileiro 

 

A primeira regulação jurídica no Brasil ocorreu com a edição do Decreto nº 

979, de janeiro de 190398, que tratou da criação de sindicatos rurais. Após este 

decreto, surgiu em 15 de janeiro de 1907 o Decreto nº 1.637 que regulou a 

organização sindical e propagou a liberdade associativa que deu a possibilidade de 

serem organizados sindicatos a qualquer profissional, com exceção dos 

trabalhadores rurais, pois estes foram relacionados no primeiro decreto.99 

Segundo Roberto Barretto Prado  

 
houve o pioneirismo das leis supracitadas. Muito antes de se legislar sobre 
sindicalismo no Brasil, regularam a constituição dos sindicatos, de maneira 
espontânea e reconheceram de modo amplo a representatividade da classe 
inteira e cuidaram de incentivar os acordos e a arbitragem, a fim de dirimir 
as divergências entre o capital e o trabalho

100
.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Com a Primeira Guerra Mundial houve o desenvolvimento da indústria e da 

produção nacional. Neste ambiente surgiram diversas agitações, a exemplo dos 

movimentos grevistas, intervenção estatal para conter a classe operária, estabilizar a 

economia e harmonizar as relações capital-trabalho, sob o verdadeiro intuito de 

manter o “status” já conquistado, a concentração de riquezas e a operacionalização 

dos fatores de produção. 

Diante deste cenário houve grandes conquistas trabalhistas entre os anos de 

1919 a 1930: a) edição do Decreto nº 3.724, de janeiro de 1919 que regulamentou 

as obrigações decorrentes de acidente de trabalho; b) em 1919 o Brasil assinou o 

Tratado de Versailles e filiou-se à Organização Internacional do Trabalho, o que 

obrigou a interceder nas relações econômicas e a cumprir determinadas 

recomendações em prol dos trabalhadores; c) o crescimento da indústria, das áreas 

urbanas e da classe operária; d) em razão da intensa exploração do operariado, 

típica do industrialismo nascente e da repercussão da Revolução Russa nos 

grandes centros industriais, surgiram generalizados e sucessivos movimentos 

grevistas, propiciando melhores condições de trabalho; e) edição da Lei Eloy 

Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que criou a caixa de aposentadoria e pensões 
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aos empregados ferroviários; f) aprovação da Emenda Constitucional nº 22/1926, 

que atribuiu competência privativa ao Congresso Nacional para “legislar sobre o 

trabalho”101.   

A vitória na Revolução de 1930 sucedeu-se a “Era Vargas”, com o Estado 

positivista, burocrático e intervencionista. Esta Revolução trouxe como maior mérito 

a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo Decreto nº 19.443, 

de 26 de novembro de 1930102, cujo objetivo era promover, fiscalizar e regulamentar 

a questão social103. Posteriormente, foi organizado o Departamento Nacional do 

Trabalho, através do Decreto nº 19.671-A, de 04 de fevereiro de 1931104.   

Durante o Governo Provisório, que durou de 1930 até 16 de julho de 1934, 

data em que foi promulgada a nova Constituição, foram decretadas muitas leis 

importantes pelo chefe do poder de governo. 

Neste período foi promulgado o Decreto nº 19.770, de 19 de março de 1931, 

conhecido como “Lei de Sindicalização”, o qual permitiu a organização sindical 

brasileira, constituída de sindicatos, federações e confederações, todos sujeitos à 

rígida fiscalização pelo Governo. Destaca-se que este Decreto impôs exigências 

exageradamente nacionalistas como condições para a subsistência dos sindicatos, a 

exemplo a substituição compulsória dos cargos diretivos cujos mandatos deveriam 

ser de um ano, proibida a reeleição105. O Decreto nº 19.770/1931, em seu artigo 9º, 

estabeleceu a unicidade sindical, que pôs termo ao pluralismo instituído pelo 

Decreto nº 1.637, de 05 de janeiro de 1907, como objetivo primordial de reduzir o 

potencial de negociação. 

No que se refere às convenções coletivas de trabalho não se pode deixar de 

reconhecer que o Decreto nº 19.770/1931 trata de lei pioneira, de caráter 

experimental, que marcou o início de uma nova organização sindical. Diversamente, 

entende João Régis Teixeira Júnior, que o Decreto nº 21.761, de 23 de agosto de 

1932106, seria a primeira legislação a respeito de convenção coletiva no Brasil107. 
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Foi por meio do Decreto nº 21.761/1932 que a convenção coletiva de trabalho 

foi conceituada e regulada.108 Além disso, este decreto criou as Comissões Mistas 

de Conciliação cuja finalidade era solucionar os conflitos coletivos que, embora 

tenham sido mantidas até 1º de maio de 1941, quando foi criada à Justiça do 

Trabalho, tornaram-se inoperante, à medida que a competência se limitava à 

tentativa de conciliação e de submissão do conflito à arbitragem, sem 

obrigatoriedade de aceitação pelas partes. 

 Alguns dias antes da promulgação da Constituição de 1934 foi expedido o 

Decreto nº 24.694, de 12 de julho de 1934, que restringiu a autonomia sindical, 

definiu os sindicatos como órgãos de colaboração do Estado e manteve seu 

reconhecimento atrelado ao Ministério do Trabalho. 

Com a Constituição de 1934, o direito do trabalho foi constitucionalizado e lhe 

foi consagrado um capítulo sobre a “ordem econômica e social” – inspirado na 

Constituição de Weimar instituiu no Brasil a Justiça do Trabalho. Além disso, esta 

Constituição também reconheceu as convenções coletivas de trabalho, através do 

disposto no artigo 121, §1º, alínea “j”, embora não tenha nada falado sobre a 

greve109. 

Ressalta-se que, embora a Constituição de 1934 tenha sido pioneira, ela 

adotou diretrizes contrapostas porque trouxe de um lado o cooperativismo e, do 

outro, o pluralismo sindical, o que resultou, assim, na não sustentação da pluralidade 

e da autonomia. Logo, esta pluralidade e autonomia sindical permaneceram 

reguladas pelo Decreto nº 24.694, de 12 de julho de 1934.           

Essa evolução do Direito do Trabalho no Brasil durou apenas três anos, pois 

com a outorga da Constituição de 1937 houve uma reviravolta no país. A Carta de 

1937 foi elaborada a partir de um regime intervencionista, corporativo, autoritário e 

restritivo às relações laborais. Logo, com a implantação do “Estado Novo” foi criada 

consagrada “a unicidade sindical, que impôs a contribuição sindical e vinculou o 

sindicato ao Estado (art. 140) – condicionando seu reconhecimento pelo Poder 

Público (Decreto-lei n. 1.402, de 3.7.1939) - com a finalidade precípua de minimizar 

os efeitos reivindicatórios, potencializando e direcionando suas funções para o 
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assistencialismo, de forma a desvirtuar sua principal atribuição, qual seja, a 

representatividade das categorias, bem como a ampla e livre atuação negocial110. 

Ato contínuo, nesta época também restou desestimulada a negociação 

coletiva, uma vez que para ter validade as convenções e os acordos coletivos 

passaram a ser submetidos à homologação da autoridade competente, bem como a 

greve era considerada um fenômeno nocivo e anti-social, desta forma, proibida. 

Durante a vigência da Constituição de 1937, foi expedido também o Decreto-

lei nº 1.402, de 05 de julho de 1939, que regulou a associação em sindicato, tendo 

incluído os autônomos no rol dos que podem constituir associações profissionais. 

Além disso, este Decreto-lei passou a prever em seus artigos 2º e 3º que as 

associações profissionais devidamente registradas no Ministério do Trabalho 

poderiam ser reconhecidas como sindicatos, investindo-se das prerrogativas que a 

lei lhes assegura.    

No ano de 1940 ocorreu uma alteração na Organização Sindical Brasileira, 

através do Decreto 2.381, de 09 de julho, o qual passou a inexistir a “liberdade” para 

a criação de entidades sindicais, para somente existir se previstas no “quadro” já 

mencionado. Em caso de inexistência poderia ser criada uma subdivisão, mas para 

isso teria de ser por iniciativa exclusiva da Comissão de Enquadramento Sindical, 

que passou a existir por força do artigo 8º deste decreto111.     

A reunião de legislação esparsa, acerca do Direito do Trabalho e do Direito 

Coletivo se deu em 1943, quando da edição da Consolidação das Leis do Trabalho, 

pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que também fez com que as decisões 

administrativas dos dissídios coletivos, até então executadas pela Justiça Comum, 

passarem à esfera da Justiça Especializada. No que tange à esfera sindical, esta 

Consolidação manteve os traços essenciais do sindicalismo brasileiro instituído pela 

Constituição de 1937, com fulcro na unicidade sindical e atrelado à esfera 

governamental.  

Com a promulgação da Constituição de 1946, considerada democrática e 

inovadora, no que se refere ao atrelamento do sindicato ao poder estatal este não foi 

alterado, bem como foi conservado o modelo sindical vinculado ao Decreto lei nº 

1.402/1939 e fundado em princípios corporativistas. No entanto, no que tange as 
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convenções coletivas de trabalho, a liberdade sindical e o direito de greve estes 

foram reconhecidos na forma da lei. 

Com a Carta de 1946, o constituinte incluiu a Justiça do Trabalho como órgão 

integrante do Poder Judiciário. Para tanto, antes da entrada em vigor da referida 

Carta, o Decreto-lei nº 9.797/1946 transformou os antigos Conselhos Regionais do 

Trabalho em Tribunais Regionais do Trabalho; o Conselho Nacional do Trabalho, no 

Superior Tribunal do Trabalho, manteve as Juntas de Conciliação e Julgamento até 

o advento da Emenda Constitucional nº 24, de 09 de dezembro de 1999, quando 

foram transformadas em Varas do Trabalho.   

No que concerne ao Direito Coletivo, às normas previstas pela Constituição 

de 1946 foram conservadas pela Constituição de 1967, à exceção do direito de 

greve, que passou a ser proibido nos serviços públicos e nas atividades essenciais, 

e da imposição de contribuições pelos sindicatos, sendo-lhes apenas permitida a 

arrecadação na forma da lei. Ademais a Emenda Constitucional de 1969 não 

proporcionou qualquer inovação no âmbito das relações coletivas. 

Com o advento da Constituição de 1988 houve modificações significativas, 

uma vez que se estabeleceu o Estado Democrático de Direito, fundado na 

implantação do regime participativo pelos cidadãos; na garantia dos direitos sociais 

e individuais; na liberdade e igualdade entre os homens; na segurança e bem-estar 

da coletividade; no desenvolvimento e erradicação da pobreza, da marginalização e 

das injustiças sociais, sempre voltados para a harmonização e solução pacífica das 

controvérsias, a nível nacional e internacional112. 

No que concerne ao Direito Coletivo do Trabalho e do Direito Sindical houve 

avanços significativos, uma vez que o constituinte fomentou a negociação coletiva, 

consagrou a liberdade associativa e a autonomia sindical, bem como garantiu o 

exercício dos direitos individuais e sociais, gerando uma mentalidade coletiva. 

Entretanto, antagonicamente, ampliou a competência normativa da Justiça do 

Trabalho, instituiu a unicidade sindical (por categorias e por dimensão territorial), 

impôs a arrecadação e cobrança de imposto sindical – extensiva a todos os 

integrantes da categoria, independentemente do vínculo associativo – e viabilizou a 

cobrança de contribuição confederativa, o que faz ruir o ideal de livre adesão e 

representação sindical, desprovido de intervenção estatal.  
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Por sua vez, doutrina José Francisco Siqueira Neto que a Constituição de 

1988 instituiu um modelo sindical contraditório, ambíguo e incongruente, posto que 

estabeleceu um regime intermediário entre a liberdade e autonomia sindicais e o 

corporativismo entre o paternalista e o repressivo e inseriu instrumentais à 

disposição dos interlocutores sociais considerados complexos e difusos.    

 

 

2.3 Conceito de negociação coletiva 

 
 

Segundo a Convenção nº 154, de 1981, aprovada na 67ª reunião da 

Conferência Internacional do Trabalho, entrou em vigor no plano internacional em 

11.08.1983, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 22, de 12.05.1992, do 

Congresso Nacional, ratificada em 10.07.1992 e promulgada pelo Decreto n. 1.256, 

de 29.09.1994, com vigência nacional, a partir de 10.07.1993 define no art. 2º a 

expressão "negociação coletiva" como, 

 
todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um 
empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias 
organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias 
organizações de trabalhadores, com fim de: a) fixar as condições de 
trabalho e emprego; ou b) regular as relações entre empregadores e 
trabalhadores; ou c) regular as relações entre os empregadores ou suas 
organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar 
todos estes objetivos de uma só vez

113
. 

 

Como se vê, a definição de OIT não se chega efetivamente a indicar o que 

seria negociação coletiva, no entanto, sua pretensão é limitar o campo da 

negociação coletiva no âmbito das relações de trabalho, do ponto de vista de seus 

sujeitos e de sua finalidade114. No conceito disposto no artigo supra da Convenção, 

do lado dos empregadores, os sujeitos são variados; pode ser um único empregador 

ou vários; pode ser uma organização de empregadores ou várias. Do lado dos 

trabalhadores, os sujeitos são mais restritos; limitam-se às organizações de 

trabalhadores, no singular ou no plural. 

                                                           
113

 Convenção nº 154, de 1981, aprovada na 67ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 

entrou em vigor no plano internacional em 11.08.1983, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 
22, de 12.05.1992, do Congresso Nacional, ratificada em 10.07.1992 e promulgada pelo Decreto n. 
1.256, de 29.09.1994, com vigência nacional, a partir de 10.07.1993, art. 2º. 
114

 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito sindical – 2ª Edição. São Paulo: LTr, 2007. p. 
146.  



60 
 

Sob o plano doutrinário, neste mesmo sentido, deve-se mencionar a definição 

de Alfredo J. Ruprechet:115 

 
Negociação coletiva é o processo tendente à superação do conflito coletivo. 
Dela devem necessariamente participar o sindicato dos trabalhadores, salvo 
as negociações estiverem voltadas à celebração de acordo coletivo que, por 
definição prescinde da participação do sindicato patronal. 
 

 São duas as finalidades da negociação coletiva: 1) fixar condições individuais 

de trabalho e 2) estabelece as condições para o relacionamento entre aqueles que 

se engajam nas relações coletivas de trabalho. Nesse sentido, se entende que a 

expressão “negociação coletiva” disposta no art 2º da Convenção 154, da 

Organização Internacional do Trabalho, compreende todas as negociações que têm 

lugar entre um empregador, um grupo de empregadores, uma organização ou várias 

organizações de empregadores, de um lado, e uma organização ou várias 

organizações de trabalhadores, de outro lado, com o fim de: a) fixar as condições de 

trabalho e emprego; b) regular as relações entre empregadores ou trabalhadores; c) 

regular as relações entre empregadores ou suas organizações e uma organização 

ou várias organizações de trabalhadores, ou lograr todos esses fins 

concomitantemente. 

Evaristo de Moraes Filho, por seu turno, entende que “a convenção coletiva é 

o desiderato, o fim almejado de toda negociação coletiva”, sendo “o instrumento 

mais dúctil e plástico para a regulação das condições de trabalho das diferentes 

categorias econômicas e profissionais existentes na sociedade”116. A negociação 

coletiva pode ser compreendida como um procedimento utilizado para se chegar a 

uma convenção coletiva ou a um acordo coletivo que ponha termo ao conflito ou 

satisfaça à reivindicação formulada por uma das partes interessadas117.  

No entanto, segundo José Carlos Arouca, 

 
a negociação pode frustrar-se e, muitas das vezes, ainda mais agora, 
quando se passa a admitir a flexibilização de direitos e às reivindicações 
dos trabalhadores os empregadores contrapõem as suas. Desse modo, 
tendo presente no nosso ordenamento jurídico, negociação coletiva é o 
procedimento de tratativas entre um ou mais sindicatos de empregadores 
ou uma ou mais empresas com o propósito de conciliar o trabalho e o 
capital a partir das reivindicações de um ou outro destinadas a completar as 
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relações de trabalho no âmbito das respectivas representações ou dos 
contratos de trabalho

118
. 

 

Desta forma, pode-se sistematizar os conceitos acima descritos com a ideia 

ampla de que a negociação coletiva consubstancia a principal manifestação auto-

compositiva de solução dos conflitos pelo consenso e autonomia das partes 

conflitantes, cujos principais meios de exteriorização são a convenção e o acordo 

coletivo de trabalho.   

 

 

2.4 Acordos e Convenções Coletivas do Trabalho 

 

As Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho119 

são, indubitavelmente, as mais importantes fontes imperativas de produção coletiva 

autônoma, profissional, consoante divisão proposta por Gomes e Gottschalk120, do 

Direito do Trabalho, prestando-se como instrumentos de consagração do 

denominado pluralismo jurídico, identificado por Amauri Mascaro Nascimento como 

“princípio fundante dos ordenamentos sociais”, expresso na “teoria do direito 

social”.121Com o propósito de encontrar solução satisfatória para os problemas então 

decorrentes de dois ramos do Direito, o Direito do Trabalho e o Direito Internacional, 

Gurvitch122, um dos fundadores da teoria do direito social, já em 1931, numa de suas 

obras clássicas, sustentava a necessidade, para ele indispensável, de “fundamental 

revisão da teoria das fontes do direito positivo”, argumentando que “o estado atual 

do Direito do Trabalho é caracterizado, antes de mais nada, pelo papel crescente do 

direito extra-estatal e inoficial que emana dos grupos espontâneos de interessados e 

os seus acordos”. 

Primeiramente, no que se refere à denominação dada a esta fonte formal de 

Direito do Trabalho não existe uniformidade, tendo, inclusive, o Brasil adotado mais 

de uma denominação. Na Constituição de 1934 foi adotada a denominação 

convenção que, ulteriormente, passou para contrato coletivo na Constituição de 
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1937, por se inspirar no modelo fascista italiano e retornou para convenção através 

da Constituição de 1946.     

A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso XXV 123 , adotou a 

denominação convenção coletiva, como já figurava na Consolidação das Leis do 

Trabalho, desde o advento do Decreto-lei nº 229, de 1967. O referido decreto-lei 

modificou o texto consolidado primitivo e alterou a expressão “contrato coletivo de 

trabalho” por “convenção coletiva de trabalho”, tal como hodiernamente vigora o 

artigo 611, que disciplinou uma nova fórmula compositiva: o “acordo coletivo de 

trabalho”. Além disso, alterou a expressão estipulam condições que regerão as 

relações individuais de trabalho, no âmbito da respectiva representação” por 

“estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho.   

Neste diapasão, pode-se concluir que a convenção e contrato coletivo têm, 

efetivamente, o mesmo sentido e significado. De qualquer modo, contrato ou 

convenção coletiva, segundo Orlando Gomes “(...) foi a instituição que, pela primeira 

vez, permitiu aos trabalhadores influir, real e positivamente, na determinação das 

condições de trabalho.”124 

 

2.4.1 Conceito de Convenção e Acordo Coletivo 

 

Existem diversas formas de definir o ajuste firmado entre empregados e 

empregadores no plano coletivo125.A Organização Internacional do Trabalho, por 

meio da Recomendação nº 91, de 1951, definiu o contrato coletivo como  

 
todo contrato escrito relativo às condições de trabalho e emprego, celebrado 
entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou várias 
organizações de empregadores, por uma parte e, por outra, uma ou várias 
organizações representativas de trabalhadores ou, na ausência de tais 
organizações, representantes dos trabalhadores interessados, devidamente 
eleitos e autorizados por esses últimos, de acordo com a legislação 
nacional

126
.  

 

No entanto, José Claudio Monteiro de Brito Filho, entende que esta definição 

dada pela Organização Internacional do Trabalho indica que o contrato de trabalho é 
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um negócio jurídico bilateral, entre representantes do capital e do trabalho, com o 

objetivo de regular condições de trabalho127. Já, Octavio Bueno Magano, por sua 

vez, critica esta definição dada pela Organização Internacional do Trabalho, pois a 

referida definição é tautológica. Assim conceitua convenção coletiva de trabalho da 

seguinte forma: “é o negócio jurídico através por meio do qual os sindicatos 

estipulam condições de trabalho.”128 

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, as convenções e os 

acordos coletivos de trabalho passaram a ser expressamente garantidos no artigo 

7º, inciso XXVI. No entanto, foi através do seu artigo 1º 129, do Decreto-lei nº 21.761, 

de 23 de agosto de 1932, norma precursora, que a convenção coletiva de trabalho 

foi conceituada e regulamentada – ressalva-se que a Lei nº 19.770/1931 previa a 

celebração de convenções ou contratos de trabalho, sem, contudo, conceituá-los – e 

cuja denominação somente foi adotada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a 

partir de 1967, com o advento do Decreto-lei nº 229130. Neste sentido, o legislador 

instituiu avanços no Direito Coletivo e introduziu três modificações significativas: a) 

concedeu eficácia erga omnes a todos os integrantes das categorias envolvidas, 

independentemente de decisão pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; b) 

possibilitou a formalização de pacto coletivo no plano de empresas (“acordo 

coletivo”); c) deixou claro que as normas convencionais concorrem, paralelamente, 

com outras fontes formais do Direito, notadamente a autonomia privada dos 

contratantes. 

Na acepção legal, convenção coletiva de trabalho, propriamente dita, é o 

instrumento celebrado entre os sindicatos representativos das categorias 

profissionais e econômicas, ou seja, é o diploma negocial de natureza intersindical. 

O acordo coletivo de trabalho é o meio negociado entre os sindicatos 

representativos das categorias profissionais e uma ou mais empresas da 

correspondente categoria economia, ou seja, de menor abrangência. 
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Amauri Mascaro Nascimento entende que a distinção entre os dois níveis de 

negociação coletiva está relacionada ao “âmbito de aplicação”, pois as convenções 

coletivas de trabalho emergem aplicáveis a todos os empregadores e a todos os 

empregados integrantes das categorias envolvidas, sejam associadas ou não, 

enquanto os acordos coletivos resultam em campo de aplicação menor, eis que 

restritos a uma ou mais empresas que participaram da negociação 131 . Por fim, 

Segadas Vianna, com base na legislação brasileira, define convenção coletiva de 

trabalho como “um ato legislativo elaborado por entidades sindicais e por via 

convencional, visando a regular e estipular as condições para as relações individuais 

de trabalho”132. 

 

 

2.4.2 Natureza Jurídica da Convenção Coletiva do Trabalho 

 

Muitas foram às discussões acerca da natureza jurídica das convenções 

coletivas de trabalho, principalmente para justificar sua existência e legalidade. 

Hodiernamente, a aplicabilidade e a extensão de uma convenção ou de um acordo 

coletivo de trabalho são devidamente reguladas em lei, embora ainda possa ser 

amplamente discutida133.  

Octavio Bueno Magano entende que a convenção coletiva de trabalho é 

 
um negócio jurídico resultante de autonomia das partes convenentes. Vale 
dizer que se particulariza como negócio jurídico bilateral, ou, mais 
especificamente, como contrato normativo. É contrato porque expressa o 
mútuo consenso das partes convenentes, a respeito de um objeto e é 
normativo em virtude de sua aptidão para determinar o conteúdo dos 
contratos individuais. A normatividade inerente à convenção coletiva de 
trabalho provém do poder transferido ao sindicato ou outro agrupamento 
legitimado a celebrá-la, pelos indivíduos que se inserem na organização.

134
 

 

 Logo, pode-se dizer que o conteúdo da convenção coletiva de trabalho é 

composto de cláusulas normativas e obrigacionais. As primeiras são as que 
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convertem em cláusulas os contratos individuais de trabalho e as segundas as que 

estabelecem obrigações entre as partes convenentes.135 

A. F. Cesarino Jr., seguindo o disposto no artigo primeiro da lei búlgara de 

1936, lecionou: 

 
O contrato coletivo de trabalho é uma convenção entre representantes de 
sindicatos de trabalhadores legalmente constituídos, e patrões isolados ou 
representantes de seus respectivos sindicatos profissionais, também 
legalmente constituídos, cujo objetivo é fixar o conteúdo dos futuros 
contratos individuais (singulares ou coletivos) a serem ajustados entre 
operários e patrões. OLIVEIRA VIANA precisa bem a distinção entre o 
contrato individual e o coletivo, esclarecendo que no primeiro se pactuam 
serviços e no segundo normas a serem seguidas pelos futuros contratos 
individuais de trabalho.

136
 

 

Logo, em razão da presente questão ter pontos controvertidos as opiniões se 

dividem em três correntes distintas: a contratualista, a normativa e a mista. 

 

 

2.4.2.1 Teoria Contratualista 

 

 É a teoria que defende que o contrato do trabalho é um contrato pertencente 

ao direito obrigacional. Filiavam-se a esta teoria alguns autores na Itália, Barassi, 

Sacerdoti, Reneletti, Navarra, Asquini, Azariti, Rovelli, Greco, Melloni, Zanzara, La 

Lumia, Chiarelli, Peretti-Griva, De Semo, Toesca, Pacionoti, Sette, Vassali e 

Ruggiero, bem como grande número de autores franceses e alemães137.   

 

 

2.4.2.2 Teoria Normativista 

 

João Régis Teixeira Júnior, leciona que entre as teorias normativistas 

sobressai a do pacto social de DeVischer. Este pacto entende que entre 

trabalhadores e empregados não há contrato, mas coincidência de interesses, e, em 

razão disto, o acordo sobre condições de trabalho é um “ato complexo”, da mesma 

natureza que a fundação de uma associação, sendo, portanto, uma ‘convenção-lei’, 
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um ‘ato-regra’, uma ‘lei profissional’, que disciplina de maneira objetiva e 

permanente as relações profissionais entre duas ou mais categorias. Além disso, 

defende esta teoria que ao entrar no sindicato o patrão e o operário se submetem 

antecipadamente às decisões da maioria138.  

 

2.4.2.3 Teoria da Instituição Corporativa 

 

Esta teoria explica a eficácia139 ultra-contraentes do contrato coletivo, pelo 

caráter institucional do sindicato, que faz com que o contrato coletivo seja uma lei 
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dos pactuantes, já a eficácia erga omnes atinge todos os integrantes dos grupos representados pelos 
contratantes, independentemente da condição de associados. A eficácia no caso dos contratos 
coletivos de trabalho, ao contrário dos contratos em geral onde é interpartes, tem amplitude maior e é 
considerada ultracontraentes. De acordo com a eficácia ultracontraentes, mesmo no caso de eficácia 
limitada, a produção de efeitos não é somente para os contraentes (obrigacionais), mas também para 
os associados (normativos). Ernesto Krotoschin, ao tratar dos efeitos normativos das convenções 
coletivas, aduz que é característica das normas nelas fixadas sua inderrogabilidade e sua aplicação 
imediata, além de sustentar que não existe incorporação das cláusulas normativas aos contratos 
individuais de trabalho, visto que sendo a convenção lei material, aplica-se às relações entre 
empregado e empregador sem que seja preciso imaginar a incorporação. Por fim, leciona que as 
condições fixadas nos contratos coletivos visam ao interesse do grupo e à ordem pública, não o 
interesse individual, pelo que têm caráter imperativo e irrenunciável (KROTOSCHIN, Ernesto. Manual 
de derecho del trabajo. Buenos Aires: Depalma, 1972, p. 134) Alfredo J. Ruprecht elenca dois efeitos, 
a inderrogabilidade, segundo o qual as cláusulas normativas são inderrogáveis pela vontade 
daqueles que se encontram dentro do âmbito de aplicação pessoal do ajuste e a obrigatoriedade, 
surgindo esta última de duas formas: 1) da faculdade que teriam certos grupos de criar normas, e 2) 
de disposição constante do ordenamento jurídico. Por sua vez, Octavio Bueno Magano ensina que os 
efeitos são: 1) a força vinculante da convenção sobre os contratos individuais e 2) a sua 
executoriedade,  No que tange à força vinculante, o efeito reflete de duas formas: “como a 
obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas, no caso do Brasil, onde prevalece a eficácia 
ultracontraentes geral, por todos os integrantes das categorias representadas no ajuste, 
independentemente da condição de associados ou não das entidades sindicais; e como aquele que 
faz prevalecer as cláusulas do contrato coletivo sobre as dos contratos individuais de trabalho, 
durante o prazo de vigência do primeiro. Deve ser observado no primeiro aspecto que uma vez 
celebrado o contrato coletivo de trabalho, as cláusulas normativas geram efeitos imediatos em todos 
os contratos individuais de trabalho, de associado ou não dos contratantes e devem ser observados 
todos os direitos e obrigações previstos no ajuste coletivo. Já em relação ao segundo aspecto, 
merece destacar que as cláusulas normativas prevalecerão sobre as condições contratadas 
individualmente, conforme preceitua o art. 619 da Consolidação das Leis do Trabalho: “Nenhuma 
disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito”. 
Neste sentido, na hipótese de confronto entre cláusulas de contrato coletivo e de contrato individual, 
não é necessário analisar qual a norma mais favorável, pois a disposição legal é taxativa, mandando 
aplicar a condição prevista no contrato coletivo. Todavia, esta regra não é absoluta, imodificável, 
basta somente ser inserida no bojo da convenção ou do acordo coletivo, cláusula que disponha 
contrariamente ao art. 619 da CLT, ou seja, que fixe que as cláusulas dos contratos individuais, se 
mais benéficas, prevalecem sobre as do ajuste coletivo. No que se refere à executoriedade, as 
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profissional oferecida à adesão dos operários admitidos ao trabalho140. Dentre as 

teorias mistas se incluem as de Carnalutti, seguido por Ascarelli, Rovelli, Montessori, 

Stolfi, Pergolesi, Rafael Caldeira e Romano, que se tornou o seu mais forte defensor 

e que considera um contrato híbrido, com “corpo de contrato e alma de lei”; a de 

Giorgio de Semo, que vê nele um “negócio jurídico contratual, mais radicado no 

fecundo e multiforme terreno do direito público”; e Gracco D’Agostino que, 

aproximadamente como Salemi admite duas partes “uma, contendo as obrigações 

                                                                                                                                                                                     
cláusulas dos contratos coletivos de trabalho são exigíveis de imediato, em juízo e fora dele, não 
somente pelos interessados como, em se tratando de trabalhadores, pelos seus representantes 
diretos, os sindicatos. Por fim, ressalta-se que atualmente, as convenções coletivas de trabalho 
produzem efeitos a todos os membros dos sindicatos representativos das categorias econômicas e 
profissionais e o acordo coletivo, de forma menos ampla, a todos os integrantes dos sindicatos 
representativos da categoria profissional e uma ou mais empresas da correspondente categoria 
econômica, em virtude do artigo 611 e seu §1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Diante o 
exposto, pode-se afirmar que na ordem juslaboral brasileira, em se tratando de cláusulas normativas, 
a eficácia será erga omnes. Já a eficácia ultratemporal, segundo Kelsen é “a referência da norma ao 
espaço e ao tempo é o domínio da vigência espacial e temporal da norma. Este domínio de vigência 
pode ser limitado, mas pode também ser ilimitado. A norma pode valer apenas para determinado 
espaço e para um determinado tempo, fixados por ela mesma ou por outra norma superior; ou seja, 
regular apenas fatos que se desenrolam dentro de um determinado espaço e no decurso de um 
determinado período de tempo.” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª Ed. Trad. João Baptista 
Machado. In: GONÇALVES, Lilian. Ultratividade das cláusulas normativas. São Paulo: LTr, 2008. p. 
89). Estas proposições revelam-se suficiente para reiterar que as convenções e os acordos coletivos 
de trabalho possuem “termo inicial e final” predeterminados por força de lei (artigos 613, inciso II e 
614, §3º, ambos da CLT) e de que a vigência (exigibilidade) e eficácia (produção de efeitos) 
constituem qualidades do texto normativo, nem sempre concomitantes.. A eficácia ultratemporal das 
normas convencionais implica na problemática de se saber se os efeitos dos diplomas negociais 
podem exceder o período de sua vigência, quando incorrida substituição por outra norma coletiva 
superveniente ao seu lapso final, ou seja, quando houver “vacância normativa”. Na ordem juslaboral 
pátria, a ocorrência desta modalidade de eficácia somente ocorreu pelas Leis nºs 7.788/89, art. 1º, 
parágrafo único e 8.542/92, art. 1º, §1º, atualmente revogadas, pois preceituavam que as vantagens 
previstas em cláusulas convencionais somente poderiam ser reduzidas ou suprimidas por 
instrumentos convencionais posteriores. (GONÇALVES,  Lilian. Ultratividade das cláusulas 
normativas. São Paulo: LTr, 2008, p. 89). Atualmente, na ordem justrabalhista brasileira, inexiste 
dispositivo legal a disciplinar e contemplar a possibilidade de eficácia ultratemporal das cláusulas 
normativas, ao contrário o inciso II do artigo 613 e o §3º do artigo 614, ambos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, preceituam o termo final da vigência e a produção de efeitos. Quanto a eficácia 
ultrativa, Carlos Zangrando ensina que a ultratividade é o fenômeno jurídico consistente na 
manutenção da eficácia das cláusulas normativas das convenções e acordos coletivos de trabalho 
mesmo depois de expirada a sua vigência. (ZANGRANDO, Carlos. Princípios jurídicos do direito 
trabalho. 2ª Ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 620). Já José Claudio Monteiro de Brito Filho entende que a 
ultratividade é a sobrevivência de condições de trabalho pactuadas em instrumento normativo, após 
sua vigência, pela incorporação definitiva das cláusulas normativas nos contratos individuais. ). 
(BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito sindical – 2ª Edição, São Paulo: LTr, 2007, p. 200). 
Este fenômeno transcende aos interesses das partes convenentes para interferir diretamente sobre 
os contratos individuais das categorias profissionais representadas e abrangidas, consistente em 
integrar definitivamente as vantagens instituídas por via negocial, independentemente de idêntica 
estipulação superveniente. Para Amauri Mascaro Nascimento, a ultratividade é o efeito ultratemporal 
dos contratos coletivos, cujo seu posicionamento é pela ocorrência, conforme aduz: “Há uma função 
receptícia do contrato individual e uma função outorgante do contrato coletivo acasalando-se para a 
transposição do direito, que sai da esfera do acordo coletivo para penetrar no âmbito do contrato 
individual, como norma que, por si só, manterá, não necessitando mais do acordo coletivo para 
fundamentar

139
”. (NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compendio de Direito Sindical, op., cit., p. 133). 

140
 Idem, p. 34. 
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que as associações legalmente reconhecidas assumem reciprocamente 

(attonegoziale), e outra que contém verdadeiras normas jurídicas (ato normativo)”.      

Por fim, Cesarino Júnior, adere à tese contratual, a qual afirma “ser o contrato 

coletivo um contrato de direito público, cuja eficácia, em relação aos indivíduos 

diversos dos que estipularam, se explica pela relação de representação legal dos 

membros da categoria por parte das associações profissionais”141. 

Como vimos, nos dias atuais, a natureza jurídica não encontra posição 

uniforme da doutrina, que tenta explicar a correta natureza jurídica, conforme várias 

teorias142, são elas: 

a) Teorias Contratualistas ou Civilistas 

Estas teorias surgiram antes da primeira guerra mundial com a intenção de 

definir o aparecimento de um novo fenômeno social, quer sejam as convenções 

coletivas de trabalho. O advento das negociações coletivas dividiram civilistas e 

publicitas. Os primeiros pretendem uma construção dogmática da convenção 

coletiva segundo os cânones tradicionais, enquanto os segundos elaboram nova 

doutrina com fundamento no direito público e que exprimia um anelo, uma tendência 

de seu desenvolvimento histórico, sem contrapartida no Direito Positivo. Para os 

adeptos desta teoria, a natureza jurídica das convenções coletivas decorre dos 

conceitos clássicos do Direito Civil, em especial, dos contratos, visto que são 

fundados precipuamente na autonomia da vontade e revestidos de caráter 

obrigacional entre as partes contratantes. Com a compreensão destas teorias, 

advém outras teorias para tentar explicar a natureza jurídica das negociações 

coletivas, entendo que as principais teorias civilistas são: teoria do mandado143, 

teoria da estipulação em favor de terceiros, a teoria de gestão de negócios. 

b)Teorias normativistas: 
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CESARINO JÚNIOR, Antonio Ferreira. Direito social. Direito Social Brasileiro, ob. cit., p. 426. 
142

 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direito sindical, ob. cit., p. 165. 
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 A corrente contratualista, fundada na teoria do mandato, entende que os sindicatos atuam como 
mandatários de seus associados, assim, estipulam normas convencionais, na forma preconizada pelo 
Direito Civil. Para esta teoria, os sindicatos profissionais representam os trabalhadores, logo, as 
obrigações assumidas por eles vinculam os trabalhadores. A teoria da estipulação em favor de 
terceiros pressupõe a existência de três figuras: o estipulante (sindicato); o promitente (empregador) 
e o terceiro beneficiário (trabalhadores), e o ente sindical ajusta com o empregador vantagens que se 
reverterão em benefício dos membros da categoria.Sobre esta teoria. A teoria da gestão de negócios 
a que se apegam os contratualistas fundamenta-se na suposição de que o sindicato, ao celebrar 
convenção coletiva, embora destituído de mandato, atue segundo o interesse dos trabalhadores. A 
referida teoria também não vingou posto que requeria que o terceiro declarasse que desejava 
beneficiar-se da convenção coletiva, ao passo que esta beneficiava-os indistintamente. Sobre esta 
teoria, João Régis Teixeira Júnior sustenta que caiu por terra, posto que os associados do sindicato 
não poderiam ser considerados terceiros. 
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As teorias contratualistas restaram superadas diante a notória insubsistência 

argumentativa capaz de autorizar o enquadramento das convenções coletivas aos 

tradicionais e clássicos contratos previstos pela legislação civil, decorrendo daí o 

surgimento da concepção normativa144.Os defensores destas teorias são adeptos ao 

pluralismo jurídico e sustentam, assim, que o Estado não detém o monopólio na 

produção de normas jurídicas e que as convenções coletivas, em seu conteúdo 

normativo, aplicado abstrata e genericamente à coletividade, equivalem a preceito 

legal145. Ocorre que a classificação da teoria normativa não se revela uniforme, 

posto que segundo Orlando Gomes e Elson Gottschalk, essa teoria subdivide-se 

em:146teoria institucional, concebida por Hauriou e significa que instituição é todo 

elemento da sociedade cuja duração não depende da vontade subjetiva de 

indivíduos determinados147. Logo, é fundada no pressuposto de que os sujeitos 

integrantes de um sindicato (instituição-organismo) submetem-se às regras 

emanadas das convenções coletivas (instituição-regra), como se normas jurídicas 

fossem148. Teoria do ato-união, teoria também é conhecida como teoria solidarista e 

é defendida por Duguit, que entendeu que “no ato-união, a coincidência de vontades 

cria uma regra, uma norma de atividades, dá lugar a um estatuto. Nesta categoria 

coloca as convenções coletivas de condições de trabalho.149Outrossim, para os 

escritores Orlando Gomes e Elson Gottschalk, essa teoria “parte da premissa de que 

a convivência humana em sociedade tem por base a solidariedade e a observância 

de normas, caracterizadas como jurídicas, em razão da suscetibilidade de 

permanente sanção, assegurada pela consciência e reação social. Negada a 

autonomia de vontade e o monopólio estatal da lei, no seu entender, a convenção 

coletiva classifica-se como ato jurídico plurilateral, decorrente de união, cujo 

concurso de vontades dá origem a uma ‘regra’ a ser cumprida”150.   Teoria normativa 

de Kelsen, de acordo com esta teoria, a convenção coletiva é espécie comum de ato 

jurídico que está inserida no ordenamento jurídico e, por isso, reveste-se de 

normatividade. E, por fim a teoria mista da convenção coletiva se mostra 
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 Idem, p. 77. 
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 Idem, p. 77. 
146

 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho, ob. cit. p. 78. 
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 TEIXEIRA JÚNIOR, João Régis. Convenção coletiva de trabalho: não incorporação aos contratos 
individuais de trabalho, ob. cit. p. 36. 
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 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho, ob. cit., p. 78. 
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 TEIXEIRA JÚNIOR, João Régis. Convenção coletiva de trabalho: não incorporação aos contratos 
individuais de trabalho, ob. cit., p. 37. 
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 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho, ob. cit., p. 78. 
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convergente no sentido de que os diplomas convencionais lato sensu, dos quais são 

espécies o acordo e a convenção coletiva de trabalho revestem-se de natureza 

jurídica híbrida ou dualista. Logo, caracterizam-se como contrato porque decorrem 

da vontade e da participação pelos interlocutores sociais, que assumem obrigações 

recíprocas (cláusulas obrigacionais), e, também como ato normativo, uma vez que 

criam normas e conduções que regerão as relações individuais de trabalho no 

âmbito de representação das categorias envolvidas (cláusulas normativas). Frise-se, 

portanto, que, para os adeptos a esta teoria, a convenção coletiva tem natureza 

híbrida, que se compõe, unilateralmente, de cláusulas contratuais e normas 

jurídicas151.  

José Martins Catharino, ao discorrer sobre a natureza jurídica da convenção 

sindical normativa, expôs a seguinte problemática: “no mundo jurídico atual, será 

que a contratualidade e normativa são fundamentalmente distintas?”. O próprio autor 

após percorrer diversas teorias tradicionalmente citadas por vários autores, concluiu 

que: “de certo modo e grau, a convenção sindical tem semelhanças com o ‘contrato 

normativo’. Diante o exposto, entendo que esta teoria é indispensável à moldura que 

melhor se adapta à realidade brasileira, para ante a definição legal de que 

convenção coletiva é o “acordo de caráter normativo...”, tal como preconizado pelo 

artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, embora, reitere que permanece o 

dissenso doutrinário.  

 

 

2.5 Vigência, validade e eficácia dos contratos coletivos do trabalho e 

previdenciários. 

 

Apesar de já ter se abordado o tema no capítulo anterior, é importante fazer 

breves considerações a respeito do tema, tendo em vista a regulamentação prevista 

no art. 614 da CLE quanto o prazo de vigência das Convenções e dos acordos 

coletivos. A vigência “revela a qualidade, ou o estado do que está em vigor, 

permanece efetivo, exerce toda sua força, ou se encontra em plena eficácia, ou 
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 TEIXEIRA JÚNIOR, João Régis. Convenção coletiva de trabalho: não incorporação aos contratos 
individuais de trabalho, ob. cit., p. 38. 
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efeito.”152 No que se refere à concepção formal da vigência, a problemática se revela 

no tempo de atuação e existência jurídica da norma, cuja qualidade a torna de 

observância obrigatória, ou seja, vigência é o atributo que determina o tempo em 

que a norma começará a viger e, portanto, poderá ser exigível. 

Miguel Reale não reduz o problema da vigência à mera concepção 

normativista, no seu entender, caracterizada pela legitimidade e competência pelo 

órgão emanador da regra; pela compatibilidade hierárquica com as normas 

subordinantes ou não; pela obediência a trâmites e procedimentos previstos no 

ordenamento jurídico em que se pretende inserir – mas, ao revés, exalta as 

exigências axiológicas que determinaram o aparecimento da regra jurídica, bem 

como as condições fáticas suscetíveis de viabilizar sua eficácia social153. Assim, 

Reale busca correlacionar o “fundamento” com a “vigência” e a “vigência” com a 

“eficácia”. 

Para a legislação brasileira, a duração dos contratos coletivos de trabalho é 

estabelecida no art. 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que prescreve: 

“Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo superior a 2 (dois) 

anos”.    

Logo, a única modalidade de contrato coletivo de trabalho admitida, de acordo 

com a sua duração, é a contratação por prazo determinado, com limitação temporal 

máxima, ao contrário de outros países que, de acordo com Magano, admitem “que a 

convenção se celebre por prazo determinado como por prazo indeterminado”154. 

Dessa forma, devem as partes estabelecer sempre nos contratos coletivos a 

cláusula de duração com fixação de período máximo de dois anos para sua vigência, 

em virtude do preceito do art. 614, §3º da Consolidação das Leis do Trabalho, sob 

pena de nulidade, conforme art. 613 da CLT. Contudo, nada impede que as partes 

pactuem a retroavidade de seus efeitos ou a prorrogação de seu vencimento. Neste 

sentido, entende José Claudio Monteiro de Brito Filho que o ajuste fixando prazo de 

duração superior a dois anos, não será nulo, apenas deverá ser adequado à 

imposição legal, tendo a duração limitada ao prazo máximo estabelecido em lei. 

Contrariamente, entende Mônica Sette Lopes que “a disposição legal sobre a 
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 HUECK, Alfred e NIPPERDEY, H. C. Compendio de derecho del trabajo. Madri: Ed. Revista de 
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duração máxima do contrato coletivo tem natureza supletiva, só sendo aplicada em 

inexistência de disposição convencional a respeito, pelo que as partes poderiam 

ajustar prazo superior ao estabelecido na lei.” 155 Também a jurisprudência 

consolidada entende que é inválida a cláusula naquilo que ultrapassa o prazo total 

de dois anos e o instrumento coletivo originário por prazo indeterminado156. 

Entretanto, existem decisões da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho 

nos Processos nºs. RR 1205/2002-043-12-40 (DJ 27.10.2006) e RR-1248/02-043-

12-00.0 (DJ 31.10.2007)157, que entenderam que não é prejudicial ao empregado um 

acordo coletivo ser fixado com prazo superior a dois anos, inclusive porque não há  

restrição no texto constitucional, As referidas decisões praticamente reinterpretam a 

Orientação Jurisprudencial nº. 322, da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, não 

obstante essa Orientação dispor expressamente que é de dois anos o prazo máximo 

para a vigência de contratos coletivos de trabalho. O argumento utilizado para 

reinterpretar a Orientação é de que se assenta esta em precedentes em que houve 

prorrogação por tempo indeterminado, com prejuízo para os trabalhadores, ou seja, 

fundado na regra da norma mais favorável. 

Ainda sobre a duração, observa-se que inexiste vedação legal ao 

estabelecimento de duração diferenciada para determinadas cláusulas, ou seja, não 

é vedado que parte das cláusulas do acordo tenha uma duração e o restante do 

instrumento outra, como, por exemplo, pode-se estipular convenção com duração de 

dois anos, salvo em relação às cláusulas relativas a salário e remuneração, que 

podem ter outra duração, qual seja, um ano. 

Em relação à vigência, o artigo 614, §1º da Consolidação das Leis do 

Trabalho estabelece que os contratos coletivos de trabalho entram em vigor 3 (três) 

dias após a data de sua entrega para fins de registro e arquivamento. Logo, muito 

embora possa ser afirmado que somente será exigido o cumprimento de norma 

prevista no contrato coletivo passados três dias do pedido de registro, não significa 

que as partes não possam fixar outra data para a entrada em vigor, posterior a três 

dias, ou até anterior. Porém, destaca-se que o prazo legal é para a exigibilidade, não 

para a data de produção de efeitos, assim, se for concedido, por exemplo, um 

reajuste salarial, este será devido a partir da data acordada pelas partes, no entanto, 
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somente poderá ser cobrado do empregador a partir da entrada em vigor do contrato 

coletivo de trabalho.  Por fim, conforme entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho não poderá ocorrer, todavia, a entrada em vigor com efeito retroativo que 

venha em prejuízo dos trabalhadores, sob pena de ferir direito adquirido, in verbis: 

 
RECURSO DE REVISTA - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - 
ACORDO COLETIVO - CLÁUSULA QUE DISPÕE SOBRE SITUAÇÃO 
PRETÉRITA JÁ CONSUMADA NO TEMPO - INEFICÁCIA. As convenções e 
acordos coletivos são instrumentos normativos autônomos, resultantes de 
negociação coletiva, por meio da qual se celebra um pacto de vontade com 
vigência limitada no tempo, cujas cláusulas vigoram pelo período respectivo, de 
modo que, apenas no período de vigência do acordo coletivo, prevalece a jornada 
de trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento superior àquela 
estabelecida no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. No mesmo diapasão, 
cláusula dispondo sobre situação já consumada no tempo, visando emprestar 
validade formal ao regime de turnos ininterruptos com efeitos pretéritos, esbarra, 
quanto à eficácia, no que se contém do art. 614, § 3º da CLT, art. 6º da LICC e art. 
5º, inciso XXXVI da CF/88.

158
 

 

 Quanto a validade, pode se dizer que em sentido amplo, a validade da norma 

pode ser classifica em validade constitucional, formal e material. A validade 

constitucional indica que a norma foi elaborada conforme os preceitos 

constitucionais. A validade formal exprime seu regramento com a observância dos 

procedimentos legais. Já a validade material situa-se no âmbito da matéria objeto de 

elaboração. Do ponto de vista legal, validade e vigência podem coincidir, pois 

significa que durante o prazo de validade a norma é vigente. Entretanto, nada 

impede que uma norma formalmente válida tenha sua vigência postergada por sua 

fonte instituidora, conforme preconiza o caput do artigo 1º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, ou uma norma vigente cuja validade está sendo 

questionada, por suposta desconformidade com as regras impostas pelo sistema 

para sua produção159. 

Segundo Norberto Bobbio, a validade jurídica de uma norma depende da 

verificação da existência deste preceito, enquanto regra jurídica inserta em um 

determinado ordenamento jurídico. Acrescenta que a validade da norma importa em 

perquirir a legitimidade do poder de que ela emanou e verificar a hipóteses de 

revogação, expressa ou tácita, em razão da regulamentação integral ou parcial 

                                                           
158

 TST – 1ª Turma, Processo n. RR 701010/2000, julgamento em 1º.11.2006, Relator Ministro Vieira 
de Mello Filho, DJ 17.11.2006.  
159

 GONÇALVES, Lilian. Ultratividade das cláusulas normativas, ob. cit., p. 84. 



74 
 

sobre determinada matéria por outra norma ou pela incompatibilidade com outras 

normas do sistema160. 

No entanto, forçosa é a distinção entre a validade que diz respeito à 

conformação da norma elaborada às regras do sistema e a vigência, ao revés, 

refere-se ao tempo de duração da norma. Assim, não se pode negar que uma norma 

válida e vigente se reveste de aptidão para produzir efeitos (eficácia). Entretanto, 

segundo a mesma deve haver possibilidade de uma norma revogada e, portanto, 

inválida e não mais vigente, produzir efeitos jurídicos vinculantes, transcendendo 

aos limites formais e temporais, sendo este fenômeno denominado de “ultratividade” 

da norma. 

Sobre este tema havia entendimento tradicional firmado pela jurisprudência 

trabalhista durante mais de três décadas e apoiado por grande parte da doutrina que 

aduzia que a eficácia jurídica dos contratos coletivos de trabalho estava limitada ao 

prazo de sua vigência, logo os direitos e obrigações normativas não se integrariam, 

como direitos adquiridos, aos contratos de trabalho. 161 A justificativa deste 

entendimento era de que as condições de trabalho são naturalmente mutáveis, logo 

os negócios jurídicos normativos que as regulamentam devem estar sempre 

marcados pela modificabilidade. Em razão disso, este entendia que seria 

extremamente prejudicial que as normas coletivas se “petrificassem”, como direitos 

adquiridos162. 

No âmbito do direito espanhol, o Estatuto dos Trabalhadores prevê a 

cessação dos efeitos das cláusulas obrigacionais ao término da vigência da 

convenção. No entanto, quanto às cláusulas normativas, inexiste prorrogação 

automática, ao termo final da convenção, matéria a ser regulada pelo próprio 

diploma negocial.  Graciela Giuzio, ao abordar a questão da ultratividade em seu 

país, Uruguai, onde não existe norma legal alguma que regule esta matéria, concluiu 

pela continuidade da aplicação das cláusulas normativas, mesmo após a extinção do 

contrato coletivo, inclusive para os trabalhadores admitidos após dita extinção, o 

explicaria pelo princípio da igualdade e pela transformação do conteúdo do contrato 

em usos e práticas profissionais163. 
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No Brasil não há legislativamente o fenômeno da ultratividade. Isso ocorreu 

após a época que prevaleceu a ultratividade em virtude do artigo 1º, §1º da Lei nº 

8.542/92, lei esta revogada pelo artigo 18, da Medida Provisória nº. 1.079, de 

28.7.95, sucessivamente reeditada. Destaca-se que, em 02 de julho de 1998, o 

Ministro Marco Aurélio, do Superior Tribunal Federal, concedeu liminar na ADIn n. 

1.849-0-DF, que suspendeu a eficácia do artigo 19, da Medida Provisória n. 1.620, 

de 10 de julho de 1998, que substituía o artigo 18 da MP n. 1.079/95, que 

consagrava provisoriamente a ultratividade.   

No entanto, o governo não aceitou o entendimento do STF e transformou a 

MP n. 2.074/73 na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. O artigo 18 dessa lei 

revogou o artigo 1º, §1º da Lei nº 8.542/92.164A jurisprudência do Tribunal Superior 

do Trabalho vinha até 2012 rechaçando a ultratividade, conforme se verifica pelo 

acórdão abaixo165: 

 

RECURSO DE REVISTA. NORMAS COLETIVAS. ULTRATIVIDADE. ARTIGO. 1º 
DA LEI Nº 8.542/92. Com a revogação do comando legal insculpido no § 1º do 
artigo 1º da Lei nº 8.542/92 - o qual expressamente previa que as cláusulas dos 
acordos, contratos e convenções coletivas de trabalho integravam os contratos 
individuais de trabalho e somente poderiam ser reduzidas ou suprimidas em 
posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho - a partir de julho de 
1995, com a edição da Medida Provisória nº 1.079 e suas sucessivas reedições, 
as quais culminaram com o advento da Lei nº 10.192, de 14/02/2001, inexiste 
respaldo legal para o reconhecimento da ultratividade da norma convencional. 
Inteligência da Súmula nº 277 do TST. (Processo nº. TST-RR- 705035-
56.2000.5.05.5555, Relator Juiz Convocado: Luiz Antonio Lazarim, Data de 
Julgamento: 04/10/2006, 6ª Turma, Data de Publicação: DJ 20/10/2006). 

Esse rechaço se dava porque de acordo com o artigo 614, §3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, as normas coletivas de trabalho devem ter 

vigência limitada a, no máximo, 2 anos, tendo inclusive jurisprudência trabalhista 

consolidada, OJ SBDI-1 n. 332, o que não admite vigência indeterminada das 

referidas convenções. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, contradizendo 

sua própria jurisprudência consolidada, em 14 de setembro de 2012, durante a 

realização da 2ª Semana do TST, reformou completamente a Súmula n. 277 de sua 

jurisprudência consolidada, embora sem qualquer precedente, admitindo uma 

“ultratividade geral por tempo indeterminado” das normas coletivas de trabalho, que 

passou a ser redigida da seguinte forma: 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais 
de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho. 
 

 Carlos Zangrando defende que se está diante de um vetusto entendimento 

que lança o Direito Coletivo do Trabalho de volta ao comodismo das décadas 

anteriores a promulgação da Constituição da República de 1988 e que contribuiu, 

negativamente, para a melhoria das relações trabalhistas no país.166A afirmação do 

referido autor se dá porque com a promulgação da Constituição de 1988 as 

convenções e os acordos coletivos de trabalho passaram a ser reconhecidos como 

fontes formais de direitos e obrigações, de acordo com artigo 7º, inciso XXVI. 

Outrossim, para o referido autor, quando o Tribunal Superior do Trabalho entende 

pela ultratividade geral e indeterminada das normas coletivas de trabalho, em 

especial das cláusulas normativas, uma vez que as cláusulas econômicas 

normalmente se exaurem com sua aplicação, estaria retrocedendo o Direito Coletivo 

de Trabalho de volta a imobilidade, inércia e “uniformidade”, sendo, inclusive, 

desfavorável ao trabalhador que não terá direito à alteração de benefícios bem como 

à implantação de novos benefícios será retraída, pois as empresas terão receio de 

ter custos acima do planejado167. 

Sobre a alteração da redação realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho na 

Súmula n. 277, há, ainda, a questão jurídica da validade e da eficácia dessa 

alteração sumular, pois ao rever, cancelar ou alterar uma súmula de jurisprudência 

uniforme, é necessário seguir os trâmites previstos no artigo 168 do Regimento 

Interno do Tribunal Superior do Trabalho e é necessária sua aprovação pelo Tribunal 

Pleno (artigo 62, RITST). Ocorre que, no caso desta súmula, não foram indicados 

precedentes necessários para a alteração. Além disso, de acordo com o artigo 614, 

§3º da Consolidação das Leis do Trabalho, há ordem expressa que a eficácia 

temporária de acordos e convenções coletivas de trabalho somente poderia ser 

admitida mediante lei que assim determinasse. Logo, no presente caso, a orientação 

jurisprudencial padece de suporte positivo, retirando-lhe, assim, toda a eficácia, pois 

não observou nenhuma das exigências previstas. 

Entretanto, mesmo que não tenham sido observadas as exigências previstas 

na Consolidação das Leis do Trabalho e no Regimento Interno do Tribunal Superior 
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do Trabalho, retirando, assim, a eficácia da jurisprudência do TST, a doutrina 

entende que há uma hipótese de ultratividade da norma coletiva de trabalho, quando 

trouxer vantagem, ou direito individual adquirido. Nesse caso, a denominada 

ultratividade excepcional da cláusula normativa do negócio coletivo vigorará mesmo 

depois de expirado seu prazo de vigência, conforme previsão da OJ SBDI-1 n. 41, in 

verbis,  

 
OJ SBDI-1 n. 41. ESTABILIDADE. INSTRUMENTO NORMATIVO. 
VIGÊNCIA. EFICÁCIA. Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição 
de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda 
durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de 
estabilidade mesmo após o término da vigência deste. 

 

Neste diapasão, pode-se afirmar que embora a nova redação da Súmula n. 

277 seja juridicamente incapaz, pois não obedeceu ao Regimento Interno do 

Tribunal Superior do Trabalho. Quanto à alteração da súmula, excepcionalmente há 

ultratividade na eficácia das normas coletivas de trabalho quando esta trouxer 

vantagens ou direito individual adquirido ao trabalhador. 

 

 

2.6  Princípios que norteiam os Acordos e as Convenções Coletivas do 

Trabalho e Previdenciários 

 

Quando o intérprete ou aplicador da lei estiver diante de mais de uma norma 

jurídica, autônoma ou heterônoma, ainda que de diferentes hierarquias, aplicáveis a 

um ou mais fatos ocorridos numa relação laboral, dever-se-á escolher a que 

conceda maior favorabilidade ao empregado, sob os aspectos qualitativos ou 

quantitativos168.O artigo 619 da Consolidação das Leis do Trabalho consagra este 

princípio preceituando que nenhuma disposição de contrato individual de trabalho 

que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá 

prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Além 

disso, o artigo 620 da CLT prevê que as condições estabelecidas em convenção 

quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo.      

O princípio da norma mais favorável encontra-se claramente demonstrado na 

Constituição de 1988, através de dois dispositivos: o primeiro encontra-se nos 

“Direitos Sociais”, inserido no Capítulo II do Título II (“Dos Direitos e Garantias 
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Fundamentais”), que dispõe que as diversas vantagens e proteções trabalhistas 

arroladas no art. 7º constitucional são “(...) direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social (...)”.O segundo 

encontra-se no Capítulo I do mesmo Título II (“Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”), fixado no §2º do artigo 5º, que prevê que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”.    

Registre-se ainda que, embora exista hierarquia nas fontes do direito do 

trabalho, esta é flexível, sendo atraída sempre para a norma mais benéfica ao 

trabalhador. No direito do trabalho não há rigidez hierárquica absoluta, visto que 

sempre que houver duas ou mais fontes distintas, deverá ser aplicada a que mais 

beneficia o trabalhador, na maior amplitude possível. 169 Neste sentido, leciona 

Amauri Mascaro Nascimento que “na pirâmide normativa da hierarquia das normas 

jurídicas trabalhistas o vértice aponta para a norma que assegurar a melhor 

condição para o trabalhador, segundo uma dinâmica que não coincide com a 

distribuição estática de leis em graus de hierarquia, do direito comum”170. 

A doutrina identificou três diferentes dimensões em que a regra da norma 

mais favorável encontra atuação. 

a) Dimensão legislativa. Nessa dimensão, a regra da norma mais favorável 

age como critério de política legislativa, de função iminentemente informativa. O 

princípio da norma mais favorável age como fonte material do Direito do Trabalho. 

No entanto, dirigindo-se ao legislador positivo, determina elaboração de normas que 

fomentem a melhoria das condições gerais dos trabalhadores e da sociedade.  

b) Dimensão hierárquica. Numa fase jurídica, em face do direito posto, o 

princípio da norma mais favorável atua como critério de hierarquia. Nessa dimensão, 

o intérprete, diante a um conflito, irá eleger como regra prevalecente aquela que for 

mais benéfica ao trabalhador, observando certos procedimentos orientadores 

objetivos. Dessa forma, a norma jurídica que mais favoreça o trabalhador deverá ser 

aplicada em seus aspectos gerais, ainda que exista posição hierárquica superior 

ditando o direito de modo contrário, visto que conforme a teoria do conglobamento o 

intérprete jurídico busca a norma mais favorável porque enfoca globalmente o 
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conjunto de regras componentes do sistema, discriminando no máximo os preceitos 

em função da matéria, de modo a não perder, ao longo desse processo, o caráter 

sistemático da ordem jurídica e os sentidos lógicos e teleológicos básicos que 

sempre devem informar o fenômeno do Direito. 

c) Dimensão hermenêutica. Nessa dimensão, a norma mais favorável atua 

em função interpretativa e influencia a determinação do significado preciso das 

normas jurídicas trabalhistas. Assim, diante de uma obscuridade do texto legal, o 

princípio orienta a escolha da interpretação mais favorável ao trabalhador e deve ser 

o processo interpretativo de modo objetivo, criterioso, guiados por parâmetros 

técnicos-científicos rigorosos, pois somente respeita os rigores da Hermenêutica 

Jurídica que irá chegar-se ao contraponto entre dois ou mais resultados 

interpretativos consistente, para que o intérprete diante do caso concreto escolha 

orientado pelo princípio da norma mais favorável.   

O princípio da liberdade associativa pode ser desdobrado em dois: liberdade 

de associação mais abrangente; e liberdade sindical. O princípio da liberdade de 

associação assegura, segundo Mauricio Godinho Delgado, consequência jurídico-

institucional a qualquer iniciativa de agregação estável e pacífica entre pessoas, 

independentemente de seu segmento social ou dos temas causadores da 

aproximação. Logo, não se restringindo à área e temáticas econômico-profissionais 

(onde se situa a ideia de liberdade sindical). Esse princípio envolve as noções 

conexas de reunião – agregação episódica de pessoas em face de problemas 

objetivos comuns – e associação – agregação permanente (ou pelo menos por um 

determinado prazo) de pessoas em face de problemas e objetivos comuns. 

O direito de se reunir pacificamente, bem como de se associar, está 

atualmente assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos 

XVI a XXI, mas desde a Constituição da República de 1891, esta matéria vem sendo 

prevista. A Carta Magna de 1988 trouxe uma das maiores inovações no que se 

refere às associações, que consiste na representação judicial ou extrajudicial dos 

associados pela associação, desde que expressamente autorizados (artigo 5º, inciso 

XXI), introduzindo, assim, constitucionalmente a proteção dos interesses coletivos e 

difusos.171Além disso, a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XX, trouxe 

duas dimensões a liberdade associativa, uma positiva (prerrogativa de livre criação 

                                                           
171

 Idem, p. 27. 



80 
 

e/ou vinculação a uma entidade associativa) e uma negativa (prerrogativa de livre 

desfiliação da mesma entidade). 

De acordo com as orientações de Pontes de Miranda 172 , a liberdade de 

associação pode ser definida como uma possibilidade de criação e manutenção da 

associação, e consequentemente na possibilidade de adesão das pessoas 

interessadas às associações já constituídas. Para Celso Bastos “o direito de 

associação é apenas um dos tipos que a organização coletiva dos cidadãos pode 

assumir. Outra muito importante são: os sindicatos e os partidos políticos.”173 

No que se refere à liberdade sindical, tal diretriz também possui as mesmas 

dimensões positivas e negativas da liberdade associativa, isto porque há liberdade 

de criação de sindicatos e de sua auto-extinção (sendo assegurada à extinção 

externa somente através de sentença judicial regularmente formulada), e há a 

prerrogativa da livre vinculação a um sindicato, bem como a sua desfiliação de seus 

quadros. Merece, ainda, destacar que a Organização Internacional do Trabalho 

atribuiu fundamental importância à proteção e a promoção dos direitos humanos, e 

em particular das liberdades civis, e, no exercício dessa missão, dedica especial 

atenção a todos os aspectos da liberdade de associação, quer dizer, à liberdade 

sindical, no âmbito de sua competência. 

O princípio da autonomia sindical ampara a garantia de autogestão às 

organizações associativas e sindicais dos trabalhadores, sem interferências 

empresariais ou do Estado. Trata-se de livre estruturação interna do sindicato, sua 

livre atuação externa, sua sustentação econômico-financeira e sua desvinculação de 

controles administrativos estatais ou em face do empregador.174Sobre a autonomia 

sindical leciona João de Lima Teixeira Filho que “é atributo fundamental da liberdade 

associativa. É o direito do próprio sindicato de, como pessoa jurídica, auto organizar-

se e funcionar sem a intervenção e a interferência do Estado. Esta dimensão da 

liberdade sindical somente veio a se configurar no Brasil após a Constituição Federal 

de 1988. 

No que se refere ao histórico dos movimentos sindicais, pode-se identificar a 

existência de dois momentos distintos. O primeiro momento caracteriza-se pelo 
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sindicalismo de Estado, fundado de acordo com as bases corporativas estabelecidas 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, herança do governo do Presidente Getúlio 

Vargas, cuja conduta é centralizadora, pois a associação está sob o controle do 

Estado, que adota medidas que restringem a liberdade coletiva de associação e 

inibe o livre desenvolvimento da relação mantida entre capital e trabalho. O segundo 

momento ocorreu no fim da década de 1970, através de “greves históricas” que 

aconteceram na região do ABC de São Paulo, tendo sido denominado de “Novo 

Sindicalismo”. Esse movimento sindical se expandiu criando as “Centrais Sindicais”, 

com a fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983, Central Geral 

dos Trabalhadores (CGT) em 1989 e a Força Sindical (1991), com atuação e bases 

ideológicas diferentes. 

O princípio da interveniência sindical na negociação coletiva dispõe que a 

validade do processo negocial coletivo deve ser submetido à necessária intervenção 

do ser coletivo institucionalizado obreiro, no caso do Brasil, o sindicato175, ou seja, o 

sindicato representativo da categoria deve estar presente para conduzir ou assistir a 

toda negociação coletiva, bem como em outros momentos em que esteja em jogo 

quaisquer interesses individuais ou coletivos da categoria.176O presente princípio 

encontra-se preceituado no artigo 8º, incisos III e IV da Constituição de 1988 e visa 

assegurar a existência de efetiva equivalência entre os sujeitos contrapostos, 

evitando assim a realização de negociação informal do empregador com grupos 

coletivos de trabalhadores. Em razão deste princípio, para haver negociação coletiva 

devem participar, necessariamente, as entidades sindicais obreiras, caso contrário, 

não será considerada fonte de direito177, pois o ajuste realizado entre empregador e 

empregado tem caráter de mera cláusula contratual, sem condão de instituir norma 

jurídica coletiva negociada. Assim, em razão de ser mera cláusula contratual, esse 

ajuste informal submete-se a todas as restrições postas pelo ramo justrabalhista às 

alterações do contrato de trabalho, inclusive o rigoroso princípio da inalterabilidade 

contratual lesiva. 

Ocorre que, o princípio da interveniência sindical obrigatória admite exceções, 

como por exemplo, a Seção de Dissídios Coletivos do TST considera como 

recepcionados, pela Constituição de 1988, os preceitos contidos no artigo 617 e 
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parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, inseridos na CLT no período de 

1967 através do Decreto-Lei nº. 229. Essa regra excetiva permite que em caso de 

omissão ou recusa do sindicato no tocante à pactuação de certo acordo coletivo de 

trabalho, seguido de idêntica conduta omissiva ou denegatória pela respectiva 

federação ou confederação, que os interessados prossigam “(...) diretamente na 

negociação coletiva, até final” (§1º do artigo 617 da CLT). Assim, a Seção de 

Dissídios Coletivos do TST tem considerado que somente a recusa injustificada, 

realmente abusiva, de realizar a negociação coletiva é que permitiria a incidência do 

caminho excepcional do artigo 617 e seus parágrafos da CLT. 

O princípio da equivalência dos contratantes coloca os contratantes coletivos 

em posição de equivalência porque reconhece uma situação sócio-jurídica 

semelhante a ambos os contratantes (sindicato representante da categoria 

profissional e sindicato representante da categoria econômica).Esta equivalência, 

segundo Mauricio Godinho Delgado, é resultante de dois aspectos fundamentais: a 

natureza e os processos característicos aos seres coletivos trabalhistas 178 . Os 

sujeitos no Direito Coletivo do Trabalho têm a mesma natureza, ou seja, são todos 

seres coletivos. No caso do empregador, tanto isoladamente quanto agrupado em 

associação sindical terá caráter coletivo. Diversamente, no caso do trabalhador, a 

sua coletividade surge por meio dos sindicatos. O segundo aspecto essencial a 

fundamentar deste princípio são os instrumentos negociais e de pressão. Esses 

instrumentos colocados à disposição do sujeito coletivo dos trabalhadores, como por 

exemplo, garantias de emprego, greve, prerrogativas de atuação sindical, 

possibilidade de mobilização e pressão sobre a sociedade civil e o Estado, 

reduziram, no plano juscoletivo, a disparidade existente entre o indivíduo trabalhador 

e o empregador.    

Veja-se que enquanto não surge um texto legal de acordo com a Constituição 

de 1988, deve-se, por exemplo, no que se refere à extensão da garantia de emprego 

dos dirigentes sindicais, reconhecer ao estatuto sindical o papel de fixar o número 

necessário de diretores da respectiva entidade para atender ao uso não abusivo da 

prerrogativa constitucional. Sendo equânime, o número escolhido de acordo com as 

características, dimensões e abrangências do sindicato, consequentemente, abusivo 

o número superior ao legal, conforme entendimento da Súmula 369, II do TST, que 

                                                           
178

 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho, ob. cit.,p. 137. 



83 
 

considera o artigo 522 da CLT compatível com a Constituição de 1988. Por outro 

lado, deve ser mencionado que ainda não foram criadas fórmulas eficazes de 

representação obreira nas empresas, bem como não foi estendido à regra geral, aos 

representantes ou delegados obreiros o manto protetivo da estabilidade provisória.   

Por fim, ressalta-se que havia uma resistência na cultura jurídica brasileira em 

permitir o prevalecimento temporário das normas coletivas negociadas enquanto não 

celebrado novo contrato coletivo de trabalho. Entretanto, a jurisprudência, a partir de 

2008 passou a se alterar, divergindo da redação da Súmula 277 do TST, até 

culminar, em 2012, na substituição da redação da referida súmula, tendo assado a 

possuir a seguinte redação: 

 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais 
de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho. 
 

Diante o exposto, esse avanço jurisprudencial referente à ultratividade, 

agrega notável força ao princípio da equivalência entre os contratantes coletivos. No 

entanto, no que se refere a mais ampla efetividade do princípio em tela, duas 

fragilidades ainda permanecem: a extensão da imunidade sindical a número restrito 

de dirigentes sindicais e a ausência de fórmulas eficazes de representação sindical 

nas empresas com as garantias jurídicas eficazes compatíveis. Nesses dois casos, 

continua permanecendo espaço para o aperfeiçoamento da ordem jurídica do país.  

O princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva também é 

denominado princípio da lealdade e boa-fé na negociação coletiva e visa assegurar 

as condições efetivas de concretização prática da equivalência teoricamente 

assumida pelos sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho. Sobre o princípio em tela, 

pode-se afirmar que a boa-fé é um elemento intrínseco a todos os atos jurídicos, 

sejam eles objetivos ou subjetivos. Sob o prisma objetivo, a boa-fé consiste no 

comportamento ou meio pelo qual se exterioriza a confiança depositada em outrem. 

Já subjetivamente a boa-fé está vinculada ao fato volitivo e à ética, tendo como 

parâmetro a avaliação do comportamento do agente, sempre de foro íntimo. Tal 

instituto se expressa no caso da negociação coletiva, tanto na boa intenção de as 

partes dialogarem, trocarem e aceitarem propostas com retidão e lealdade (boa-fé 

subjetiva), quanto na concretização de normas que expressem a manifesta intenção 

dos agentes sociais, declararem o propósito em cumprir todos os compromissos 
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assumidos e pela forma em que os diplomas negociais ao redigidos, insuscetíveis de 

gerar novos conflitos de interpretação e aplicação (boa-fé objetiva). Desta forma, 

aduz a doutrina que esse princípio possui duas faces: a lealdade e a transparência. 

Essas faces são premissas essenciais para a eficácia e o desenvolvimento 

democrático do processo negocial coletivo, porque, o Direito Coletivo tem por 

objetivo a formulação de normas jurídicas. 

O princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva é um princípio 

inovador na esfera do direito e ao mesmo tempo atende as expectativas que 

justificam a negociação coletiva que tem por objeto o estabelecimento de novas 

condições de trabalho para todos os componentes da categoria envolvida. Quando 

estas novas condições de trabalho são estabelecidas, a negociação coletiva cria 

normas jurídicas que incidem sobre as relações trabalhistas entre os membros 

pertencentes às categorias representadas, presentes e futuros. Em razão disso, 

entendo que este princípio, da criatividade jurídica da negociação coletiva, tem o 

poder de criar a norma jurídica, com qualidades, prerrogativas, efeitos próprios e em 

harmonia com a legislação estatal nos procedimentos negociais coletivos e em seus 

instrumentos formais. Logo, pode-se afirmar que o princípio da criatividade jurídica 

da negociação coletiva justifica a própria existência do direito coletivo do trabalho, 

bem como é um dos pilares de um Estado Democrático de Direito179. Além de 

realizar o princípio democrático da descentralização política e de avanço da 

autogestão social pelas comunidades localizadas.   

O princípio da adequação setorial negociada é novo na história juslaboral, 

tendo surgido somente após a promulgação da Constituição de 1988. Ele trata das 

possibilidades e dos limites jurídicos da negociação coletiva, ou seja, dos critérios de 

harmonização entre as normas jurídicas oriundas da negociação coletiva de trabalho 

e as normas jurídicas provenientes da legislação heterônoma estatal.180 

  Pelo princípio da adequação setorial negociada, as normas jurídicas 

autônomas criadas pela negociação coletiva podem prevalecer sobre as normas 

jurídicas gerais aplicáveis, desde satisfaçam duas condições específicas, não 

cumuláveis: a) que, setorialmente, concedam direitos superiores àqueles oriundos 

das normas gerais aplicáveis; b) e quando, também setorialmente, transacionem 
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direitos trabalhistas relativamente indisponíveis. 181 No primeiro caso, as normas 

coletivas autônomas elevam o patamar setorial de direitos trabalhistas em 

comparação com o padrão geral imperativo existente, não se haver afronta a 

qualquer princípio e tampouco ao caráter progressivo social do Direito do Trabalho. 

No segundo caso, apenas aqueles diretos e vantagens trabalhistas que admitem 

disposição é que serão objeto da norma coletiva de trabalho. Como por exemplo, as 

questões de flexibilização dos salários e da jornada de trabalho, expressamente 

admitidas no artigo 7º, incisos VI, XIII e XVI da Constituição de 1988.     

O princípio da hierarquia flexível das normas coletivas, impões o vértice da 

pirâmide normativa apontando para a prevalência da norma coletiva que se 

apresentar mais vantajosa, logo o presente princípio orienta no sentido de aceitar 

uma hierarquia flexível das normas coletivas de trabalho182.  Ocorre que, levando em 

consideração a finalidade normativa dos instrumentos do Direito Coletivo do 

Trabalho, bem como de suas feições socioeconômicas, a determinação da 

prevalência hierárquica de um dos instrumentos sobre o outro dependente da 

interpretação que se faça de cada um, com vistas a determinar a sua 

beneficialidade. Se o acordo coletivo se apresenta, em seu conjunto, mais vantajoso 

que a convenção coletiva, ou se o contrato de trabalho possui norma mais vantajosa 

que ambos os negócios trabalhistas coletivos, a superioridade hierárquica será 

modificada. Desta forma, conclui-se que no direito coletivo do trabalho, a 

classificação jurídica do instrumento não tem tanta importância, pois o que 

realmente importa é o caráter mais vantajoso. Para determinar qual instrumento é 

mais vantajoso, e em razão disso, com superioridade hierárquica, firmou-se a 

denominada teoria do conglobamento.183 

O princípio da dignidade humana, nos dias atuais, é considerado "o epicentro 

de todo o ordenamento jurídico"184 , visto que foi alçado a núcleo dos sistemas 

constitucionais mais democráticos. A Declaração Universal dos Direito do Homem, 

de 10.12.1948, foi uma das pioneiras referências a tratar do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Nesta declaração trazia a dignidade da pessoa humana "como 

base da liberdade, da justiça e da paz. No Brasil, a primeira Constituição a 
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mencionar o tema foi a de 1946. Entretanto, à dignidade somente foi relacionada ao 

trabalho e de modo restrito: "A todos é assegurado trabalho que possibilite 

existência digna(...)", dispunha o artigo 145, parágrafo único. Além disso, esta não 

continha status de fundamento ou princípio à dignidade humana na ordem juspolítica 

e social do país185.  

As Constituições de 1967 e 1969 mantiveram a menção à dignidade da 

pessoa humana, limitada à área de trabalho. Somente com a Constituição de 1988, 

a dignidade da pessoa humana alcançou de fato o status de núcleo do sistema 

constitucional do país e de núcleo de seu sistema jurídico, político e social. Assim, a 

dignidade passou a ser não só princípio, mas também princípio fundamental de todo 

o sistema jurídico186.  

No artigo 1º da Constituição de 1988, parte que trata dos "princípios 

fundamentais", foi estabelecido que a "República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a dignidade da 

pessoa humana". Já no artigo 3º, está insculpido que " constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária", ou seja, este traz os três requisitos essenciais de garantia da 

dignidade da pessoa humana187.  

Além desses, ao tratar da "Ordem Econômica e Financeira" a Constituição de 

1988 também se reportou à dignidade da pessoa humana no artigo 170, ao 

estabelecer que "a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social (...)".A carta constitucional, ao tratar da "Ordem Social" 

firmou uma das dimensões essenciais da dignidade da pessoa humana, sua 

dimensão social: "A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais". Logo, pode-se concluir que a Constituição 

de 1988, incorporou o princípio da dignidade da pessoa humana em seu núcleo, 

conferiu-lhe status multifuncional, assegurou-lhe abrangência a toda a ordem jurídica 

a todas as relações sociais e garantiu-lhe amplitude de conceito, de modo a 
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ultrapassar sua visão estritamente individualista em favor de uma dimensão social 

comunitária de afirmação da dignidade humana.. 

O princípio da vedação do retrocesso indica que a ordem jurídica encontra-se 

obstada a criar ou ratificar normas e institutos que concretizem ou instiguem a piora 

ou degradação do patamar civilizatório atingido, em certo momento histórico, pelas 

condições sociais caracterizadoras de certa sociedade e Estado, ou seja, há através 

desse princípio uma proibição a criação ou ratificação de normas jurídicas que 

propiciem o retrocesso social em determinada sociedade civil e sociedade política. O 

princípio da vedação do retrocesso social influencia muito na estruturação e no 

desenvolvimento do ramo do Direito do Trabalho, em virtude desse ramo jurídico 

especializado consistir em um dos principais instrumentos existentes de elevação 

das condições de contratação e regência da força de trabalho no sistema 

capitalista188.  

A ideia da proibição do retrocesso está ligada ao pensamento do Canotilho, 

que estabelece as tarefas de ação futura do Estado e à sociedade com a finalidade 

de dar maior alcance aos direitos sociais e diminuir as desigualdades. Em razão 

disso tanto a legislação como as decisões judiciais não podem abandonar os 

avanços que se deram ao longo desse anos de aplicação do direito constitucional 

com a finalidade de concretizar os direitos fundamentais. Nesse sentido, para 

Canotilho189,  

 
se fala também de cláusulas de proibição de evolução reaccionária ou de 
retrocesso social (ex. consagrados legalmente as prestações de assistência 
social, o legislador não pode eliminá-las posteriormente sem alternativas ou 
compensações, reconhecido, através de lei o subsídio de desemprego 
como dimensão do direito do trabalho, não pode o legislador extinguir este 
direito, violando o núcleo essencial do direito social. 
  

Segundo Mauricio Godinho Delgado, este princípio poderia compreender a 

diretriz de maneira mais ampla, a fim de abranger inúmeras dimensões, ou seja, não 

somente a social, mas também a política, a econômica e até mesmo a dimensão 

cultural. No entanto, o alargamento deste conceito produziria um enfraquecimento 

do princípio, pois se tornaria tão abrangente que deflagraria avalassadoramente a 

resistência à sua própria validade cientifica, por ser inviável, do ponto de vista 

prático, a não ocorrência, em sucessivos momentos históricos, de algum refluxo na 
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economia, na cultura, nas instituições políticas etc. Esse princípio tem fundo no 

Direito Internacional do Trabalho, lá demarcando sua presença antes de ingressar 

no ordenamento jurídico brasileiro, visto que somente ingressou no Brasil com a 

promulgação da Constituição de 1988. 

No que se refere ao plano de origem existencial, o princípio baseia-se em dois 

fundamentos principais: a circunstância de terem natureza de direitos humanos os 

direitos sociais trabalhistas, ao lado da própria estrutura histórica, conceitual, lógica 

e teleológica da Organização Internacional do Trabalho, como órgão e instrumento 

de afirmação e aperfeiçoamento dos direitos sociais trabalhistas. Quanto ao primeiro 

fundamento, leciona Daniela Muradas Reis: (...) as condições mínimas de trabalho 

firmadas no plano internacional inserem-se no quadro das prerrogativas da pessoa 

humana por força de sua dignidade própria, integrando o rol dos direitos humanos, 

em sua dimensão econômica e social190. Assim, em razão dessa qualidade especial 

incidiria uma "reserva implícita ao retrocesso no tocante à proteção ao trabalho" no 

contexto do Direito Internacional do Trabalho e seus diplomas normativos 

integrantes. Quanto ao segundo fundamento, também explicita Daniela Muradas 

Reis que, no plano das normas jurídicas trabalhistas,  

 
essa reserva implícita presente nas convenções internacionais de trabalho 
derivaria ainda da própria justificativa histórica de existência da Organização 
Internacional do Trabalho"

191
, em virtude de esta instituição ser voltada 

estruturalmente para a busca da "(...) melhoria das legislações nacionais, 
com fixação de condições de trabalho mínimas aplicáveis aos 
trabalhadores

192
. 

 

Na Constituição de 1988, o presente princípio encontra-se implícito a diversas 

diretrizes constitucionais convergentes, tais como os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da valorização do trabalho e do emprego, do bem-estar e das 

justiças sociais, da subordinação da propriedade à sua função 

socioambiental.193Todavia, no artigo 5º, §2º da Constituição de 1988 encontra-se 

expresso que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes "(...) dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte". Diante o exposto, a Constituição evidencia que as diretrizes 
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combinadas de não retrocesso, progressividade e da norma mais favorável, se 

destacam como firmemente próprias à seara dos direitos humanos, inclusive os 

direitos trabalhistas. 

A equidade é o poder conferido ao aplicador do direito de adequar o 

0comando genérico contido na norma jurídica às peculiaridades diferenciadoras do 

caso concreto. 194 Esse princípio, segundo a concepção dominante nos sistemas 

romano-germânicos, traduz a ideia de suavização do rigor da norma abstrata, tendo 

em vista as circunstancias específicas do caso concreto posto a exame judicial. Isto 

porque, o intérprete e aplicador do Direito, por meio deste princípio, mediatiza o 

comando abstrato, tornando-o concreto. 195 Logo, o juízo de equidade tende a 

recorrer ao cotidiano jurídico nas situações denominadas fronteiriças, pois se tratam 

daquelas situações fáticas que não se amoldam com perfeição ao tipo genérico 

previsto na norma, seja por não reunir todos os elementos abstratos considerados 

no tipo-legal, seja porque agregam elementos combinados de situações diversas. 

Essas situações aguçam a função adequadora da norma cumprida pelo intérprete do 

Direito, que encontra resultado jurídico, mas não exatamente idêntico ao fixado 

abstratamente no ordenamento jurídico. 

Razoável, de acordo com Luís Roberto Barroso, é aquilo que está conforme 

com a razão, pressupondo equilíbrio, moderação e harmonia, que não seja arbitrário 

ou caprichoso, que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado 

momento ou lugar.196O princípio da razoabilidade é muito antigo no Direito e sempre 

se manteve prestigiado no âmbito do Direito Civil, sua matriz original. A partir daí, 

estendeu-se para o conjunto do universo jurídico. 197 Por ter se estendido pelo 

universo jurídico, esse princípio tem ampla aplicação no Direito do Trabalho, como, 

por exemplo, no caso de justificar a proibição de discriminações em matéria de 

salários, exercício de funções e critérios de admissão, previstos no artigo 7º, inciso 

XXX, da Constituição Federal.   

Além disso, destaca-se que o presente princípio também é conhecido como 

princípio da racionalidade, muito embora esta denominação seja mais imperfeita que 

a razoabilidade, por ser mais ampla. Isso ocorre, as condutas racionais das pessoas 
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podem ser absolutamente não razoáveis.198O princípio da razoabilidade dispõe que 

as condutas humanas devem ser avaliadas segundo um critério associativo de 

verossimilhança, sensatez e ponderação. Logo, vê-se um comando positivo, pois o 

princípio da razoabilidade determina que se obedeça a um juízo tanto de 

verossimilhança como também de ponderação, sensatez e prudência na avaliação 

das condutas das pessoas, como também um comando negativo, uma vez que esse 

princípio sugere que se tenha incredulidade, ceticismo quanto a condutas 

inverossímeis, assim como no tocante a condutas que, embora verossímeis, 

mostrem-se insensatas.199 

Neste diapasão, evidencie-se que a evolução jurídica permite aplicar esta 

diretriz nos dias atuais, abrangendo não só seres humanos, como também sujeitos 

de direito na vida social, como sociedades, empresas, instituições. Por fim, 

importante demonstrar a lição de Luís Roberto Barroso, que entende que existem 

duas espécies de "razoabilidade": 

 
Deve ela aferir-se, em primeiro lugar, dentro da lei. É a chamada 
razoabilidade interna, que diz com a existência de uma relação racional e 
proporcional entre seus motivos, meios e fins. Inclui-se aí a razoabilidade 
técnica da medida. 
De outra parte, havendo a razoabilidade interna da norma, é preciso 
verificar sua razoabilidade externa, isto é: sua adequação aos meios e fins 
admitidos e preconizados pelo texto constitucional. Se a lei contravier 
valores expressos ou implícitos na Constituição, não será legítima nem 
razoável à luz desta, ainda que o fosse internamente

200
.  

 

Desta forma, conclui-se que o princípio da razoabilidade é diretriz geral 

determinadora de que devam as condutas ser avaliadas segundo critério associativo 

de verossimilhança, sensatez e ponderação. 

Proporcional é aquilo que apresenta proporção, adequação, uma medida 

justa, prudente e apropriada ao que se necessita. Esse princípio, segundo Paulo 

Bonavides "é, em rigor, antiquíssimo. Redescoberto nos últimos duzentos anos, tem 

sido aplicação clássica e tradicional no campo do Direito Administrativo (...). Mas a 

grande novidade deste fim de século vem sendo, sem dúvida, sua aplacação no 

domínio do Direito Constitucional"201. 
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Robert Alexy chama o princípio da proporcionalidade de máxima e reconhece 

a presença de "três máximas parciais, da adequação, da necessidade (postulado do 

meio mais benigno) e da proporcionalidade em sentido estrito (postulado de 

ponderação propriamente dito)". Segundo este autor a proporcionalidade em sentido 

estrito é um mandado de ponderação.202O princípio da proporcionalidade vem sendo 

utilizado essencialmente pelo Direito Administrativo e, atualmente, também no 

Direito Constitucional, como instrumento de avaliação das ações do Estado; como 

instrumento de restrição às distintas limitações estatais aos direitos fundamentais 

das pessoas. Entretanto, esse princípio é hoje princípio geral do Direito, 

especialmente de fundo constitucional, logo é utilizado em outras áreas do Direito, 

bem como é instrumento muito eficaz de avaliação do adequado equilíbrio entre 

meios e fins em relações sociais e jurídicas. Logo, este princípio nos ensina que 

para alcançar os fins lícitos temos que nos utilizar de meios necessários, 

adequados, na correta e equânime medida. Essa diretriz da proporcionalidade, com 

noções de pertinência, conformidade, compatibilidade, adequação, ponderação, 

equilíbrio, todas são certamente utilizadas em seu conjunto, no exame de normas, 

medidas e fatos postos a exame da autoridade jurisdicional. 

Frise-se que a proporcionalidade não é sinônimo de equidade, visto que a 

primeira é preceito utilizável quando a lei se apresenta insuficiente para a justa 

solução do litígio, enquanto a segunda é objetivo almejado pela proporcionalidade. 

Por fim, destaca-se que o princípio da proporcionalidade aplica-se também ao vasto 

universo das relações privadas de natureza trabalhista, além de tornar instrumento 

valioso para o exame da regularidade ou irregularidade dos atos, condutas e 

omissões ocorridos entre empregador e empregado no cenário da relação 

empregatícia. 
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 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, ob. cit., p. 67. 
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CAPITULO III - O SISTEMA JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

3.1. A Previdência Social: breve contextualização histórica e legislativa no 

Brasil 

 

A previdência social surge, no Brasil, com a transferência, de Portugal, da 

Família Real, em 1808. Em 1835 foi criado o MONGERAL – Montepio Geral dos 

Servidores do Estado.203A Constituição Federal de 1891, no artigo 75204, prevê, 

apenas, a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos, desde que a doença 

tenha tido relação com o trabalho. A previdência social no Brasil foi pautada por 

alguns marcos legais, quais sejam: a Lei 3.724, de Acidentes do Trabalho, de 15. 

01.1919, a Lei Eloy Chaves, 4.682, de 24.01.1923, que criou as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários205 e a Lei 5.109, de 20.12.1926, que 

organizou a Caixa de Aposentadorias e Pensões206 das empresas de navegação 

Marítima.207 

A Constituição de 1934 estabeleceu o custeio tripartite obrigatório da 

Previdência Social, através de contribuições da União, dos empregadores e dos 

empregados, sendo, contudo, revogado pela Constituição de 1937, outorgada em 

pleno Estado Novo que empregou a expressão “seguro social”, com proteção à 
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 A Lei n. 3.397, de 24 de novembro de 1888, regulamentou uma caixa de socorros para os 
trabalhadores das Estradas de Ferro do Estado. Logo, após advierem os Decretos n. 9.212-A, de 
23.03.1889, e o 10.269, de 20.07.1889, que criam o Montepio obrigatório para os empregados dos 
Correios e o Fundo Especial de Pensões para os trabalhadores das oficinas da Imprensa Régia, 
respectivamente. O Decreto 221, de 26.02.1890, garantiu a aposentadoria aos ferroviários da Central 
do Brasil, que foi, ulteriormente, estendida a todos os trabalhadores das ferrovias brasileiras pelo 
Decreto 405, de 17.05.1890.BALERA, Wagner. A Seguridade Social na Constituição de 1988. Revista 
dos Tribunais, RT:SP, 1989, pp.17-30.  
204

 O artigo 75 da Constituição de 1891 dispôs: “A aposentadoria só pode ser dada aos funcionários 
públicos em caso de invalidez a serviço da nação”. 
205

 No modelo norte americano, o primeiro sistema de aposentadorias foi, também, em função da 
categoria dos ferroviários, em 1934, por meio da Raiolroad Retirement ACT. Esta norma gerou 
grande polêmica sendo julgada inconstitucional pela Suprema Corte Americana. No entanto, foi 
marco histórico na regulamentação da previdência americana, iniciada com o Social Security Act. 
Sobre o tema, cf. GRAEBNER, Willian. A History of Retirement, The Meaning and Function of 
American Institution, 1885-1978. New Haven:Yale Press, 1980, p. 149- 165. 
206

 Os institutos de aposentadorias e pensões, divididos em categorias profissionais, surgiram durante 
a vigência das Cartas de 1934 e 1937. Assim, criaram-se o Instituto de Aposentadorias e Pensões 
dos Marítimos (IAPM) em 1933, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos comerciários (IAPC) e o 
dos Bancários (IAPB) em 1934, o Instituto dos Industriários (IAPI) em 1936, e o Instituto dos 
Empregados em Transportes e Cargas (IAPTEC) em 1938. 
207

 A assistência social nasce da ajuda mútua, inicialmente, e posteriormente com a ação do estado. 
Surgindo com os denominados “Socorros Mútuos”, pela Constituição Imperial de 1924, de acordo 
com a expressão tradicional da revolução Francesa, desenvolvendo-se até o final do século XIX. 
BALERA. Wagner. Competência Jurisdicional na Previdência Privada. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p.105. 
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gestante, velhice e invalidez e regulamentou os direitos dos servidores públicos, 

como a aposentadoria compulsória, a aposentadoria integral ou proporcional, a 

aposentadoria por invalidez e a licença-gestante. A Constituição de 1934 

caracterizou-se, ainda, por ter sido estruturada no modelo do Estado 

intervencionista, pela preocupação com a proteção a família. A Carta de 1946208 

utilizou pela primeira vez a expressão “previdência social”, com o elenco dos riscos 

sociais, a saber, a doença, a velhice, a invalidez e a morte. Regulamentou, também, 

a aposentadoria dos servidores públicos, com financiamento exclusivo do Estado, 

sem a participação dos servidores (empregados). A Lei Orgânica da Previdência 

Social – LOPS 209 , foi regulamentada em 26.08.1960 e os IAPs – Institutos de 

Aposentadorias e Pensões por categoria profissional210 foram unificados por meio do 

Decreto-Lei 72, 21.11.1966 que criou o INPS- Instituto Nacional de Previdência 

Social. A partir das alterações ocorridas na década de 60 do século passado 

acontece uma mudança na estrutura do sistema previdenciário brasileiro que passa 

a seguir a previdência idealizada pelo inglês William Beveridge211 assentado nos 

princípios básicos da universalidade; este desdobrado no atendimento de toda 

população, na uniformidade de tratamento, mediante a padronização do plano para 

todos os trabalhadores, com limite mínimo e máximo de proteção.  

A Constituição de 1967 reproduziu as diretrizes positivadas na Constituição 

de 1934. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, da 

redemocratização, há uma reformulação todo sistema de proteção social no Brasil. A 

matéria de Previdência Social que, até então, era tratada no mesmo capítulo dos 

direitos trabalhistas passou a integrar o Título “Da Ordem Social” que abrange os 

artigos 193 a 204. O constituinte originário ao organizar a seguridade social traçou, 
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 A Emenda Constitucional de n. 11 de 1965, incluiu na Constituição de 1946, pela primeira vez o 
Princípio da Contrapartida, proibindo a prestação de benefício sem a devida fonte de custeio. 
209

 Marco de unificação dos critérios de concessão dos benefícios pelos diversos Institutos. 
210

 Os IAPs foram criados na década de 30, assim o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Marítimos (IAPM) surgiu em 1933, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) 
em 1934, oInstituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) em 1934, o dos Industriários 
(IAPI) em 1936 e o IAPTEC dos empregados dos transportes e cargas em 1938. 
211

 O Plano Beveridge foi elaborado por comissão interministerial de seguro social e serviços afins, 
nomeada em julho de 1941, o plano fez um estudo minucioso de todo universo do seguro social e 
serviços conexos. O ponto chave do plano foi o questionamento sobre a proteção do seguro social 
atender somente os empregados, quando todo e qualquer trabalhador deve ser objeto da proteção 
social. Após a exposição de seus princípios e motivos, o relatório conclui que, dentre outros, que o 
novo modelo de proteção social deveria ser universal, quando todas as pessoas devem participar do 
sistema protetivo, sendo garantido aos necessitados um mínimo para sua manutenção. V. 
BEVERIDGE, William. O Plano Beveridge, tradução Almir de Andrade, Rio de janeiro: José Olympio, 
1943, pp.69-75. 
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no artigo 194 § único, os seguintes objetivos a serem observados pelo poder 

público:  

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

A Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, constituiu uma 

oportunidade singular porque, resguardada a previdência básica, de natureza 

pública, universal e compulsória, fomentou a Previdência Complementar e 

preencheu uma lacuna que ainda persistia no sistema previdenciário brasileiro. 

Ademais, a referida Emenda normatizou as regras previdenciárias dos servidores 

públicos, impôs ao juiz do trabalho a execução das contribuições previdenciárias 

oriundas de suas sentenças, extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço e a 

aposentadoria integral, criou a aposentadoria por tempo de contribuição e 

desconstitucionalizou a fórmula de cálculo dos benefícios, que passou a 

competência infraconstitucional, o que resultou na criação do instituto do “fator 

previdenciário” ao introduzir variáveis para o cálculo da renda mensal inicial do 

benefício.212 

A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, representou um 

aprofundamento das alterações iniciadas pela EC n. 20/98, tendo em vista um 

processo de mudanças feitas nos sistemas previdenciários em praticamente todos 

os países do mundo. As mais recentes alterações do sistema previdenciário 

brasileiro ocorreram por meio da Emenda 47, de 05 de julho de 2005, que modificou, 

dentre outras normas, as regras transitórias impostas pela Emenda Constitucional 

41/2003, para aposentadoria dos servidores públicos, quanto ao direito a 

                                                           
212

 As primeiras propostas sistematizadas foram apresenta durante a revisão Constitucional de 1993, 
mediante as propostas de Emendas Constitucionais de Revisão n. 9.489 a 9.515, apresentadas pelo 
Deputado Maurílio Ferreira Lima, mas elaboradas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 
sob a direção do Ministro Antônio Brito. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art194pvii
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aposentadoria. A Constituição Federal de 1988, após longa trajetória histórica, 

consagrou o direito à seguridade social como um direito fundamental que visa a 

contribuir para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, 

dentro dos padrões que determinam a dignidade humana, assegurando a 

distribuição de renda e a promoção da justiça social. 

A realização do bem comum é a própria efetivação do ideal de justiça social, 

com a materialização naquela lei relativa a situações jurídicas específicas. O bem 

comum, no entanto, só se realiza num Estado Democrático de Direito na proporção 

em que se respeitem, dentre outros, os princípios fundamentais da segurança 

jurídica, da certeza jurídica, da irretroatividade das leis, do direito adquirido e do 

efeito imediato das leis, para cuja concretização otimizada é necessária à aplicação 

do princípio da proporcionalidade pelo poder público. Acresçam-se os ensinamentos 

do professor Wagner Balera213 que assevera, 

 
no ambiente da justiça social, no qual está garantida vida digna ao ser 
humano, o sistema atua como o organismo que identificando as 
necessidades de proteção dos seres humanos, trata de satisfazê-las com 
atuação sistêmica e coordenada de seus programas”. Acrescenta, ainda, 
que “o cumprimento do objetivo da universalidade da cobertura e do 
atendimento, cume dos princípios fundamentais da seguridade social (art. 
194, parágrafo único, inciso I, da Constituição) com a consequente 
concretização da justiça social em nossa pátria, está inscrito na ossatura 
própria do Estado Social de Direito, Estado que se organiza em função da 
pessoa e que quer conferir a todos uma existência digna. 
 
 
 

3.2 Seguridade social: conceito e fundamento 

 

O professor Martins Fajardo 214  considera a Seguridade Social, 

enquanto expressão jurídica, como um direito humano fundamental, pois é 

um sistema juridicamente organizado pelo Estado para o enfrentamento dos 

riscos sociais que promove a elevação dos níveis de bem-estar baseado em 

ações solidárias e justas entre uma coletividade.  

Como expressão sociológica, a seguridade social organiza-se como um 

sistema que engloba princípios, valores e objetivos políticos, econômicos e 

sociais que estão atrelados à organização de direitos, prestações, 

financiamentos e gestão de proteção social, gerido, organizado pelo Estado, 
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 BALERA, Wagner.Sistema de Seguridade Social, ob. cit.  p.37.  
214

 FAJARDO, Martins. Derecho de la seguridade social. 2 ed. Lima, Peru: 1985, p. 11. 
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direta ou indiretamente, objetivando a cobertura de riscos ou contingências 

sociais que possam atingir os indivíduos. 

Hodiernamente, é tarefa árdua definir com precisão o que é a 

seguridade social215. Além disso, não é possível se chegar a numa definição 

única que sirva para todos os ordenamentos jurídicos, pois são distintos os 

princípios políticos e jurídicos e as condições econômicas e sociais que 

determinam a eleição dentre os vários sistemas de seguridade. Segundo 

Venturi 216 

 
o caráter fundamental da Seguridade Social é a sua original questão ética, o 

princípio da obrigação universal de garantir a todo o ser humano a tutela 

contra as consequências danosas que derivam dos eventos da vida 

individual, familiar e coletiva. 

 

Dupeyroux, por seu turno, adota uma concepção comutativa, afirmando 

que:  

 
a seguridade social aparece como o sistema de garantias de rendas 
logradas pelo exercício de determinada atividade profissional, 
existindo os riscos perfeitamente catalogados que se cobrem 
tradicionalmente. Em troca do trabalho que é realizado, o 
trabalhador adquire o direito de receber determinadas  prestações.

217
 

 

A seguridade social pode ser definida, a partir de duas concepções: a 

comutativa ou contributiva, que se baseia no exercício de atividade 

profissional e na contribuição de cada indivíduo e a distributiva, baseada no 

atendimento do indivíduo, a partir das suas necessidades vitais, 

independente de contribuição, levando em conta a existência de uma 

solidariedade entre os membros da mesma coletividade.218 

                                                           
215

 Quanto à denominação “seguridade social”, ensina Celso Barroso Leite: “A expressão parece ter 
surgido nos Estados Unidos, com o ‘Social Security Act’ (Lei da Seguridade Social), de 1935; repetida 
logo após na lei neozelandesa sobre a mesma matéria, de 1938, ela firmou-se e conquistou aceitação 
internacional. Em seguida vieram sécurité sociale na França, ‘sicurezza sociale’ na Itália, ‘seguridad 
social’ na Espanha e América espanhola, ‘seguridade social’ no Brasil (porém não em Portugal, onde 
o que se diz é ‘segurança social’)”.   Conceito de seguridade social. BALERA, Wagner 
(Coordenador). Curso de direito previdenciário, em homenagem a Moacyr Velloso Cardoso de 
Oliveira. 5. ed. São Paulo: LTR, 2002, p. 16.  
216 VENTURI, Augusto. I fundamentis cientifici della Sicurezza Sociale. Milão. UTET, 1954, p. 273. 
217 DUPEYROUX, Jean-Jacques. Securite Sociale. Paris: UTET, 1969, p. 80. 
218

 Na concepção comutativa as pessoas só podem utilizar o sistema de seguridade social se 
estiverem contribuindo; já para a concepção distributiva os indivíduos têm o direito de utilizar o 
sistema de seguridade social por possuírem necessidades vitais. 
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A solidariedade surge a partir das necessidades vitais dos indivíduos 

que passam a ser garantidas pelo Estado 219 , pois, em última análise, a 

instabilidade social, que poderá advir do não atendimento de tais garantias 

essenciais, poderá acarretar sérios danos para a sociedade. O dano sofrido 

por um membro da sociedade reflete-se, de modo inexorável, em toda a 

sociedade. De acordo com o magistério de Celso Barroso Leite, “as 

necessidades essenciais de cada indivíduo, a que a sociedade deve atender, 

tornam-se, na realidade, necessidades sociais, pois quando não são 

atendidas repercutem sobre os demais indivíduos e sobre sociedade inteira.” 

220 Deve-se, portanto, assegurar melhor repartição das rendas em função das 

necessidades de cada indivíduo. O novo conceito de seguridade social 

caracteriza-se pela garantia do mínimo vital para a vida em sociedade. 

No entanto, a nova definição de seguridade social, expressa no art. 194 

da Constituição Federal de 1988, desprende-se da ideia referente 

exclusivamente à renda profissional (atividade laboral) e orienta-se, ao revés, 

pela via complementar das necessidades humanas básicas aferidas em 

virtude da sociedade em que vivem os sujeitos a serem tutelados pela 

seguridade social. Em relação a essa nova definição, Celso Barroso Leite 

ensina, ainda, que:  

 
(...) a seguridade social deve ser entendida e conceituada como o 
conjunto das medidas com as quais o Estado, agente da sociedade, 
procura atender à necessidade que o ser humano tem de segurança 
na adversidade, de tranqüilidade quanto ao dia de amanhã.

221
 

 

Neste sentido, o doutrinador italiano G. Mazzoni define o objetivo da 

seguridade social como, 

 
o escopo mínimo da seguridade social é a libertação do homem da 
indigência e da miséria. Este objetivo se coaduna integralmente ao 
disposto no artigo XXII da Declaração dos Direitos do Homem o qual 
dispõe: “Artigo XXII – Toda pessoa, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, 
pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
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 O artigo 194, parágrafo único, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil dispõe: 
“Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social.” 
220

 LEITE, Celso Barroso Leite. Conceito de seguridade social. In Curso de direito previdenciário, em 
homenagem a Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira. Op. cit., p. 21.  
221

 Ibidem, p. 17. 
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culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento 
de sua personalidade.

222
 

 

O novo sistema de seguridade social - idealizado por William Beveridge 

na conceituada obra “O Plano Beveridge” 223- que defende a proteção “do 

berço ao túmulo”, foi baseado em três princípios essenciais: o da 

universalidade, da unidade e o da integridade. Sendo assim, a seguridade 

social deve atingir a totalidade dos indivíduos, cobrindo o maior número 

possível de riscos e de forma integral que possibilite o desenvolvimento da 

personalidade de cada ser humano, como membro da sociedade. Estes 

aspectos constituem a estrutura de uma organização simples, coerente e 

completa de defesa contra a miséria. Propõe-se manter todos os membros da 

coletividade acima do nível considerado como mínimo, em todas aquelas 

eventualidades que podem afetar a garantia ou a adaptação das rendas ao 

grupo familiar. 

A seguridade social foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio 

vigente por meio da Constituição Federal de 1988 disciplinada no artigo 193, 

do Capítulo II, do Título VII (Da Ordem Social), que comanda: “A ordem social 

tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais.” Este artigo é norteador de todo sistema protetivo social, que está 

intimamente ligado ao artigo 1º, inciso IV, da Carta Fundamental, cujo 

dispositivo enuncia como fundamento da República Federativa do Brasil “os 

valores sociais do trabalho” que são, segundo o prof. Wagner Balera,  a 

“chave interpretativa para toda seguridade social”.  

O artigo 194, caput, da vigente Constituição Federal, ao tratar, 

especificamente, da seguridade social, conceitua dispõe que:  

 A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único.  

O legislador constitucional previu, também, no parágrafo único, do art. 

1994, os princípios norteadores do sistema de seguridade social, quais 

sejam: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e 
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 MAZZONNI, G. Mazzoni. Existe um conceito jurídico de seguridade social? Revista dos 
Industriários, traduzida da Revista I Problemi della Ssicurezza Social, março-abril, 1967,p. 38. 
223

 Cf. BEVERIDGE. William. O Plano Beveridge, op. cit., 23-24. 
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equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade 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.  

A partir da leitura deste artigo pode-se afirmar que a seguridade social 

é um conjunto integrado de ações que não deve ser considerado 

isoladamente, pertencendo a um tronco comum as áreas da saúde, da 

previdência e da assistência social. Estas três áreas formam um conjunto, 

que por expressa disposição constitucional, deve ser integrado, sendo tais 

ações regidas pelos mesmos princípios inclusos no artigo 194, parágrafo 

único, da Carta Magna. O artigo 196 da Constituição Federa l dispõe que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado”. Neste sentido, todos devem 

gozar de boa saúde e ter acesso igualitário à assistência médica e hospitalar, 

se necessitar, independente de contribuição e filiação prévia. O sistema da 

saúde é regido pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso 

às ações e serviços. Todos os indivíduos, independente de contribuição ou 

filiação prévia, têm direito à saúde.  

O artigo 201 da Constituição Federal dispõe que “a previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória”. Por conseguinte, qualquer pessoa poderá ter acesso às 

prestações previdenciárias, desde que se filie e contribua, por meio de seu 

salário, com exceção dos dependentes. Percebe-se que a previdência social 

possui duas características essenciais e distintas, quais sejam, a 

contributividade e a filiação prévia obrigatória. Também o art. 202, a partir da 

Emenda Constitucional n. 20/98, passou a regulamentar a previdência 

complementar, e por fim o artigo 203 e 204 da Constituição Federal, tratam 

da assistência social. Dessa forma, o sistema de Seguridade Social deve 

atuar como um organismo que identifique e satisfaça as necessidades dos 

seres humanos devendo, juridicamente, realizar justiça social protegendo não 

só os trabalhadores, bem como a todos os indivíduos necessitados.  
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3.3. A seguridade social como direito fundamental 

 

A análise das dimensões dos direitos fundamentais passa, necessariamente, 

pela reconstrução histórica dos diversos conceitos até aqui analisados. Por 

imposição metodológica, a reflexão, neste momento, far-se-á com o fito da 

sistematização classificatória dos direitos fundamentais, o que deixa, para outro 

momento, a abordagem puramente histórica.224  Há de se observar, ainda, que a 

utilização da nomenclatura dimensão é empregada no lugar de geração. Esta 

expressão pode induzir o sentido errôneo de superação ou caducidade dos direitos 

fundamentais. Outra observação vital que precisa ser pontuada é que a utilização 

indiscriminada, feita por alguns autores, dos termos direitos humanos e direitos 

fundamentais, significa que os autores referem-se ao conteúdo do mesmo tema, 

apenas divergem em relação à terminologia.225 

A expressão direitos fundamentais aparece pela primeira vez na França no 

movimento político e cultural que culminou com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. Com a evolução da sociedade humana, identificam-

se categorias ou grupos distintos que afirmam os direitos humanos em momentos 

diferentes da história dos povos, marcadas por gerações de direitos que, com o 

passar dos tempos, se interagem sucessivamente, sem que a anterior seja 
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   A teoria das “Gerações de Direitos” foi desenvolvida pelo jurista francês Karel Vasak em 
Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos, no ano de 1979. Vasak  
classificou em três gerações os Direitos Humanos e fundou o seu pensamento em um dos dísticos da 
Revolução Francesa de 1789 (liberté, egalité et fraternité), qual seja, a solidariedade. Cf. VASAK, 
Karel. For the third generation of human rights: the rights of  solidarity. Inaugural Lecture, Tenth Study 
Session, International Institute of Human Rights, July, 1979. Ver, ainda, VASAK, Karel. The 
international dimension of human rights. Vols. I e II, Paris: UNESCO, 1982. A abordagem histórica e 
classificatória dos direitos fundamentais é opção metodológica seguida, entre outros, por ANDRADE, 
José Carlos Vieira de, para quem os direitos fundamentais são compreendidos a partir de três 
dimensões históricas, que seriam as perspectivas filosófica ou jusnaturalista, universalista ou 
internacionalista e estadual e ou constitucional. ANDRADE. José Carlos Vieira. Os direitos 
fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1987, pp. 11-42.   
225

 É importante assinalar que há autores que não concordam com a classificação dos direitos 
fundamentais em geração, como MIRANDA, Jorge: “Fala-se, por vezes, em três gerações de direitos 
fundamentais: a dos direitos de liberdade, a dos direitos sociais; e a de direitos novos ou novíssimos 
direitos, como os direitos ecológicos, os direitos dos povos à autodeterminação e aos recursos 
naturais, o direito ao desenvolvimento e o direito à paz. Conquanto esta tricotomia seja exacta de um 
prisma de localização histórica do aparecimento destes ou daqueles direitos, já no plano conceitual 
não parece justificar-se: o direito ao ambiente enquanto direito e não enquanto interesse difuso – 
releva dos direitos sociais, e em parte ainda, dos próprios direitos da liberdade; os direitos dos povos 
não podem ser de modo algum, confundidos com direitos fundamentais (até porque nos últimos trinta 
anos houve regimes políticos que os invocaram precisamente para esmagar direitos 
fundamentais)”.MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, 3ª ed. Coimbra: 
Coimbra Editores, 2000, p. 24).   
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substituída pela próxima. Assim, identificam-se os direitos tidos como de primeira 

geração por expressarem, precisamente, o estabelecimento de limitações ao Poder 

do Estado, com intuito de se garantir a liberdade do cidadão, tais como, o direito à 

vida, à liberdade e à propriedade. 

Após a concretização os direitos compostos pelas conquistas sociais do 

homem, na medida em que surge a necessidade de se garantir a promoção social 

da coletividade a ser implementada pelo Estado, como garantidor do 

desenvolvimento social do ser humano. Trata-se, portanto, do reconhecimento 

jurídico de direitos à prestação positiva do Estado, cujos documentos que mais se 

destacaram foram a Constituição mexicana, de 1917, e a alemã, de 1919. Essa 

categoria é representada pelo direito ao trabalho, à saúde, à moradia e à educação, 

dentre outros, conhecidos como direitos de segunda geração. Os direitos de 

solidariedade, denominados por Paulo Bonavides como de terceira geração, são 

representados pelo direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, o 

direito à paz, o direito ao desenvolvimento 226 . A quarta geração dos direitos 

humanos é caracterizada pelas conquistas científicas nos campos da biotecnologia e 

da genética, como também em função do fenômeno da globalização. André Ramos 

Tavares227 afirma que 

 
há quem identifique uma quarta geração de direitos humanos, como Paulo 
Bonavides, na qual estariam compreendidos dentre outros direitos, os 
seguintes: o direito universal ao desarmamento nuclear, como forma de 
preservação da própria espécie humana, o direito à não-intervenção 
genética e o direito a uma democracia participativa. Trata-se de um rol de 
direitos que decorrem, em primeiro lugar, da superação de um mundo 
bipolar, dividido entre os que se alinhavam com o capitalismo e aqueles que 
se alinhavam com o comunismo. Também o fenômeno da globalização e os 
avanços tecnológicos são responsáveis pela ascensão dessa nova 
categoria de direitos humanos.  
 

A consciência de que a proteção aos direitos humanos não deveria se reduzir 

ao plano interno, visto que ligada ao destino da humanidade, levou a se operar a 

revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, admitindo-se 

intervenções externas, mediante a possibilidade de responsabilização internacional, 
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 O professor Paulo Bonavides faz a distinção entre os termos geração e dimensão, aduzindo que: 
“o vocábulo dimensão substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo geração, caso este último 
venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das 
gerações antecedentes, o que não é verdade...” BONAVIDES. Paulo. Curso de Direito Constitucional, 
ob. cit., p. 571-572.   
227

 TAVARES, André Ramos. As tendências do Direito Público no limiar de um novo milênio. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p. 390. 
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cristalizando-se a ideia de que o indivíduo, por ser sujeito de direito, é destinatário 

de proteção internacional. Para Flávia Piovesan, a Declaração de 1948 introduz a 

concepção contemporânea de direitos humanos marcados pela universalidade e 

pela indivisibilidade desses direitos, pois, ao consagrar direitos civis e políticos e 

direitos econômicos sociais e culturais, a Declaração combina o discurso liberal e o 

discurso social da cidadania, conjugando o valor da liberdade ao valor da igualdade. 

Assim, ao combinar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a Declaração 

demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, por meio da qual esses 

direitos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-

relacionada e indivisível. Dessa forma, partindo do critério metodológico que 

classifica os direitos humanos em geração, concordo com a doutrina que adota o 

entendimento de que uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela 

interage. 

Nesse patamar, a Seguridade Social é reconhecida como um direito 

fundamental e a sua garantia consta em vários dispositivos na própria Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, adotada pela resolução n. 217 A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948: 

 
Art. XXII – Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social e a realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, 
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis a sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 
Art. XXIII – [...] 
I: Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. 
II: [...] 
III: Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 
necessário, a outros meios de proteção social 
Art. XXV – [...] 
I: Todo homem tem direito a padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
II: A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 
Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 
mesma proteção social. 
 

No entanto, o direito à proteção social como direito humano, no plano 

internacional, só passou a ser reconhecido com o Pacto internacional dos Direitos 
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Econômicos,228 Sociais e Culturais, aprovado, pela ONU, em conjunto com o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos. A lenta evolução normativa atingiu seu 

ponto culminante com a edição, pela OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

da Convenção 102 sobre seguridade social, denominada Norma Mínima, aprovada 

pela XXXV Conferência Internacional do Trabalho, aos 28.06.1952. 229 A Norma 

mínima de 1952, foi ampliada pela Convenção 128, de 1967. No entanto, não foi 

adotada, por nenhuma das duas convenções o princípio da universalidade. 

Também, foi adotada, pela OIT, em 2008, a Declaração sobre Justiça Social para a 

Globalização, buscando a construção de uma proteção mínima para os 

indivíduos.230 

Conclui-se, assim, que os direitos que integram a seguridade social são 

direitos sociais, previstos nos artigos 6º, 193 a 204 da Constituição Federal, 

portanto, direitos de segunda geração. E, também, que o exercício da democracia 

somente é plenamente realizado quando cidadãos conscientes e portadores de 

direitos materialmente reconhecidos exercem a cidadania. E isso somente acontece 

com o desenvolvimento das capacidades inerentes à liberdade dos indivíduos, agora 

integrados na coletividade consciente, que busca no pluralismo o respeito às 

diferenças políticas, étnicas e culturais. Também a informação é indissociável do 

desenvolvimento social, já que o compartilhar de responsabilidades em certas 

comunidades exige a democratização e a transparência das informações produzidas 

e veiculadas. A informação tem a finalidade, nessa dimensão, de fornecer conteúdos 

críticos necessários à efetivação da cidadania sólida. 

 

 

3.4 Os valores do bem-estar e a justiça social 

 

No que tange à ordem social, a Constituição adota o primado do trabalho e 

objetiva o bem-estar e a justiça social. O constituinte preocupou-se com a saúde, 

previdência, assistência social, educação, entre outros diretos ao consolidar 

garantias sociais fundamentais ao cidadão. Nestes termos, a norma constitucional 
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 O PIDESC, Pacto Internacional dos Direitos econômicos, sociais e culturais, foi ratificado pelo 
Brasil por meio do Decreto n. 591 de 06.07.1992. 
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 BALERA. Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário, op. cit., p.107. 
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 IBRAHIM. Fábio Zambitte. A Previdência Social no Estado Contemporâneo. Fundamentos, 
Financiamento e Regulação. Niterói-RJ: Editora Impetus, 2011, p.101. V. A Convenção 102 da OIT foi 
ratificada pelo Brasil, por meio do Decreto Legislativo n. 269/2008. 
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determina que o Estado, com o auxilio da sociedade, assuma o papel de agente 

responsável pelo cumprimento destas garantias sociais, a exemplo da educação e 

da saúde, que são qualificados de “direitos de todos e dever do Estado”. A 

problemática nesta liberdade instrumental centra-se, essencialmente, no discurso 

que propugna a falta efetividade dessas normas constitucionais. As causas que mais 

comumente são apontadas referem-se a: insuficiência de recursos econômicos do 

Estado; corrupção e desvio de verbas públicas; ausência de exercício do controle 

popular; falta de vontade política para o estabelecimento de políticas públicas ou de 

cumpri-las. 

O conceito tradicional de Justiça, que difunde a ideia do que é devido a cada 

qual, é a justiça comutativa, que conduz a igual distribuição. A justiça distributiva, por 

sua vez, pretende realizar a igualdade entre os cidadãos mediante seus respectivos 

méritos. 231  Já foi dito anteriormente que a justiça social, instrumentalizada pela 

solidariedade social,232 é a finalidade do sistema de seguridade social. O art. 193 da 

Carta Magna brasileira, tanto a justiça social como o bem-estar serão alcançados 

por meio do trabalho, que é o instrumento que permite que a própria pessoa consiga 

manter a si e a sua família sem depender do auxílio de outrem. No entanto, essa 

premissa não se sustenta diante dos obstáculos sociais, econômicos e políticos 

enfrentados pela sociedade. Sendo assim, cabe a previdência social, espécie do 

gênero seguridade social, responsável pelo atendimento das demandas daqueles 

que se afastam do trabalho há sustentabilidade diante nos problemas enfrentados, 

um importante papel. 

O princípio da valorização do trabalho humano – constante do caput do art. 

170 da Constituição – denota que a ordem econômica estabelece a primazia do 

                                                           
231

 BALERA. Wagner. Noções preliminares de Direito Previdenciário, op. cit. p.33 
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 Com relação à matéria de princípio da solidariedade o STF, Supremo Tribunal Federal se 
manifestou da seguinte forma: Em ação direta de inconstitucionalidade, discutia-se a validade do art. 
283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que facultava ao servidor público que não tinha 
cônjuge, companheiro ou dependente, legar beneficiário de sua indicação. O pedido foi julgado 
procedente por unanimidade. Ver DJU, de 13.10.2000,ADin n. 240-6-Rj, Relator Ministro Octávio 
Gallotti, que lavrou em seu voto: “Ultrapassando a ordem dos beneficiários, tradicionalmente 
consagrados pela previdência social, mencionados no inciso V do art. 201 da Constituição, afigura-se 
que a Carta fluminense, efetivamente, a divorciar-se do princípio da solidariedade que é inerente 
ao sistema previdenciário, devendo para ele confluir, tanto o regime próprio dos servidores públicos, 
como o destinado aos trabalhadores em geral. Sendo obrigatório o seguro social, a contribuição das 
pessoas que não possuam dependentes, por diminuir a média de risco do segurador, culmina em 
suavizar o encargo do custeio, a cargo de todos os contribuintes. È essa solidariedade ou 
comunhão participativa, que se torna comprometida, quando todos os associados passam a poder 
legar benefícios, por ato de vontade própria, mesmo quando não mantenha cônjuge, companheiro ou 
dependente.” 
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trabalho humano sobre o capital e os demais valores da economia de mercado. 

Disso resulta que a atividade estatal deve ser orientada à proteção de tal prioridade 

e à promoção, em um sentido amplo, dos valores sociais do trabalho, que consiste 

em fundamento não só da ordem econômica como da própria República Federativa 

do Brasil, conforme o art. 1º, IV, da Constituição. Além disso, de acordo com Cretella 

Júnior, 233  constitui a valorização do trabalho humano pressuposto necessário 

também à promoção da dignidade humana e à geração de oportunidades de 

emprego. 

A livre iniciativa representa a possibilidade de agir de determinada maneira, 

sem influência externa. Não deve visar apenas ao lucro e à realização pessoal do 

empresário. Conforme José Afonso da Silva,  para ser legítima, a livre iniciativa deve 

ser exercida no interesse da realização da justiça social, propiciando a existência 

digna de todos.234 A liberdade de iniciativa apresenta-se como uma premissa do 

desenvolvimento da atividade empresarial. Em consonância com os incisos IV e VII 

do art. 170 da Constituição, o desenvolvimento e a expansão da atividade 

empresarial também condizem com o fim da justiça social. Isso na medida em que 

favorece o crescimento econômico e a geração de riqueza, sem o que não se 

poderiam reduzir a miséria e as desigualdades sociais e regionais de uma maneira 

geral. Além de se constituir em base da ordem econômica, também se apresenta 

como fundamento e fim do Estado brasileiro, nos termos do art. 1º, IV, e do art. 3º, I, 

da Constituição. 

A ordem econômica deve assegurar a todos existência digna, que implica que 

cada pessoa, indistintamente, de acordo com as exigências peculiares de sua 

natureza física, espiritual e política, deve poder dispor daqueles meios materiais 

necessários para viver de uma maneira confortável. Em outras palavras, a igualdade 

em dignidade rechaça as desigualdades profundas representadas pela pobreza 

absoluta, pela miséria. 

Da mesma maneira, o imperativo de existência digna a todos, de que resulta 

a igualdade das pessoas em dignidade, pode ser ainda captado a partir do princípio 

fundante do Estado brasileiro, previsto no art. 1º, III, da Constituição, e dos direitos 

fundamentais individuais e sociais, insculpidos na Carta Magna, conforme arts. 5º, 
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caput, 6º, 7º e 14º. A soberania nacional significa que a ordem econômica é pautada 

por um modelo de desenvolvimento nacional, autônomo, sem ingerências externas. 

Esse modelo visa reequilibrar a posição de inferioridade das pessoas menos 

favorecidas econômica e socialmente. 

De acordo com Ferreira Filho,235 o desenvolvimento econômico não constitui 

um fim. Trata-se simplesmente de um meio para se atingir o bem-estar da 

sociedade. Dessa maneira, esse desenvolvimento deve ser razoavelmente dosado, 

de modo que possibilite a redução das desigualdades regionais e sociais. Com isto, 

tal como também estabelece o art. 3º, III, da Constituição, estar-se-á caminhando 

para gradualmente desonerar-se o sacrifício imposto aos setores mais pobres. 

Outros dispositivos convergentes com esse desiderato são aqueles previstos nos 

arts. 23, X; 43; 165, § 1o, e 174, § 1º, da Constituição. 

A busca do pleno emprego é um princípio diretivo da ordem econômica que 

se contrapõe às políticas recessivas. É certo que ela deve ensejar o máximo 

aproveitamento de todos aqueles que estejam aptos a exercer atividades produtivas, 

respeitando as respectivas inclinações. Sendo assim, a busca do pleno emprego 

vincula a ordem econômica a criar oportunidades de trabalho para todos viverem 

dignamente. Tal preceito, portanto, determina que a ordem econômica propicie a 

erradicação dos subempregos, como os de boia-fria e de biscateiros. A plenitude do 

emprego, por outro lado, não se coaduna com a mera busca em termos quantitativos 

e com o indiscriminado postulado econômico da oferta e da procura. Implica, sim, 

que ao trabalho corresponda uma remuneração proporcional à sua participação na 

geração da riqueza, de conformidade com sua posição prioritária na ordem 

econômica.236 Aliás, a remuneração de trabalho deve ser suficiente a assegurar 

“existência digna” ao trabalhador, conforme o caput do art. 170 da Constituição. 

Como se sabe ao privilegiar a tutela da livre iniciativa, do trabalho e do pleno 

emprego, o mandamento constitucional relativo à justiça social, expresso no art. 170 

da Constituição, quer se referir, ainda, a uma igualdade de oportunidades. Isso 

porque para que alguém consiga trabalho ou possa ser um empreendedor, é 

premissa lógica que sejam abertas portas nesse sentido. Ou seja, são necessárias 

determinadas condições para que tal possa ocorrer. Isso equivale a dizer que o art. 
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170, caput, do Texto Magno, assegura a igualdade de oportunidades a todos, tanto 

para trabalhar como para iniciar um empreendimento, vinculando a atuação 

fomentadora do Estado nessa direção.237 

Ao ser usado o mesmo critério hermenêutico utilizado por Bandeira de Mello 

em relação à Constituição anterior, tem-se que todos os princípios contidos nos 

incisos e no caput do art. 170 da Constituição integram o conteúdo jurídico da justiça 

social. O art. 193 da Constituição é o que vincula a justiça social à ordem social. Ao 

tratar desta, a Constituição harmonizou os seus princípios aos da ordem econômica. 

A justiça social é normatizada como um fim da ordem social. O primado do trabalho, 

por outro lado, constitui-se em elemento indispensável à sua realização. Por isso, 

compõe o conteúdo jurídico da justiça social. A expressão primado do trabalho 

coaduna-se com os princípios da valorização do trabalho e da existência digna ao 

ser humano, que fundam a ordem econômica. Em resumo, expressa-se a justiça 

social como um direito conferido à sociedade frente ao Estado nos arts. 3º, 170 e 

193 da Constituição. 

 

 

3.5. Solidariedade e o risco social 

 

A definição do risco nunca foi consensual. Na atualidade pode significar uma 

possível perda que pode ocorrer em momento futuro, mas que depende das 

decisões assumidas no presente. O fundamental é que a perda pode ser evitada ou 

mitigada pela ação humana.238 

Armando de Oliveira Assis239 ensina que risco social é, no estado presente de 

evolução da matéria, o risco do trabalhador, isto é, “se uma pessoa economicamente 

fraca, perde o seu salário, ou melhor, ver-se impossibilitada de ganhar por motivo de 

certas eventualidades que são inerentes à vida do homem está exposto a um risco 

social.”  
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A Constituição Mexicana de 1917, marco do constitucionalismo social, dispõe 

pela primeira vez, em uma carta constitucional, os riscos sociais que devem ser 

protegidos pelo Estado: 

 
Art. 123. (...) 
XXIX – Considera-se utilidade pública a expedição de lei do seguro social, 
que compreenderá seguros de invalidez, de vida, de cessação involuntária 
do trabalho, de doença e acidentes e outros seguros com fins análogos

240
. 

 

A Organização internacional do Trabalho, por meio da Recomendação n. 67, 

que trata de segurança de rendimento, de 1944, propõe os riscos a serem cobertos, 

quais sejam: enfermidade, maternidade, invalidez, velhice, morte, desemprego, 

gastos extraordinários, danos, advindos das enfermidades causados pelo 

trabalho 241 . Na sua maioria, os sistemas de proteção social observam esta 

recomendação. No direito brasileiro esses preceitos estão normatizados na própria 

constituição.242 

A sociedade industrial, ou sociedade de classe, passou por diversas 

transformações chegando a, denominada, sociedade de risco, por Ulrich Beck 243. 
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Assembleia Constituinte reunida na cidade de Querétaro entre 1 de Dezembro de 1916 e 31 de 
Janeiro de 1917, entrando em vigor no dia 1 de maio de 1917. 
241

 BALERA. Wagner, Noções Preliminares de Direito Previdenciário. Op. cit., p. 151 
242

 Art. 193 a 204 da Constituição Federal do Brasil. 
243

 O sociólogo alemão Ulrich Beck, no seu livro intitulado “Sociedade do Risco”, faz um diagnóstico 
sobre a sociedade em seus diversos momentos históricos até chegar ao momento atual (sociedade 
pós-moderna) em cujo contexto trabalha com a palavra "riscos", em suas várias dimensões. Parte-se 
da ideia de que, em toda a história da humanidade, os mesmos sempre existiram, porém, em grau e 
extensão diferentes, posto que, num primeiro momento, tratava-se de riscos pessoais; num segundo 
momento, mais especificamente na sociedade moderna clássica, os riscos atingiram uma proporção 
maior, vindo a afetar a coletividade, devendo-se a isso, à falta ou deficiência do suprimento de algo, 
como, por exemplo, da falta de higienização que propiciava o surgimento de epidemias etc; na 
sociedade pós-moderna o quadro é outro, os riscos com maior extensão atingem a sociedade, 
principalmente por excesso de produção industrial, como, por exemplo, o excesso de poluentes que 
atingem a camada de ozônio, o meio ambiente como um todo, comprometendo assim, as gerações 
contemporâneas e futuras. O referido autor delimita o enfoque do mundo moderno em dois 
momentos: primeira modernidade (industrial), caracterizada por uma sociedade estatal e nacional, 
estruturas coletivas, pleno emprego, rápida industrialização, exploração da natureza não "visível", 
com raízes nas várias revoluções políticas e industriais, a partir do século XVIII; e segunda 
modernidade ou modernização da modernização ou ainda modernidade reflexiva, com início a partir 
do fim do segundo milênio. A denominação “reflexiva” decorre do fato de que as premissas, as 
contradições, os desacertos da fase anterior, devem ser refletidos e projetados na busca da 
construção de uma nova sociedade com linhas de coerência e de continuidade, mais precisamente 
como produto de uma construção crítico-dialética. Trata-se, pois, de um novo tipo de capitalismo e 
um novo estilo de vida com padrões totalmente diversos daqueles existentes nas fases anteriores do 
desenvolvimento social e que estão a exigir, na busca de adequações razoáveis, novas reflexões do 
político, do sociólogo, do criminólogo, do jurista. A partir do final do século passado, com a 
modernidade reflexiva, passou-se a conviver com uma sociedade de risco com dimensões diferentes 
daquela sociedade existente até então. A característica marcante deste novo momento histórico é 
que "os riscos na sociedade reflexiva extrapolam as realidades individuais e até mesmo as fronteiras 
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Desse modo, “os novos riscos”, ou melhor, riscos que eram ignorados em 

função da insuficiência do desenvolvimento científico e tecnológico e por aspectos 

culturais, como por exemplo, a degradação ambiental, passou a ser um tema 

dominante nos debates no final do século XX e se transformou numa pauta 

relevante de discussão e reflexão no século XXI. Até os meados do século XX, a 

definição tradicional de risco envolvia, sem maiores questionamentos, os eventos 

limitadores de renda ou capacidade para o trabalho, a exemplo da fome, frio, 

doenças e guerras. Na atualidade, além do alargamento dos riscos 

                                                                                                                                                                                     
territoriais e temporais", tendo como exemplo o acidente radioativo de Chernobyl, a contaminação do 
mar e dos rios por mercúrio, por óleo e outros riscos globais que afetam a ecologia, as turbulências 
dos mercados financeiros, os atos terroristas de 11 de setembro nos EUA, o crime organizado, o 
recrudescimento da desigualdade social, etc. São várias as causas desses riscos. A desigualdade 
social, recrudescida pela globalização, pode ser elencada como uma das principais causas de risco 
na “sociedade do risco A globalização ou sociedade global ou modernidade global como “interseção 
da presença e da ausência”, caracteriza-se pelo “entrelaçamento de eventos sociais e relações 
sociais que estão a distância de contextos locais”, como resultante dos avanços tecnológicos, 
principalmente dos meios de comunicação, em especial da tecnologia eletrônica, sobretudo da mídia. 
Esse fenômeno sociopolítico, sem dúvida, trouxe avanços, porém, paradoxalmente, trouxe, também, 
riscos e inseguranças à sociedade. Reforçando, assim, a ideia do contraste da segurança e 
insegurança, da determinação e indeterminação, da estabilidade e instabilidade. O capital “volátil”, ou 
seja, o capital que hoje está no Brasil ou em qualquer outro país ou vice-versa e, que, com um 
simples pulsar de dedo, está do outro lado do mundo; uma indústria que hoje está instalada no 
território de um país e que amanhã poderá estar em outro país porque a mão de obra, salários e 
encargos sociais são menores, o crime organizado transnacional, a lavagem de dinheiro, as suspeitas 
de fraudes nos balanços de algumas das maiores corporações dos EUA, com o propósito de 
supervalorizar suas ações, o que acarretou quedas das Bolsas dos principais países do mundo, 
dentre eles, o Brasil, com aumento de risco da inflação, de alta de juros e de desaceleração da 
economia global, são exemplos vivos desse fenômeno da pós-modernidade, com reflexos sociais 
altamente negativos e que, de uma forma ou de outra, acabam desembocando no mundo jurídico. 
Isso, com efeito, dá lugar, na ótica de Ulrick Beck, “a novos movimentos sociais que são a 
expressão das novas situações de riscos na ‘sociedade de risco’, mas que são, também, 
resultantes da busca de identidade sociais e pessoais e da busca de sentido de ser no mundo 
numa cultura destradicionalizada”. Esse novo quadro - sociedade de risco - leva à “reflexividade” 
ou seja: a suscetibilidade da maior parte dos aspectos da atividade social, à revisão crônica à luz de 
novas informações ou conhecimento.  O capital “volátil”, ou seja, o capital que hoje está no Brasil ou 
em qualquer outro país ou vice-versa e, que, com um simples pulsar de dedo, está do outro lado do 
mundo; uma indústria que hoje está instalada no território de um país e que amanhã poderá estar em 
outro país porque a mão de obra, salários e encargos sociais são menores. No balanço de algumas 
das maiores corporações dos EUA, com o propósito de supervalorizar suas ações, o que acarretou 
quedas das Bolsas dos principais países do mundo, dentre eles, o Brasil, com aumento de risco da 
inflação, de alta de juros e de desaceleração da economia global, são exemplos vivos desse 
fenômeno da pós-modernidade, com reflexos sociais altamente negativos e que, de uma forma ou de 
outra, acabam desembocando no mundo jurídico, em especial, no Direito Previdenciário. Isso, com 
efeito, dá lugar, na ótica de Ulrick Beck, “a novos movimentos sociais que são a expressão das novas 
situações de riscos na ‘sociedade de risco’, mas que são, também, resultantes da busca de 
identidade sociais e pessoais e da busca de sentido de ser no mundo numa cultura 
“destradicionalizada”. Esse novo quadro - sociedade de risco - leva à “reflexividade” ou seja: a 
suscetibilidade da maior parte dos aspectos da atividade social, à revisão crônica à luz de novas 
informações ou conhecimento. Isso significa que a ciência passou a ser sujeita a erros, porque é 
construção provisória, com efeito, seu objeto e sua metodologia podem ser alterados para 
adequarem-se a essa nova realidade. BECK, Ulrich. Sociedade de Risco – rumo a uma outra 
modernidade, tradução, Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 50-210. 
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reconhecidamente existentes há uma coletivização dos mesmos, especialmente as 

questões ambientais, nas quais as consequências atingem uma universalidade de 

pessoas, que, em regra, não têm qualquer relação com o ato deflagrado. 

No contexto da sociedade de risco, uma vez identificada a patente 

impossibilidade de a pessoa, por si só, gerir a sinistralidade vigente, o tema da 

solidariedade, muito difundido quando da gênese do Welfare State, volta à tona e 

fundamenta novos instrumentos de cooperação, voluntária ou não. Com o aumento 

da sinistralidade, a solidariedade social, ao invés da solidariedade de grupo, é o 

único mecanismo capaz de assegurar proteção mínima, em razão das variações de 

economia e da natureza que devem perdurar em qualquer modelo protetivo. 

 Embora haja vasta divergência quanto aos temas da pós-modernidade e da 

sociedade de risco, o descrédito parcial da racionalidade humana para com sua 

capacidade de antecipação e a gestão de todas as necessidades humanas, impõe 

novo pacto social que possa, com algum grau de sucesso, assegurar a dignidade 

inerente a qualquer pessoa humana.244 

Admitir as limitações da sociedade não implica conformar-se com as 

desgraças da humanidade, muito pelo contrário, é inconsistente, no mundo 

contemporâneo, tentar fundamentar a ação meramente subsidiária do Estado, o qual 

se torna protagonista relevante e necessário na garantia da jusfundamentalidade da 

pessoa humana. Assim, para atingir essa meta, de proteção mínima, a solidariedade 

será o fundamento necessário a impor direitos e deveres aos participantes de 

qualquer modelo de sociedade, pois somente o esforço comum poderá assegurar 

proteção a todos. 

 

 

3.6 Sistemas Jurídicos de Previdência Social no Brasil 

 

O sistema constitucional de previdência social no Brasil comporta duas 

divisões: o público e o privado 245 . O sistema público de previdência está 

previsto nos artigos 201 e 40 da Constituição Federal e se diferencia do 

                                                           
244

 IBRAHIM. Fabio Zambitte, op. cit., pp. 3-9. 
245

 A esse respeito o professor Wager Balera entende que as reformas previdenciárias mantiveram o 
esquema previsto na Constituição Federal, que divide a Previdência social em três planos: o plano 
público, o plano dos fundos de pensão, para o regime dos servidores públicos, e o plano das 
seguradoras privadas. BALERA. Wagner. Sobre reformas e Reformas Previdenciárias. Revista de 
Direito Social, n. 12, Porto Alegre: Ed. NOTADEZ, 2003, p. 18.  
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privado, previsto no art. 202 da CF/88, por seu caráter institucional (não 

contratual), de filiação compulsória e financiamento mediante contribuições 

sociais e recursos orçamentários. A Constituição Federal consagra dois 

modelos públicos: o Regime Geral de Previdência Social 0(RGPS), que 

congrega todos  os trabalhadores da iniciativa privada, e é gerido pelo INSS, 

Instituto Nacional do Seguro Social, e o Regime Próprio dos Servidores 

Públicos (RPSP, organizado por cada uma entidades estatais (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), que reúne servidores que  exercem 

ou exerceram cargos públicos efetivos246.  

O art. 202 dispõe do regime privado supletivo de previdência, 

denominado “previdência privada”, tendo em vista o seu caráter privado, 

também integra o sistema de seguridade social. Conforme traçado na 

Constituição Federal (artigo 202), o sistema da previdência privada tem 

caráter complementar e facultativo devendo ser organizado de forma 

autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Será baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por 

lei complementar.  

Wagner Balera enfatiza: 

 
Integram o quadro de componentes do Sistema de Seguridade 
Social brasileiro os entes de previdência privada. Servem,  os entes 
supletivos, como estruturas de expansão do arcabouço de proteção, 
formando, como já se costuma dizer em França, segunda rede de 
seguridade social, em estreita colaboração com o Poder Público, no 
interior do aparato do bem-estar. Mas não perdem os traços 
característicos que são peculiares às pessoas privadas.

247
 

 

Por fim, o artigo 203 e o artigo 6º da Constituição Federal enunciam:  

 
Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos:I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – a 
promoção da integração do mercado de trabalho; IV – a habilitação e a 
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.  

                                                           
246

 BARROSO. Luís Roberto. Constitucionalidade e Legitimidade da Reforma da Previdência 
(Ascensão e Queda de um Regime de Erros e Privilégios, in MODESTO. Paulo, (Organizador), 
Reforma da Previdência, Análise e Crítica da Emenda Constitucional n. 41/2003 (doutrina, pareceres 
e normas selecionadas), Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, pp 108-110.  
247

 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social. Op. cit., p. 61. 
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Art. 6º - São direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, 
ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 
infância, à assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

248
 

 

A assistência social é prestada a quem dela necessitar, independente da 

contribuição para a seguridade. Assim, só quem a sociedade reconhece como 

necessitado e desamparado pode utilizar a assistência social. Concluí-se, neste 

raciocínio, que o sistema de proteção social, expresso na Constituição Federal de 

1988, ainda possui características diversas da acepção do “Welfare State”, pois a 

garantia do seguro social mediante prévia contribuição e filiação obrigatória 

selecionam a população; somente podem ter acesso à previdência social apenas os 

indivíduos que contribuírem e se filiarem ao sistema de seguridade social. Ademais, 

as duas dimensões fundamentais do Welfare State são a segurança e a igualdade 

que têm o caráter fundamental da universalidade referentes aos sujeitos a serem 

protegidos em relação a todos os riscos sociais passíveis de cobertura.  

A seguridade social, no direito brasileiro, é o conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 

assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social, 

tendo como objetivo principal a preservação do primado do trabalho e o 

alcance do bem-estar e a justiça social, garantindo vida digna ao ser 

humano249.  

 

 

3.6.1 Os regimes jurídicos previdenciários na Constituição Federal 

 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê três tipos de regimes 

previdenciários, ou seja, três níveis diferençados de proteção social. São 

vertentes do sistema de seguridade social: o regime geral de previdência 

social, o regime próprio de previdência, concedido aos servidores públicos 

civis e militares e o regime de previdência privada. 

Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, ao tratar da terminologia da 

previdência social, definiu de modo claro e sucinto a figura de seu regime 

                                                           
248

 Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 26, de 14 de fevereiro de 2000. 
249 BALERA, Wagner. Seguro-desemprego no direito brasileiro. São Paulo: LTR, 1993, p. 112, 
afirma que: “Os valores que a relação de seguridade social se destina a preservar, se expressam no 
primado do trabalho, no bem-estar e na justiça social. Seguridade social, em suma, é a concretização 
do conjunto das relações jurídicas cujo objetivo final expressa-se naqueles magnos valores.”  
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jurídico: “Para caracterizar-se como Regime, dentro de um Sistema, deve ter 

custeio e prestações específicas, asseguradas a beneficiários 

determinados.”250 

Ao analisar os regimes previdenciários, previstos na Constituição 

Federal, o investigador deve destacar nos diferentes regimes constitucionais 

previstos, o custeio, as prestações e os beneficiários, ou seja, indicar seus 

caracteres fundamentais e diferenciadores, com o objetivo de demonstrar que 

o regime de previdência privada destaca-se dos outros dois regimes de 

previdência, pois cada um possui características próprias e princípios 

peculiares, salvo os princípios previstos no artigo 194, parágrafo único, da 

Constituição Federal, que são vetores de todo o sistema de seguridade 

social.  

 

 

3.6.1.1 O regime geral de previdência social - RGPS 

 

O regime geral de previdência social – RGPS está insculpido na 

Constituição Federal, no artigo 201, e regulamentado pelas Leis 8.213 (plano 

de benefícios) e 8.212 (plano de custeio), ambas de 24 de julho de 1991. O 

regime geral da previdência social é a faixa básica que tem finalidades 

distributivas e provê um padrão mínimo de remuneração das necessidades 

básicas dos cidadãos, visando ao bem-estar e à justiça social.  

A organização criada pelo Estado destinada a prover as necessidades 

vitais de todos os que exercem atividade remunerada e de seus dependentes 

e, em alguns casos, de toda a população, nos eventos previsíveis de suas 

vidas, por meio de um sistema de seguro obrigatório, de cuja administração e 

custeio participam, em maior ou menor escala, o próprio Estado, os 

segurados e os dependentes. 

A previdência social caracteriza-se, principalmente, pelo caráter público 

e obrigatório e tem como objetivo proporcionar aos destinatários renda com o 

intuito de prover as necessidades básicas de tais indivíduos. Neste sentido, 

ensina o prof. Orlando Gomes:  

                                                           
250

 OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso de. Previdência social: doutrina e exposição da legislação 
vigente. Op. cit., p. 35.
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O seguro social é, no entanto, um instituto de direito público, 
regulado imperativamente em todos os seus aspectos e vicissitudes; 
tem como fonte imediata a própria lei, que o impõe, tornando-o 
obrigatório; uma de suas partes é necessariamente um ente público; 
a relação constitui-se ope legis... 

251
 

 

No regime geral de previdência social, os riscos e as contingências 

sociais que serão cobertas estão previstas no artigo 201, caput, do texto 

constitucional, cuja redação é a seguinte:  

 
Art.201 - A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que perseverem 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.

252
 

 

No artigo 201 da Constituição Federal, percebe-se que a previdência 

social, bem como as outras áreas da seguridade social, têm como objetivo 

garantir as necessidades básicas da coletividade. Todavia, a finalidade 

essencial do regime geral é resguardar as necessidades decorrentes dos 

riscos, eventos ou contingências previamente demarcados na Constituição.  

Assim, as prestações previdenciárias concedidas pelo regime geral de 

previdência social são: a) aposentadoria por invalidez; b) aposentadoria por 

idade; c) aposentadoria por tempo de contribuição; d) aposentadoria especial; 

e)  auxílio-doença; f) salário-família; g) salário-maternidade; h) auxílio-acidente; 

i) pensão por morte; j) auxílio reclusão; k) serviço social e l) reabilitação 

profissional.253 

O regime geral caracteriza-se, principalmente, pela filiação obrigatória 

e pelo caráter contributivo. Desse modo, só terão direito ao recebimento das 

prestações previdenciárias os sujeitos filiados ao regime e que tenham 
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 GOMES, Orlando. Escritos Menores. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 210. 
252

Regime geral de previdência social. Artigo 201, caput do texto. 
253

 Segundo Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, no livro: Previdência Social: doutrina e exposição da 
legislação vigente. Rio de Janeiro: Freitas bastos, 1987, p. 34: “As prestações constituem o objeto da 
previdência social, ou seja, aqueles meios pelos quais assegura ela aos beneficiários a adequada 
proteção nas necessidades vitais decorrentes dos eventos previsíveis de suas vidas (doença, 
invalidez, velhice, morte, prisão, natalidade) e a ajuda em determinadas situações (desajustamento 
social).”  
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contribuído para esse sistema. Os beneficiários do regime geral da 

previdência social são classificados em segurados e dependentes, conforme 

o artigo 10 da Lei n.º 8.213/91. Os segurados da previdência social dividem-

se em obrigatórios (artigo 11) e facultativos (artigo 13 da Lei n.º 8.213/91).Os 

segurados são todos os trabalhadores que exercem atividade laborativa não 

se limitando ao empregado, pois abrange quem quer que exerça atividade 

remunerada, efetiva ou eventual, permanente ou temporária, com ou sem 

vínculo empregatício, a título precário ou não. A aquisição da condição de 

segurado se dá por meio da filiação obrigatória ao regime, formalizada por 

meio da inscrição. A filiação, segundo Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, é 

corresponde “... a inclusão do segurado no regime da previdência social, em 

razão do ingresso em emprego ou do exercício de atividade compreendida no 

respectivo âmbito”254. Desta forma, filiação é o vínculo jurídico que garante 

aos segurados e aos dependentes o direito às prestações previdenciárias, 

que é obrigatória e automática, independente da vontade das partes, pois a 

relação jurídica de previdência social decorre de lei e não do consentimento 

das partes. Não há no sistema do seguro social o caráter de facultatividade 

como existe na previdência privada, mas sim de compulsoriedade. Nessa 

linha de raciocínio leciona Orlando Gomes:  

 
Sucede, porém, que o acordo de vontades é prescindido por ser 
legalmente obrigatório o seguro e automático o nascimento da 
relação. O seguro social não é, com efeito, o ato de autonomia 
privada, gravitando, ao contrário, na órbita do direito público com 
uma relação jurídica predefinida na lei, a que aderem, sem opção, 
as partes. Daí dizer-se que se constitui “ope legis”. Seu fato gerador 
não seria, pois, um acordo de vontades entre partes , mas um 
simples evento a que a lei coliga determinados efeitos jurídicos.

255
 

 

Os dependentes do segurado, que receberão os benefícios de pensão 

por morte, o auxílio-reclusão, o abono anual, bem como os serviços sociais 

estão previstos no artigo 16 do plano de benefícios da previdência social (Lei 

n.º 8.213/91)256. 
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 OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso de. Previdência Social: doutrina e exposição da legislação 
vigente, op. cit., p. 33. 
255

 GOMES, Orlando. Escritos Menores, op. cit., p. 213. 
256

 OLIVEIRA, Moacyr Velloso Cardoso de. Previdência social: doutrina e exposição da legislação 
vigente, op. cit., p. 31, “... dependentes, os que são amparados por intermédio de um segurado, de 
quem dependem economicamente.” 
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As bases de financiamento da seguridade social encontram-se 

dispostas no artigo 195 da Constituição Federal:  

 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições: I – do 
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos 
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a 
receita ou o faturamento; c) lucro; II – do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social, não incidindo contribuição, sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art.201; III – sobre a receita de 
concursos de prognósticos.

257
 

 

Os dispositivos legais supracitados definem a relação de custeio da 

seguridade social, em que se encontra a segunda característica peculiar 

desse regime, que é a obrigatoriedade da contribuição para a obtenção do 

direito à percepção das prestações previdenciárias, quais sejam: os 

benefícios previdenciários e os serviços sociais (prestações). 

Consequentemente, sem verter contribuições para o regime geral de 

previdência social, nenhum segurado terá direito ao recebimento dos 

benefícios previdenciários.258 

O Regime Geral de Previdência Social está estruturado pelo regime de 

repartição simples 259  em que não há capitalização. Toda a arrecadação é 

utilizada para pagar os benefícios atuais da previdência, e embora tenha 

caráter contributivo, é informado pelo princípio da solidariedade 260 . O 

benefício está limitado a um valor mínimo e um máximo, o critério de reajuste 
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Constituição da República Federativa do Brasil. Op. cit., p. 97. 
 

258 Segundo Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira. Previdência Social: doutrina e exposição da 
legislação vigente. Op. cit., p. 34: “As prestações constituem o objeto da previdência social, ou seja, 
aqueles meios pelos quais assegura ela aos beneficiários a adequada proteção nas necessidades 
vitais decorrentes dos eventos previsíveis de suas vidas (doença, invalidez, velhice, morte, prisão, 
natalidade) e a ajuda em determinadas situações (desajustamento social).”  
259

 Os regimes da previdência, geralmente, são custeados de duas formas: pelo regime de repartição 
e pelo regime de capitalização. No regime de repartição simples é um sistema de custeio em regime 
de caixa, pelo qual a arrecadação é imediatamente utilizada para pagamento dos benefícios atuais. 
Portanto, não há acumulação prévia. No regime de capitalização, as contribuições são pagas pelos 
trabalhadores durante sua fase ativa e são acumulados como uma poupança individual ou coletiva 
para pagamento de benefícios futuros. 
260

 A solidariedade nos sistemas previdenciários pode ser concebida pela contribuição do individuo 
em função da coletividade, ou seja, a contribuição do universo de protegidos em benefício da minoria. 
Assim, os contribuintes ativos, que contribuem para a previdência social, são responsáveis pelo 
pagamento dos benefícios e serviços dos aposentados e pensionistas atuais. Este sistema também é 
conhecido como “solidariedade entre as gerações”. 
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é previsto em lei, sem vinculação entre os benefícios pagos e os salários 

recebidos pelos empregados em atividade. 

 

 

3.6.2 O regime próprio de previdência social – RPPS 

 

O sistema dos servidores públicos teve início no Império com a 

proteção gratuita de determinadas categorias funcionais. A partir da 

Constituição Federal de 1891, o sistema próprio foi aprimorado, mas manteve 

o financiamento, exclusivamente, pelo Estado, sem participação dos 

servidores. Somente com a Emenda Constitucional de n. 3, de 16 de março 

de 1993, que acrescentou o parágrafo 6º ao art. 40 da Constituição originária, 

passou a existir a previsão constitucional para cobrança de contribuições dos 

servidores para o custeio do regime.261 

O regime próprio de previdência social dos servidores públicos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios dos Militares dos 

Estados e do Distrito Federal está previsto, essencialmente, no artigo 40 da 

Constituição de 1988, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 04 de junho de 1998, pela Emenda n  20, de 15 de dezembro de 1998 

e na Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998.  

Com a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi 

instituído novo regime jurídico de previdência social aos servidores públicos 

que ingressaram no serviço público após sua publicação. Desse modo, há, na 

verdade, dois regimes jurídicos de previdência social: um para os servidores 

públicos, que ingressaram após a publicação da Emenda Constituc ional nº 

20, de 15 de dezembro de 1998; e o outro regime de transição para os 

servidores públicos que já estavam no sistema antes da referida Emenda 

Constitucional.  

O artigo 40, caput, da Constituição Federal, assegura o regime peculiar 

de previdência social apenas aos servidores titulares de cargos efetivos e 

vitalícios da União, dos Estados, do Distrito Federal. Os regimes próprios de 

previdência social passaram a ter caráter contributivo a partir da Emenda 
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 A EC n. 03/93 acrescentou o § 6º ao art. 40 da Constituição Federal de 1988: “As aposentadorias 
e pensões dos servidores públicos federais são custeadas com recursos provenientes da União e das 
contribuições dos servidores públicos, na forma da lei.” 
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Constitucional n. 3/93, e devem observar critér ios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial dos benefícios, conforme artigo 40 e 201 do referido 

diploma.  

O sistema de financiamento do regime próprio é repartição simples e 

também se beneficia do princípio da solidariedade. Duas características 

básicas distanciam o regime próprio do regime geral de previdência social: 

integralidade e paridade, previstas no art. 40, parágrafos 3º, 7º, e 8º, 

respectivamente, com redação dada pela EC n. 20/98, anterior, portanto, a 

EC n. 41/2003262. 

A Emenda Constitucional n. 41/2003 deu nova redação ao caput do art. 

40263, da Carta Maior, quando incluiu o princípio da solidariedade no regime 

próprio de previdência de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo e 

determina que serão responsáveis pelas contribuições vertidas para o 

sistema: os entes públicos; os servidores ativos, inativos e seus pensionistas.  

 O regime próprio dos servidores públicos prevê, em linhas gerais, os 

seguintes benefícios constitucionais: aposentadoria por invalidez permanente 

(art. 40, § 1º, I,); aposentadoria compulsória (art. 40, § 1º, II); aposentadoria 

voluntária (art. 40, § 1º, III, “a ” e “ b”) ; e a pensão por morte (artigo 40, § 

7º), sem prejuízo dos inúmeros benefícios previstos em leis próprias. 264 

Por último, vale ressaltar que o regime próprio de previdência dos 

servidores públicos observará, no que couber, as regras instituídas para o 

regime geral de previdência social (artigo 40, § 12, Constituição Federal).  
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 O critério da integralidade determinava que a base de cálculo da aposentadoria ou pensão por 
morte deveria ser o valor da última remuneração do servidor em atividade. O critério da paridade 
determinava que os valores das aposentadorias e pensões do serviço público deveriam ser revistas 
nas mesmas épocas em que fossem revistas as remunerações dos servidores ativos, bem como 
deveriam sofrer aumentos de benefícios e vantagens concedidas aos servidores ativos. 
263

 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
264

 A lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e fundações públicas federais. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art40
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3.6.3  O regime de previdência privada 

 

O regime de previdência privada aplicada aos trabalhadores da iniciativa 

privada é de natureza contratual, facultativa e complementar, porém autônoma 

quando ao regime geral de previdência social.  Possui sua matriz constitucional no 

artigo 202 da Constituição Federal com redação da Emenda Constitucional n. 20/98. 

 
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 contratada, e regulado por lei complementar

265
. 

 

O Estado não participa da relação jurídica do regime de previdência privada, 

exceto na condição de empregador, quando serão patrocinadores. O sistema de 

financiamento é de capitalização, baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício. 

As Leis Complementares 108 e 109, editadas em 29 de maio de 2001, 

regulamentam o regime da previdência privada prevista na Constituição Federal. A 

Lei complementar 108/2001 regulamentou a relação entre União, os Estados, O 

Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas Autarquias, Fundações, Sociedades 

de Economia Mista, outras entidades públicas e suas respectivas entidades 

fechadas de previdência complementar, também conhecidas como fundo de pensão. 

A Lei Complementar 109/2001 revogou a Lei 6.435/77, no seu art. 79, 

dispondo sobre a previdência complementar das entidades fechadas e abertas. As 

entidades abertas são aquelas constituídas unicamente sob forma de sociedades 

anônimas e têm como objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter 

previdenciário, concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 

acessíveis a qualquer pessoa física. 

As entidades fechadas de previdência privada são constituídas sob forma de 

fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, acessíveis exclusivamente na forma 

regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, aos empregados de uma 

empresa (ou grupo de empresas), aos servidores da União, Estados, Município e 

Distrito Federal e aos associados ou membros de pessoas para garantir-lhes, na 

forma de seu estatuto, a administração e execução de planos de benefícios de 

natureza previdenciária. 
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 Artigo 202 da Constituição Federal de 1988 alterada pela Emenda Constitucional n. 20 de 16 de 
dezembro de 1998. 
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O regime de previdência privada tem a característica fundamental de 

facultatividade baseada em contrato formal e de adesão, nas quais deve constar o 

tipo de plano de benefícios e as suas particularidades. Ao contrário da previdência 

social oficial, que é obrigatória, não só ao servidor público como a todas as classes 

trabalhadoras, na previdência privada há liberdade de contratar. 

A Lei Complementar n. 109/2001 determina que a finalidade principal do 

regime de previdência complementar é a instituição e execução de planos de 

benefícios de caráter previdenciário, excluindo os benefícios assistenciais e de 

saúde. Assegura, ainda, a intervenção do poder público na preservação dos 

interesses dos participantes, sendo responsável pela fiscalização das operações das 

entidades de previdência complementar e pela determinação de padrões mínimos 

de segurança econômico-financeira e atuarial, a fim de preservar a liquidez e o 

equilíbrio dos planos de benefícios. 

Ademais, a previdência complementar engloba as ações dos interessados em 

poupar para fins de eventualidade e para a velhice, uma vez que a previdência social não 

permite o pagamento de beneficio no valor igual ao da última remuneração do segurado. 

Sobre este regime, o professor Wagner Balera aduz:  

 
Ao regime complementar, por seu turno, compete proporcionar 
planos de proteção que atendam à demanda daquela parcela da 
comunidade cujas rendas se situem acima dos limites de proteção 
estabelecidos pelo regime geral e pelo regime próprio. As entidades 
que poderão compô-lo classificam-se em fechadas e abertas.

266
 

 

Diferentemente dos regimes públicos de previdência social, que adotam formas de 

uniformização de benefícios voltados a solidariedade social e possuem regime de repartição 

simples, a previdência complementar, por meio de contrato, oferece diferentes planos de 

previdência. A operação tem natureza financeira e não há transferência de renda entre 

gerações, sendo os aportes definidos e capitalizados em contas individuais. 
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 BALERA, Wagner. Sistema de seguridade social, op. cit., p. 14. 
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CAPÍTULO 4 – OS ACORDOS E AS CONVENÇÕES COLETIVAS COMO FONTE 

DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

4.1. Os direitos previdenciários nos acordos e convenções coletivas 

 

A concretização e a formalização de instrumentos convencionais, 

convenção ou acordo coletivo do trabalho, reproduzem o resultado da 

negociação coletiva, fruto do consenso entre as partes, mediante concessões 

recíprocas, sempre fundadas na autonomia privada coletiva. 

Sendo assim, para melhor análise da efetiva vontade negocial 

declarada pelos interlocutores sociais e comprovação da proposição de que 

as convenções e os acordos coletivos do trabalho são fontes do direito 

previdenciário, foram selecionadas 10 (dez) categorias profissionais, a 

seguir descriminadas, para o exame dos direitos previdenciários tutelados 

pelas convenções e acordos coletivos com a delimitação temporal entre 10 e 

12 anos, com a ressalva da convenção coletiva de trabalho dos jornalistas de 

jornais e revistas de São Paulo, em que o período é de somente 2(dois) anos. 

A pesquisa desta tese comprova que os direitos previdenciários existentes 

nos acordos e convenções coletivas de cada categoria pesquisada são fontes 

do direito previdenciário. As categorias escolhidas foram as seguintes: (1) 

eletricitários; (2004-2015) (2) vigilantes (Rio de Janeiro-2005-2015); (3) 

vigilantes (São Paulo-2004-2015); (4) jornalistas (jornais e revistas–SP-2012-

2014); (5) radiodifusão (Rio de Janeiro-2004-2014); (6) radiodifusão (São 

Paulo-2004-2014); (7) comerciários (varejistas-Rio de Janeiro-2005-2015); (8) 

comerciários (varejistas de São Paulo-2004-2014); (9) metroviários (Rio de 

Janeiro-2006-2016); (10) metroviários (São Paulo-2004-2014); (11) 

aeroviários (2004-2014); (12) bancários (2004-2014); (13) petroleiros (2004-

2015);(14) professores (universitários de São-Paulo-(2005-2015); (15) 

professores (universitários-Rio de Janeiro (2005-2013); (16) metalúrgicos - 

CCT's firmadas entre Sindicato das Indústrias de Fundição do Estado de São 

Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e outros(2003-2015); (17) 

metalúrgicos -CCT's firmadas entre o Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores - SINDIPEÇAS, Sindicato Nacional 

da Indústria de Forjaria - SINDIFORJA e Sindicato da Indústria de Parafusos, 
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Porcas, Rebites e Similares no Estado de São Paulo - SINPA e Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e outros (2003-2015).  

Desse modo, foram elaboradas tabelas, por categoria prof issional 

(anexo), com o resultado do levantamento dos benefícios previdenciários 

regulamentados nas convenções e nos acordos coletivos. Os direitos 

previdenciários previstos nas cláusulas das convenções e dos acordos 

coletivos são conquistas oriundas das lutas dos trabalhadores com 

fundamento no arcabouço jurídico constitucional insetos nos artigos 6º e 193 

a 204 da Constituição Federal. 

A categoria dos Eletricitários, tabela 1, passou a incluir normas de 

benefícios previdenciários nos instrumentos de negociação coletiva da 

categoria somente a partir de 2008, quando foi incluída na cláusula décima 

sexta o auxílio educacional 267 . Em 2010/2011 foram inseridos: salário-

maternidade (cláusula 15ª, parágrafo segundo), auxílio-educacional (cláusula 

24ª), auxílio creche/pré-escola268 (cláusula 28ª), complementação de auxílio-

doença (cláusula 35ª). Em 2011/2012, manteve o salário-maternidade 269 

(cláusula 14ª, parágrafo segundo), auxílio-educacional (cláusula 23ª), auxílio 

creche-pré-escola (cláusula 28ª), complementação de auxílio- doença 

(cláusula 34ª). Em 2012/2013 houve a inserção do salário-maternidade 

(cláusula 15ª, parágrafo segundo), auxílio educacional (cláusula 26ª), auxílio 

creche/pré-escola (cláusula 30ª), complementação de auxílio-doença 

(cláusula 38ª). Em 2013/2015 foram acrescidoso salário-maternidade 
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 A educação custeada pelo empregador não é considerada parcela salarial, pois conforme dispõe a 
Legislação Previdenciária, artigo 28, § 9º, alínea “t”, da Lei nº 8.212/1991, não considera salário-de-
contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, e a cursos de 
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde 
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes 
tenham acesso. “O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na 
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não 
retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba 
empregada para o trabalho, e não pelo trabalho.” (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, 
DJ de 17.12.2004). 
268

O auxílio-creche não tem natureza salarial e não se computa na base de cálculo da contribuição 
previdenciária desde que  a empresa comprove o caráter de reembolso das despesas, mantendo 
arquivada a documentação comprobatória dos gastos mensais dos empregados com a creche de 
seus filhos para exibição para o auditor da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e 
Emprego (KERTZMAN; Ivan, FILHO, Sinésio Cyrino da Costa. Salário de contribuição: a base de 
cálculo previdenciária das empresas e dos segurados. 2ª ed. Juspodivm, 2012. p. 184). 
269

 A proteção à maternidade é um direito constitucionalmente garantido aos trabalhadores e a 
existência de creche custeada pela empresa ou o pagamento do auxílio-creche se enquadra dentro 
desse espírito de proteção da Constituição. 
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(cláusula 15ª, parágrafo segundo), auxílio educacional (cláusula 26ª), auxílio 

creche/pré-escola (cláusula 30ª), complementação de auxílio- doença 

(cláusula 38ª).  

Verifica-se, portanto, que desde, 2008, quando foi inserida a cláusula 

que normatizou os benefícios previdenciários nos acordos coletivos da 

categoria houve o aumento desse rol de benefícios e nenhum direito foi 

retirado até a presente data.  

Quanto à categoria dos Vigilantes do Rio de Janeiro, (tabela 2), houve 

a conquista no biênio 2005/2006 dos seguintes benefícios: adicional por 

tempo de serviço (cláusula 6ª), estabil idade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 21ª), estabilidade de emprego ao empregado adoentado ou 

acidentado (cláusula 35ª), complementação de salário em caso de acidente 

de trabalho (cláusula 36ª), auxílio funeral (cláusula 39ª). Em 2007/2008 foram 

incorporados o adicional por tempo de serviço (cláusula 6ª), estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 24ª), estabilidade de emprego ao 

empregado adoentado ou acidentado (cláusula 35ª), complementação de 

salário em caso de acidente de trabalho (cláusula 37ª), auxílio funeral 

(cláusula 40ª). Em 2008/2009 foram inseridos os seguintes direitos: adicional 

por tempo de serviço (cláusula 6ª), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 24ª), estabilidade de emprego ao empregado 

adoentado ou acidentado (cláusula 36ª), complementação de salário em caso 

de acidente de trabalho (cláusula 39ª), auxílio funeral (cláusula 42ª). Em, 

2009/2010, adicional por tempo de serviço (cláusula 5ª), complementação de 

salário em caso de acidente de trabalho (cláusula 8ª), auxílio funeral 

(cláusula 9ª), estabilidade de emprego ao empregado adoentado ou 

acidentado (cláusula 21ª), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 22ª). Em 2010/2011houve a incorporação do adicional por tempo de 

serviço (cláusula 5ª), complementação de salário em caso de acidente de 

trabalho (cláusula 8ª), auxílio funeral (cláusula 9ª), estabilidade de emprego 

ao empregado adoentado ou acidentado (cláusula 21ª), estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 22ª). Em, 2011/2012, adicional por 

tempo de serviço (cláusula 5ª), complementação de salário em caso de 

acidente de trabalho (cláusula 8ª), auxílio funeral (cláusula 9ª), estabilidade 

de emprego ao empregado adoentado ou acidentado (cláusula 21ª), 
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estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 22ª). Em 2012/2013 

houve a inserção do adicional por tempo de serviço (cláusula 5ª), 

complementação de salário em caso de acidente de trabalho (cláusula 8ª), 

auxílio funeral (cláusula 9ª), estabilidade de emprego ao empregado 

adoentado ou acidentado (cláusula 21ª), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 22ª). Em 2013/2014, adicional por tempo de serviço 

(cláusula 5ª), complementação de salário em caso de acidente de trabalho 

(cláusula 8ª), auxílio funeral (cláusula 9ª), estabilidade de emprego ao 

empregado adoentado ou acidentado (cláusula 21ª), estabilidade provisória 

ao futuro aposentado (cláusula 22ª). Por fim, em 2014/2015, adicional por 

tempo de serviço (cláusula 5ª), complementação de salário em caso de 

acidente de trabalho (cláusula 8ª), auxílio funeral (cláusula 9ª), estabilidade 

de emprego ao empregado adoentado ou acidentado (cláusula 21ª), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 22ª).  

Já a categoria de Vigilantes e Segurança Privada de São Paulo (tabela 

2- A) negociou por meio de convenção coletiva do trabalho as seguintes 

cláusulas previdenciárias: em 2004/2006, auxílio funeral (cláusula 42), 

estabilidade provisória à gestante (cláusula 45 "a"), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusulas 45 "d" e “e”). Em, 2006/2008, o auxílio-funeral 

(cláusula 44), a estabilidade provisória à gestante (cláusula 47 "a"), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusulas 47 "d" e “e”). Em 

2008/2009, o auxílio funeral (cláusula 44), a estabilidade provisória à 

gestante (cláusula 47 "a"), a estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusulas 47 "d" e “e”). Em, 2010/2011, o Auxílio funeral (cláusula 42), a 

estabilidade provisória à gestante (cláusula 45 "a"), a estabilidade provisória 

ao futuro aposentado (cláusulas 45 “d” e "e"). Em 2012/2013, o auxílio-

funeral (cláusula 40), a estabilidade provisória à gestante (cláusula 44 "a"), a 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusulas 44 “d” e "e"). 

Finalmente, nesta última negociação, de 2014/2015, a categoria tratou dos 

seguintes benefícios: auxílio-funeral (cláusula 40), a estabilidade provisória à 

gestante (cláusula 44 "a"), a estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusulas 44 “d” e "e"). É importante, observar, que, nas negociações 

coletivas do período de 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010, não ocorreu 
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nenhuma alteração nas cláusulas previdenciárias, pois a norma coletiva 

desse período manteve os direitos acordados na norma anterior.  

Ao serem comparadas as convenções das categorias de Vigilantes do 

Rio de Janeiro com a categoria de Vigilantes de São Paulo, observe-se nos 

instrumentos coletivos benefícios de proteção à categoria do Rio de Janeiro 

que  houve a preocupação de ser resguardo um direito de grande relevância 

para categoria, qual seja, complementação de benefício 270 por se tratar de 

acidente de trabalho, tendo em vista a atividade de risco do trabalho 

exercido, benefício este não incluído nas normas coletivas da categoria de 

Vigilantes de São Paulo. Por outro lado, a categoria de Vigilantes de São 

Paulo se preocupou em regulamentar a estabilidade provisória da gestante, 

estendendo o prazo já previsto no inciso XVIII do art . 7º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu com a categoria de Vigilantes do Rio de Janeiro. 

A categoria de Jornalistas está subdividida pela própria categoria em 

vários sindicados diferentes, assim, a pesquisa foi delimitada da seguinte 

forma: categoria de jornalistas de jornais e revistas do Estado de São Pau lo, 

categoria de jornalistas de radiodifusão do Estado de São Paulo e categoria 

de jornalistas de radiodifusão do Estado do Rio de Janeiro. A categoria de 

Jornalistas, de jornais e revistas, delimitou que seus instrumentos normativos  

que foi  resultado da negociação coletiva do trabalho, tabela 3, teria prazo de 

vigência de um ano. Assim, houve no biênio 2012/2013 os seguintes 

benefícios previdenciários normatizados: auxílio-educação (cláusula 17),  

complementação de auxílio-doença (cláusula 18),  auxílio-creche (cláusula 

19), indenização por motivo de aposentadoria por invalidez ou em caso de 

morte (cláusula 21), gratificação por aposentadoria (cláusula 22), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 38), estabilidade de emprego aos empregados 

acidentados no trabalho (cláusula 39), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 40). Em, 2013/2014, auxílio educação (cláusula 17), 

complementação de auxílio-doença (cláusula 18), auxílio-creche (cláusula 

19), indenização por motivo de aposentadoria por invalidez ou em caso de 

                                                           
270

 Importante destacar que se trata de complementação de benefício e não de salário, pois enquanto 
o trabalhador está em gozo de benefício de auxílio-doença o contrato de trabalho permanece 
suspenso, nos termos do art. 476 da CLT, que aduz: “Em caso de seguro-doença ou auxílio-
enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada, durante o prazo desse 
benefício.” 
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morte (cláusula 21), gratificação por aposentadoria (cláusula 22), a garantia 

de emprego à gestante (cláusula 38), a estabilidade de emprego aos 

empregados acidentados no trabalho (cláusula 39), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 40). 

Ao serem analisados os instrumentos acima supracitados, observa-se 

que a categoria manteve em 2013/2014 os mesmos direitos previdenciários 

normatizados na convenção coletiva anterior, ou seja, 2012/2013. Um fato 

importante a ser destacado é que a categoria incluiu a proteção ao 

trabalhador que for acometido de doença e que se afastar da empresa em 

função da concessão do benefício de auxílio-doença, por meio de 

complementação de benefício. No entanto este benefício só será coberto com 

a complementação enquanto a incapacidade do trabalhador for temporária, 

pois, se por acaso a incapacidade do trabalhador passar a ser definitiva, ou 

seja, o trabalhador tenha que se aposentar por invalidez, o benefício da 

complementação cessará. 

O resultado da categoria de Jornalistas, trabalhadores de radiodifusão 

do Rio de Janeiro obtido das negociações coletivas dos últimos dez anos foi 

o seguinte: em 2004/2005 houve a inserção dos seguintes direitos 

previdenciários: o adicional por tempo de serviço (cláusula 7ª), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 27), a indenização de 

aposentadoria (cláusula 29), o auxílio-creche (cláusula 31), o auxílio-funeral 

(cláusula 32), a complementação do auxílio-doença e o auxílio doença 

acidentário (cláusula 34). Em, 2005/2006, o adicional por tempo de serviço 

(cláusula 4ª), a estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 24), a 

indenização de aposentadoria (cláusula 26), o auxílio-creche (cláusula 28), o 

auxílio-funeral (cláusula 29), a complementação do auxílio-doença e o 

auxílio-doença acidentário (cláusula 31). Em, 2006/2007, o adicional por 

tempo de serviço (cláusula 4ª), a estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 24), a indenização de aposentadoria (cláusula 26), o auxílio-creche 

(cláusula 28), o auxílio-funeral (cláusula 29), a complementação de auxílio-

doença e o auxílio- doença acidentário (cláusula 31). Em 2007/2008, o 

adicional por tempo de serviço (cláusula 5ª), a estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 25), a indenização de aposentadoria (cláusula 

27), o auxílio-creche (cláusula 29), auxílio-funeral (cláusula 30), a 
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complementação de auxílio-doença e o auxílio-doença acidentário (cláusula 

32). Em 2008/2009, o adicional por tempo de serviço (cláusula 5ª), a 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 25), a indenização de 

aposentadoria (cláusula 27), o auxílio-creche (cláusula 29), o auxílio-funeral 

(cláusula 30), a complementação de auxílio-doença e o auxílio-doença 

acidentário (cláusula 32). Em 2009/2011, o adicional por tempo de serviço 

(cláusula 11), a complementação de auxílio-doença e o auxílio-doença 

acidentário (cláusula 18), o auxílio-funeral (cláusula 19), o auxílio-creche 

(cláusula 20), a indenização de aposentadoria (cláusula 22), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 30). Em 2010/2011, o adicional por 

tempo de serviço (cláusula 11), a complementação de auxílio doença e o 

auxílio-doença acidentário (cláusula 18), a auxílio-funeral (cláusula 19), o 

auxílio-creche (cláusula 20), a indenização de aposentadoria (cláusula 22), a 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 30). Em 2011/2012, o 

adicional por tempo de serviço (cláusula 11), a complementação de auxílio-

doença,o auxílio-doença acidentário (cláusula 18), o auxílio-funeral (cláusula 

19), o auxílio-creche (cláusula 20), a indenização de aposentadoria (cláusula 

22), a estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 31). Em 

2012/2013, o adicional por tempo de serviço (cláusula 11), a 

complementação ao benefício de auxílio-doença e o auxílio-doença 

acidentário (cláusula 18), o auxílio-funeral (cláusula 19), o auxílio-creche 

(cláusula 20), a indenização de aposentadoria (cláusula 22), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 31). Em 2013/2014, a indenização 

de aposentadoria (cláusula 11), adicional por tempo de serviço (cláusula 13), 

a complementação do benefício de o auxílio-doença e auxílio-doença 

acidentário (cláusula 20), o auxílio- funeral (cláusula 21), o auxílio-creche 

(cláusula 22), a estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 32).  

Segue-se a análise do resultado da categoria de Jornalistas, 

trabalhadores de radiodifusão de São Paulo, obtido das negociações 

coletivas dos últimos dez anos foi o seguinte. Em 2004/2005, o adicional por 

tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade provisória para empregadas 

gestantes (cláusula 33, item 1), a  estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a complementação ao benefício de 

auxílio-doença e auxílio-doença acidente de trabalho (cláusula 34), o auxílio-
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creche (cláusula 37), o auxílio-funeral (cláusula 39), a indenização extra de 

aposentadoria (cláusula 41). Em 2005/2006, o adicional por tempo de serviço 

(cláusula 13), a estabilidade provisória para empregadas gestantes (cláusula 

33, item 1), a estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 33, itens 

3 e 4), a complementação de auxílio-doença e auxílio-doença acidente de 

trabalho (cláusula 34), o auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio-funeral 

(cláusula 39), a indenização extra de aposentadoria (cláusula 41). Em, 

2006/2007, o adicional por tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade 

provisória para empregadas gestantes (cláusula 33, item 1), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a complementação 

ao benefício de auxílio-doença e auxílio-doença de acidente de trabalho 

(cláusula 34), o auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio-funeral (cláusula 39), a 

indenização extra de aposentadoria (cláusula 41). Em 2007/2008, o adicional 

por tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade provisória para 

empregadas gestantes (cláusula 33, item 1), a estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a complementação ao benefício 

de auxílio-doença e o auxílio-doença de acidente de trabalho (cláusula 34), a 

auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio- funeral (cláusula 39), a indenização 

extra de aposentadoria (cláusula 41). Em 2008/2009, o adicional por tempo 

de serviço (cláusula 13), a estabilidade provisória para empregadas 

gestantes (cláusula 33, item 1), a estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a estabilidade de emprego ao 

empregado que retorna do auxílio-doença (cláusula 33, item 5), a 

complementação ao benefício de auxílio doença e auxílio -doença acidente de 

trabalho (cláusula 34), a auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio-funeral 

(cláusula 39), a indenização extra de aposentadoria (cláusula 41). Em 

2009/2010, o adicional por tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade 

provisória para empregadas gestantes (cláusula 33, item 1), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a estabilidade de 

emprego ao empregado que retorna do auxílio doença (cláusula 33, item 5), a 

complementação de benefício de auxílio-doença e auxílio-doença de acidente 

de trabalho (cláusula 33), o auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio funeral 

(cláusula 38), a indenização extra de aposentadoria (cláusula 40). Em 

2010/2011, o adicional por tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade 
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provisória para empregadas gestantes (cláusula 32, item 1), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 32, itens 3 e 4), a estabilidade de 

emprego ao empregado que retorna do auxílio-doença (cláusula 32, item 5),  

a complementação de benefício de auxílio-doença e auxílio-doença acidente 

de trabalho (cláusula 33), o auxílio-creche (cláusula 37), o auxílio-funeral 

(cláusula 38), a indenização extra de aposentadoria (cláusula 40). Em 

2011/2012, o adicional por tempo de serviço (cláusula 12), a estabilidade 

provisória para empregadas gestantes (cláusula 32, item 1), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 32, itens 3 e 4), a estabilidade de 

emprego ao empregado que retorna do auxílio doença (cláusula 32, item 5),  

a complementação de benefício auxílio-doença e auxílio-doença acidente de 

trabalho (cláusula 33), o auxílio-creche (cláusula 37), a auxílio-funeral 

(cláusula 38), a indenização extra de aposentadoria (cláusula 40). Em 

2012/2014, o adicional por tempo de serviço (cláusula 13), a estabilidade 

provisória para empregadas gestantes (cláusula 33, item 1), a estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 33, itens 3 e 4), a estabilidade de 

emprego ao empregado que retorna do auxílio doença (cláusula 33, item 5), o 

auxílio doença e auxílio-doença de acidente de trabalho (cláusula 34), o 

auxílio-creche (cláusula 38), o auxílio-funeral (cláusula 39), a indenização 

extra de Aposentadoria (cláusula 41). 

Resumidamente, o resultado das categorias de Jornalistas, na área de 

radiodifusão, do Rio de Janeiro (tabela 4) e de São Paulo, (tabela 5) foi a 

seguinte. Além da garantia de proteção ao salário com a complementação 

dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário, a categoria de 

radiodifusão do Estado de São Paulo acrescentou dois benefícios que não 

constam nas convenções coletivas da categoria de radiodifusão do Rio de 

Janeiro, quais sejam: a estabilidade provisória para empregadas gestantes e 

estabilidade provisória ao emprego ao empregado que retorna do auxílio -

doença. Acresça-se que a estabilidade da gestante é de 30 (trinta dias), além 

da garantia constitucional prevista do art. 10, inciso II, “b” do ADCT da 

Constituição Federal, já a estabilidade do benefício do auxílio-doença é de 60 

dias. 

Quanto à categoria dos Comerciários, do comércio varejista, do Rio de 

Janeiro obtivemos o seguinte resultado: em 2005/2006, garantia de emprego 
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à gestante (cláusula 15). Em 2006/2007, garantia de emprego à gestante 

(cláusula 15). Em 2007/2008, garantia de emprego à gestante (cláusula 15), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 37). Em 2008/2009, 

garantia de emprego à gestante (cláusula 15), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 40). Em 2009/2010, estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 23), garantia de emprego à gestante (cláusula 

31). Em 2010/2011, estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 

22), garantia de emprego à gestante (cláusula 32). Em 2011/2012, benefício 

assistencial familiar em caso de incapacitação permanente para o trabalho ou 

falecimento (cláusula 18), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 23), garantia de emprego à gestante (cláusula 34). Em, 2012/2013, 

auxílio-creche (cláusula 17), benefício assistencial familiar em caso de 

incapacitação permanente para o trabalho ou falecimento (cláusula 19), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 24), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 35). Em 2013/2014, auxílio-creche (cláusula 

17), benefício assistencial familiar em caso de incapacitação permanente 

para o trabalho ou falecimento (cláusula 19), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 21), garantia de emprego à gestante (cláusula 36). Em 

2014/2015, auxílio-creche (cláusula 17), benefício assistencial familiar em 

caso de incapacitação permanente para o trabalho ou falecimento (cláusula 

19), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 24), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 36).  

Já a categoria dos Comerciários varejistas de São Paulo regulamentou 

durante estes últimos dez anos, as seguintes cláusulas de proteção social 

previdenciária: em 2004/2005, garantia de emprego à gestante (cláusula 11), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 29), auxílio-funeral 

(cláusula 44). Em 2005/2006, garantia de emprego à gestante (cláusula 10), 

auxílio-doença (cláusula 22), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 28), auxílio-funeral (cláusula 44). Em 2006/2007, auxílio-doença 

(cláusula 10), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 23), 

garantia de emprego à gestante (cláusula 25), auxílio-funeral (cláusula 44). 

Em 2007/2008, auxílio-doença (cláusula 10), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 23), garantia de emprego à gestante (cláusula 25), 

auxílio- funeral (cláusula 44). Em 2008/2009, auxílio-doença (cláusula 10), 
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estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 23), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 25), auxílio-funeral (cláusula 44), estabilidade 

de emprego ao empregado que retorna do auxílio-doença (cláusula 54), plano 

de renda complementar (cláusula 56). Em 2009/2010, estabilidade provisória 

ao futuro aposentado (cláusula 20), garantia de emprego à gestante (cláusula 

22), auxílio- funeral (cláusula 38), estabilidade de emprego ao empregado 

que retorna do auxílio-doença (cláusula 49), plano de renda complementar 

(cláusula 51). Em 2010/2011, estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 20), garantia de emprego à gestante (cláusula 22), auxílio funeral 

(cláusula 38), estabilidade de emprego ao empregado que retorna do auxílio 

doença (cláusula 49), plano de renda complementar (cláusula 52). Em, 

2011/2012, estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 20), 

garantia de emprego à gestante (cláusula 22), auxílio-funeral (cláusula 38), 

estabilidade de emprego ao empregado que retorna do auxílio-doença 

(cláusula 50), plano de renda complementar (cláusula 53). Em 2012/2013, 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 20), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 22), auxílio-funeral (cláusula 36), estabilidade 

de emprego ao empregado que retorna do auxílio doença (cláusula 48),  

plano de renda complementar (cláusula 51).  Em 2013/2014, estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 21), garantia de emprego à 

gestante (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 37), estabilidade de emprego 

ao empregado que retorna do auxílio-doença (cláusula 49), plano de renda 

complementar (cláusula 52). 

Comparando as convenções coletivas da categoria dos comerciários do 

Rio de Janeiro, tabela 6, com a categoria dos comerciários de São Paulo, 

tabela 7, foi contatado que no Rio de Janeiro a inserção protetiva das normas 

previdenciárias foi lenta, pois de 2005 a 2007, só havia uma cláusula 

protetiva no instrumento coletivo, aumentando para duas cláusulas de 2009 

até 2011, quando então aumentou consideravelmente o número de cláusulas 

nas normas coletivas. Já, em São Paulo, apesar da regulamentação por 

convenção coletiva também ter se iniciado de forma simplória, observa-se 

que o processo de inclusão das cláusulas previdenciárias se iniciou muito 

antes do que no Rio de Janeiro, em 2008.  
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A inclusão da categoria dos Metroviários, nessa pesquisa comparativa 

foi de fundamental importância para nosso trabalho, uma vez que trata-se de 

uma categoria de transporte de massa que têm como trunfo para negociação 

coletiva, a greve. O que impõe uma negociação coletiva de maior equilíbrio 

entre as parte contratantes e aumento a chance de uma relação jurídica 

dentro dos ditames constitucionais.  

Assim, com relação à categoria dos Metroviários do Rio de Janeiro, 

chegamos ao seguinte resultado: em 2006/2008, garantia de emprego à 

gestante (cláusula 14), previdência privada (cláusula 22), auxílio pré-

aposentadoria (cláusula 26), manutenção do plano de saúde para o 

trabalhador portador de doença crônica demitido após retorno de auxílio -

doença (cláusula 27), adicional por tempo de serviço (cláusula 28), auxílio -

funeral (cláusula 37), auxílio-creche (cláusula 38), auxílio educação para 

material escolar (cláusula 39). Em 2007/2008, auxílio- creche (cláusula 3ª), 

auxílio-funeral (cláusula 6ª), auxílio educação para material escolar (cláusula 

8ª). Em 2008/2010, garantia de emprego à gestante (cláusula 14), auxílio pré 

aposentadoria (cláusula 25), manutenção do plano de saúde para o 

trabalhador portador de doença crônica demitido após retorno de auxílio -

doença (cláusula 26), adicional por tempo de serviço (cláusula 27), auxílio -

funeral (cláusula 36), auxílio-creche (cláusula 37), auxílio educação para 

material escolar (cláusula 38), previdência privada (cláusula 42). Em 

2009/2010, auxílio-funeral (cláusula 7ª), auxílio-creche (cláusula 8ª), auxílio 

educação para material escolar (cláusula 9ª). Em 2010/2012, garantia de 

emprego à gestante e mães-adotantes (cláusula 14), auxílio pré-

aposentadoria (cláusula 25), manutenção do plano de saúde para o 

trabalhador portador de doença crônica demitido após retorno de auxílio -

doença (cláusula 26), adicional por tempo de serviço (cláusula 27), auxílio-

funeral (cláusula 35), auxílio-creche (cláusula 36), auxílio-educação para 

material escolar (cláusula 37), previdência privada (cláusula 41). Em 

2012/2014, garantia de emprego à gestante e mães-adotantes (cláusula 14), 

auxílio-pré aposentadoria (cláusula 25), manutenção do plano de saúde para 

o trabalhador portador de doença crônica demitido após retorno de auxílio -

doença (cláusula 26), adicional por tempo de serviço (cláusula 27). Em 

2013/2014, auxílio funeral (cláusula 5ª), auxílio-creche (cláusula 6ª), auxílio-
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educação para material escolar (cláusula 7ª), previdência privada (cláusula 

12). Em  2014/2016, adicional por tempo de serviço (cláusula 3ª), auxílio pré 

aposentadoria (cláusula 9ª), auxílio funeral (cláusula 13), auxílio  creche 

(cláusula 14), auxílio educação para material escolar (cláusula 15), auxílio 

aos colaboradores com filhos portadores de deficiência (cláusula 18), 

manutenção do plano de saúde para o trabalhador portador de doença 

crônica demitido após retorno de auxílio-doença (cláusula 21), previdência 

privada (cláusula 25), garantia de emprego à gestante e mães-adotantes 

(cláusula 38). 

Já com relação à categoria dos Metroviários, de São Paulo, foi 

encontrado o seguinte resultado: em 2004/2005, gratificação por tempo de 

serviço (cláusula 19), estabilidade para os empregados portadores do vírus 

da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 20), estabilidade de emprego 

aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 21), reabilitação 

profissional (cláusulas 21.1 e 48.4), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 22.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 22.3 e 42), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 33), 

complementação de auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 34), 

auxílio-creche/educação (cláusula 43-A). Em 2005/2006, gratificação por 

tempo de serviço (cláusula 19), estabilidade para os empregados portadores 

do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 20), estabilidade de 

emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 21), reabilitação 

profissional (cláusulas 21.1 e 48.4), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 22.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 22.3 e 42), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 33), 

complementação de auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 34), 

auxílio creche/educação (cláusula 43-A). Em 2006/2007, gratificação por 

tempo de serviço (cláusula 19), estabilidade para os empregados portadores 

do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 20), estabilidade de 

emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 21), reabilitação 

profissional (cláusulas 21.1 e 48.4), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 22.1), estabilidade provisória ao futuro 
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aposentado (cláusulas 22.3 e 42), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 33), 

complementação de auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 34), 

auxílio- creche/educação (cláusula 43-A). Em 2007/2008, gratificação por 

tempo de serviço (cláusula 19), estabilidade para os empregados portadores 

do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 20), estabilidade de 

emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 21), reabilitação 

profissional (cláusulas 21.1 e 48.4), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 22.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 22.3 e 42), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 33), 

complementação de auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 34), 

auxílio creche/educação (cláusula 43-A). Em 2008/2009, gratificação por 

tempo de serviço (cláusula 19), estabilidade para os empregados portadores 

do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 20), estabilidade de 

emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 21), reabilitação 

profissional (cláusulas 21.1 e 48.4), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 22.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 22.3 e 42), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 23), auxílio-funeral (cláusula 33), 

complementação de auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 34), 

auxílio-creche e auxílio educação (cláusula 43-A). Em 2009/2010, gratificação 

por tempo de serviço (cláusula 9ª), auxílio-doença previdenciário e 

acidentário (cláusula 19), auxílio-funeral (cláusula 21), auxílio 

creche/educação (cláusula 22), estabilidade de emprego as gestantes, mães 

e pais adotantes (cláusula 36), estabilidade de emprego aos empregados 

acidentados no trabalho (cláusula 37), reabilitação profissional (cláusulas 

37.1 e 52.4), estabilidade para os empregados portadores do vírus da AIDS e 

acometidos pelo câncer (cláusula 38), estabilidade de emprego aos 

empregados adoentados (cláusula 39.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 39.3 e 40). Em 2010/2011, gratificação por tempo de 

serviço (cláusula 9ª), auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 

19), auxílio- funeral (cláusula 21), auxílio-creche/educação (cláusula 22), 

estabilidade de emprego as gestantes, mães e pais adotantes (cláusula 36), 
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estabilidade de emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 

37), reabilitação profissional (cláusulas 37.1 e 52.4), estabilidade para os 

empregados portadores do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 

38), estabilidade de emprego aos empregados adoentados (cláusula 39.1), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusulas 39.3 e 40). Em 

2011/2012, gratificação por tempo de serviço (cláusula 9ª), auxílio doença 

previdenciário e acidentário (cláusula 19), auxílio-funeral (cláusula 21), 

auxílio creche/educação (cláusula 22), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 36), estabilidade de emprego aos 

empregados acidentados no trabalho (cláusula 37), reabilitação profissional 

(cláusulas 37.1 e 52.9), estabilidade para os empregados portadores do vírus 

da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 38), estabilidade de emprego 

aos empregados adoentados (cláusula 39.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 39.3 e 40). Em 2012/2013, gratificação por tempo de 

serviço (cláusula 9ª), auxílio-doença previdenciário e acidentário (cláusula 

19), Auxílio-funeral (cláusula 21), Auxílio creche/educação (cláusula 22), 

Estabilidade de emprego as gestantes, mães e pais adotantes (cláusula 36), 

estabilidade de emprego aos empregados acidentados no trabalho (cláusula 

37), reabilitação profissional (cláusulas 37.1 e 52.9), estabilidade para os 

empregados portadores do vírus da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 

38), estabilidade de emprego aos empregados adoentados (cláusula 39.1), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusulas 39.3 e 40).  Em 

2013/2014, gratificação por tempo de serviço (cláusula 9ª), auxílio doença 

previdenciário e acidentário (cláusula 19), auxílio- funeral (cláusula 21), 

auxílio creche/educação (cláusula 22), estabilidade de emprego as gestantes, 

mães-adotantes e pais (cláusula 36), estabilidade de emprego aos 

empregados acidentados no trabalho (cláusula 37), reabilitação profissional 

(cláusulas 37.1 e 52.9), estabilidade para os empregados portadores do vírus 

da AIDS e acometidos pelo câncer (cláusula 38), estabilidade de emprego 

aos empregados adoentados (cláusula 39.1), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusulas 39.3 e 40).  

Cabe ressaltar que, ao analisar os instrumentos resultantes da 

negociação coletiva da categoria dos Metroviários, dos últimos dez anos, 

observa-se que existe uma diferença muito grande no número de cláusulas 
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protetivas incluídas nos instrumentos coletivos da categoria de São Paulo, 

tabela 9 e 9-A, para a categoria do Rio de Janeiro, tabela 8. Só a título 

exemplificativo, conforme pode se verificar na última convenção coletiva com 

prazo de vigência de 2014/2016, a convenção coletiva da categoria de 

metroviário de São Paulo, possui 12(doze) cláusulas que tratam de direitos 

protetivos previdenciários, enquanto que no instrumento da categoria dos 

metroviários do Rio de janeiro são apenas 08 (oito) cláusulas. Importante 

ressaltar, no entanto que a categoria dos metroviários de São Paulo está 

organizada a mais tempo do que a do Rio de Janeiro e possuem um número 

maior de empregados. Ademais, a questão demográfica, aqui, é um dado 

muito importante, tendo em vista que sendo o metrô um transporte de massa, 

e sendo São Paulo uma das cidades mais populosos do planeta, a categoria 

tem uma um grande trunfo a seu favor quando das negociações coletivas, a 

greve. Por fim, é importante destacar, que foram protegidos prestações de 

reabilitação profissional e estabilidade de emprego para pai e mãe adotante. 

Outro dado importante entre as categorias dos metroviários do Rio de Janeiro 

e São Paulo é que nas convenções do Rio de Janeiro há regulamentação de 

garantia de previdência complementar, enquanto em São Paulo não há 

garantia negocial deste benefício. 

A categoria de Aeroviários é uma categoria tímida, no entanto desde 

2004 dispõe nas convenções e acordos coletivos de trabalho direitos 

protetivos previdenciários dos trabalhadores. São eles: em 2004/2006, 

complementação de auxílio previdenciário (cláusula 18), auxílio-funeral 

(cláusula 23), Garantia de emprego à gestante (cláusula 37), Auxílio creche 

(cláusula 38), estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 

41), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 47).  Em 

2005/2007, complementação de auxílio previdenciário (cláusula 18), auxílio-

funeral (cláusula 23), garantia de emprego à gestante (cláusula 37), auxílio-

creche (cláusula 38), estabilidade de emprego ao empregado acidentado 

(cláusula 41), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 47).  Em 

2007/2009, complementação de auxílio previdenciário (cláusula 21), auxílio 

funeral (cláusula 25), garantia de emprego à gestante (cláusula 29), auxílio-

creche (cláusula 30), estabilidade de emprego ao empregado acidentado 

(cláusula 33), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 39).  Em 
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2010/2012, adicional de tempo de serviço (cláusula 8ª), auxílio-funeral 

(cláusula 15), auxílio-creche (cláusula 16), complementação de auxílio 

previdenciário (cláusula 19), garantia de emprego à gestante (cláusula 28), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 30), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 31). Em 2013/2014, 

complementação de auxílio previdenciário (cláusula 21), auxílio- funeral 

(cláusula 25), garantia de emprego à gestante (cláusula 29), auxílio- creche 

(cláusula 30), estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 

33), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 39).  

Apesar de não constar no levantamento dos últimos dez anos dos 

instrumentos de negociação coletiva dessa categoria, tabela 10, a categoria 

foi acometida da supressão de um benefício da maior importância, ou seja, a 

exclusão da garantia de complementação de aposentadoria, esse fato foi 

fruto de má administração e outros atos dos administradores e gestores das 

entidades de previdência complementar de planos de benefícios de 

previdência privada de empresas aéreas com grande repercussão nacional e 

com prejuízos imensuráveis a categoria, fatos públicos e notórios que até 

hoje estão sendo discutidos na justiça. O que caracteriza, sem deixar 

nenhuma dúvida um retrocesso social. 

A categoria dos bancários é uma das pioneiras em lutas por melhores 

condições de trabalho e maior garantia de benefícios protetivos 

previdenciários para categoria. Assim, temos o seguinte resultado planilhado 

na tabela 11 e 11-A : em 2004/2005, adicional por tempo de serviço (cláusula 

6ª), auxílio-creche, auxílio-babá (cláusula 16), auxílio filhos excepcionais ou 

deficientes físicos (cláusula 17), auxílio educação (cláusula 18), auxílio-

funeral (cláusula 19), garantia de emprego à gestante (cláusula 24, “a”), 

estabilidade de emprego ao empregado adoentado (cláusula 24, “c”), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 24, “d”), 

estabilidade provisória ao futuro aposen tado (cláusula 24, “e” e “f”), 

estabilidade de emprego à gestante que sofreu aborto (cláusula 24, "h"), 

complementação de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário (cláusula 

26), indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto (cláusula 

28). Em 2005/2006, adicional por tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-

creche, auxílio-babá (cláusula 16), auxílio filhos excepcionais ou deficientes 
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físicos (cláusula 17), auxílio educação (cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 

19), garantia de emprego à gestante (cláusu la 24, “a”), estabilidade de 

emprego ao empregado adoentado (cláusula 24, “c”), estabilidade de 

emprego ao empregado acidentado (cláusula 24, “d”), estabilidade provisória 

ao futuro aposentado (cláusula 24, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à 

gestante que sofreu aborto (cláusula 24, "i"), complementação de auxílio-

doença e auxílio doença acidentário (cláusula 26), indenização por morte ou 

incapacidade decorrente de assalto (cláusula 28). Em 2006/2007, adicional 

por tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-creche, auxílio-babá (cláusula 16), 

auxílio-filhos excepcionais ou deficientes físicos (cláusula 17), auxílio-

educação (cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 19), garantia de emprego à 

gestante (cláusula 24, “a”), estabilidade de emprego ao empregado 

adoentado (cláusula 24, “c”), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 24, “d”), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 24, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à gestante que sofreu 

aborto (cláusula 24, "i"), complementação de auxílio doença e auxílio doença 

acidentário (cláusula 26), indenização por morte ou incapacidade decorrente 

de assalto (cláusula 28). Em 2008/2009, adicional por tempo de serviço 

(cláusula 6ª), auxílio-creche, auxílio-babá (cláusula 17), auxílio-filhos 

excepcionais ou deficientes físicos (cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 

19), garantia de emprego à gestante (cláusula 24, “a”), estabilidade de 

emprego ao empregado adoentado (cláusula 24, “c”), estabilidade de 

emprego ao empregado acidentado (cláusula 24, “d”), estabilidade provisória 

ao futuro aposentado (cláusula 24, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à 

gestante que sofreu aborto (cláusula 24, "i"), complementação de auxílio-

doença e auxílio-doença acidentário (cláusula 26), indenização por morte ou 

incapacidade decorrente de assalto (cláusula 28). Em 2009/2010, adicional 

por tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-creche, auxílio babá (cláusula 17), 

Auxílio filhos excepcionais ou deficientes físicos (cláusula 18), auxílio funeral 

(cláusula 19), salário-maternidade (cláusula 24), garantia de emprego à 

gestante (cláusula 25, “a”), estabilidade de emprego ao empregado 

adoentado (cláusula 25, “c”), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 25, “d”), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 25, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à gestante que sofreu 
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aborto (cláusula 25, "i"), complementação de auxílio doença e auxílio doença 

acidentário (cláusula 27), indenização por morte ou incapacidade decorrente 

de assalto (cláusula 29), reabilitação profissional (cláusula 40). Em 

2010/2011, adicional por tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-creche, 

auxílio babá (cláusula 17), auxílio filhos excepcionais ou deficientes físicos 

(cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 19), salário-maternidade (cláusula 24), 

garantia de emprego à gestante (cláusula 25, “a”), estabilidade de emprego 

ao empregado adoentado (cláusula 25, “c”), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado (cláusula 25, “d”), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 25, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à gestante 

que sofreu aborto (cláusula 25, "i"), complementação de auxílio-doença e 

auxílio-doença acidentário (cláusula 27), indenização por morte ou 

incapacidade decorrente de assalto (cláusula 29), reabilitação profissional 

(cláusula 41). Em 2011/2012, adicional por tempo de serviço (cláusula 6ª), 

auxílio-creche auxílio-babá (cláusula 17), auxílio filhos excepcionais ou 

deficientes físicos (cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 19), salário 

maternidade (cláusula 24), garantia de emprego à gestante (cláusula 25, “a”), 

estabilidade de emprego ao empregado adoentado (cláusula 25, “c”), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 25, “d”), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 25, “e”, “f” e “g”), 

estabilidade de emprego à gestante que sofreu aborto (cláusula 25, "i"), 

complementação de auxílio-doença e auxílio doença acidentário (cláusula 

27), indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto (cláusula 

29), reabilitação profissional (cláusula 43).  Em 2012/2013, adicional por 

tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-creche auxílio-babá (cláusula 17), 

auxílio filhos excepcionais ou deficientes físicos (cláusula 18), auxílio-funeral 

(cláusula 19), salário-maternidade (cláusula 24), garantia de emprego à 

gestante (cláusula 25, “a”), estabilidade de emprego ao empregado 

adoentado (cláusula 25, “c”), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 25, “d”), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 25, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à gestante que sofreu 

aborto (cláusula 25, "i"), complementação de auxílio-doença e auxílio-doença 

acidentário (cláusula 27), indenização por morte ou incapacidade decorrente 

de assalto (cláusula 29), reabilitação profissional (cláusula 43). Em 



140 
 

2013/2014, adicional por tempo de serviço (cláusula 6ª), auxílio-creche, 

auxílio babá (cláusula 17), auxílio filhos excepcionais ou deficientes físicos 

(cláusula 18), auxílio-funeral (cláusula 19), salário maternidade (cláusula 25), 

garantia de emprego à gestante (cláusula 26, “a”), estabilidade de emprego 

ao empregado adoentado (cláusula 26, “c”), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado (cláusula 26, “d”), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 26, “e”, “f” e “g”), estabilidade de emprego à gestante 

que sofreu aborto (cláusula 26, "i"), complementação de auxílio-doença e 

auxílio-doença acidentário (cláusula 28), indenização por morte ou 

incapacidade decorrente de assalto (cláusula 30), reabilitação profissional 

(cláusula 44). 

Quanto a categoria dos bancários é relevante frisar que é uma das 

categorias que possui, em seus instrumentos coletivos, o maior número de 

benefícios de proteção a família, como auxílio-babá, auxílio a proteção de 

filhos excepcionais, estabilidade para gestante que sofre aborto, salário-

maternidade, auxílio-creche, dentre outros. Também é uma característica 

marcante dessa categoria o grande número de benefícios, direitos, que 

protegidos pelas convenções coletivas. 

A categoria dos Petroleiros, apesar de ser uma categoria organizada  

não evoluiu muito nos direitos conquistados desde 2004 até os dias de hoje, 

assim, temos as seguintes garantias previdenciárias, conforme tabela 12: em 

2004/2005, auxílio-doença (cláusula 29), reabilitação profissional (cláusulas 

30, 38 e 39), auxílio creche/acompanhamento (cláusula 34), auxílio ensino 

(cláusula 35), estabilidade de emprego a empregada após término da licença 

maternidade (cláusula 59), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 60), estabilidade de emprego ao empregado portador de 

doença profissional (cláusula 61), previdência complementar – PETROS 

(cláusula 123). Em 2005/2007, auxílio-doença (cláusula 29), reabilitação 

profissional (cláusulas 30, 39 e 40), auxílio creche/acompanhamento 

(cláusula 35), auxílio-ensino (cláusula 36), estabilidade de emprego a 

empregada após término da licença maternidade (cláusula 60), estabilidade 

de emprego ao empregado acidentado (cláusula 61), estabilidade de emprego 

ao empregado portador de doença profissional (cláusula 62), previdência 

complementar – PETROS (cláusulas 125 e 128). Em, 2007/2009, adicional 
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por tempo de serviço (cláusula 5ª), auxílio- doença (cláusula 29), reabilitação 

profissional (cláusulas 30, 41 e 42), auxílio- creche/acompanhamento 

(cláusula 37), auxílio ensino (cláusula 38), estabilidade de emprego a 

empregada após término da licença maternidade (cláusula 63), estabilidade 

de emprego ao empregado acidentado (cláusula 64), estabilidade de emprego 

ao empregado portador de doença profissional (cláusula 65), previdência 

complementar – PETROS (cláusula 129). Em, 2009/2011, adicional por tempo 

de serviço (cláusula 5ª), auxílio-doença (cláusula 30), reabilitação 

profissional (cláusulas 31, 44 e 45), auxílio creche/acompanhamento 

(cláusula 38), auxílio ensino (cláusula 39), estabilidade de emprego a 

empregada após término da licença maternidade (cláusula 71), estabilidade 

de emprego ao empregado acidentado (cláusula 72), estabilidade de emprego 

ao empregado portador de doença profissional (cláusula 73), salário 

maternidade (cláusula 91), aposentadoria especial (cláusula 119), 

previdência complementar – PETROS (cláusulas 141, 142). Em, 2011/2013, 

adicional por tempo de serviço (cláusula 5ª), auxílio-doença (cláusula 32), 

reabilitação profissional (cláusula 33 e 47), auxílio- creche/acompanhamento 

(cláusula 41), auxílio ensino (cláusula 42), estabilidade de emprego a 

empregada após término da licença maternidade (cláusula 83), estabilidade 

de emprego ao empregado acidentado (cláusula 84), estabilidade de emprego 

ao empregado portador de doença profissional (cláusula 85), salário 

maternidade (cláusula 102), previdência complementar – PETROS (cláusula 

56 “c” e “e”). Em 2013/2015, auxílio-doença (cláusula 32), reabilitação 

profissional (cláusula 33 e 47), auxílio creche/acompanhamento (cláusula 41), 

auxílio ensino (cláusula 42), auxílio cuidador de pessoa idosa (cláusula 82), 

estabilidade de emprego a empregada após término da licença maternidade 

(cláusula 86), estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 

87), estabilidade de emprego ao empregado portador de doença profissional 

(cláusula 88), prorrogação da licença maternidade com direito a remuneração 

integral 271 (cláusula 108), previdência Complementar – PETROS (cláusulas 

181, 182). 

                                                           
271

 Lei 11.779, de 09 de setembro de 2008. Cria o programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogação da licença maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei 8.212, de 
24 de julho de 1991.  
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Dentre todas as convenções aqui pesquisadas, somente a categoria 

dos petroleiros se preocupou em proteger: a do salário-maternidade 

estendido com remuneração integral, e o auxílio cuidador de pessoa idosa. 

No mais, a categoria não avançou muito desde 2004. 

A categoria dos Professores Universitários, tanto no Rio de Janeiro, 

como em São Paulo não é uma categoria que desenvolveu muitas conquistas 

nos últimos dez anos. Mantendo, apenas, os direitos e garantias já 

conquistados desde 2004. Assim temos o seguinte resultado para São Paulo 

(tabela 13): em 2005/2007, estabilidade a adotante (cláusula 27), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 30), auxílio-creche (cláusula 31), estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 32), estabilidade de emprego aos 

portadores de doenças graves (cláusula 52), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado ou com doença profissional (cláusula 53), 

readaptação e reabilitação profissional (cláusula 53).  Em 2007/2008, 

estabilidade a adotante (cláusula 27), garantia de emprego à gestante 

(cláusula 30), auxílio-creche (cláusula 31), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 32), estabilidade de emprego aos portadores de 

doenças graves (cláusula 52), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado ou com doença profissional (cláusula 53), readaptação e 

reabilitação profissional (cláusula 53). Em 2008/2010, estabilidade a adotante 

(cláusula 27), garantia de emprego à gestante (cláusula 31), auxílio creche 

(cláusula 32), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 33), 

estabilidade de emprego aos portadores de doenças graves (cláusula 53), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou com doença 

profissional (cláusula 54), readaptação e reabilitação profissional (cláusula 

54). Em 2010/2011, estabilidade a adotante (cláusula 27), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 31), auxílio creche (cláusula 32), estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 33), estabilidade de emprego aos 

portadores de doenças graves (cláusula 53), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado ou com doença profissional (cláusula 54), 

readaptação e reabilitação profissional (cláusula 54). Em 2011/2013, auxílio 

creche (cláusula 16), garantia de emprego à gestante (cláusula 26), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou com doença 

profissional (cláusula 27), readaptação e reabilitação profissional (cláusula 
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27), estabilidade de emprego aos portadores de doenças graves (cláusula 

28), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 29), estabilidade a 

adotante (cláusula 30). Em 2013/2015, auxílio-creche (cláusula 17), garantia 

de emprego à gestante (cláusula 27), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado ou com doença profissional (cláusula 28), readaptação e 

reabilitação profissional (cláusula 28), estabilidade de emprego aos 

portadores de doenças graves (cláusula 29), estabilidade provisória ao futuro 

aposentado (cláusula 30), estabilidade a adotante (cláusula 31).  

Os direitos e garantias regulamentados nas convenções coletivas da 

categoria dos Professores Universitários do Rio de Janeiro, tabela 14, foram 

os seguintes: em 2005/2006, estabilidade provisória de emprego as gestantes 

(cláusula 29, "a"), estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou com 

doença profissional (cláusula 29, "b"), estabilidade de emprego ao 

empregado afastado por motivo de doença (cláusula 29, "c"), estabilidade 

provisória ao futuro aposentado (cláusula 29, “d”), complementação do 

auxílio-doença (cláusula 32). Em 2006/2007, estabilidade provisória de 

emprego as gestantes (cláusula 29, "a"), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado ou com doença profissional (cláusula 29, "b"), 

estabilidade de emprego ao empregado afastado por motivo de doença 

(cláusula 29, "c"), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 29, 

“d”), complementação do auxílio-doença (cláusula 32). Em 2007/2008, 

estabilidade provisória de emprego as gestantes (cláusula 29, "a"), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou com doença 

profissional (cláusula 29, "b"), estabilidade de emprego ao empregado 

afastado por motivo de doença (cláusula 29, "c"), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 29, “d”), complementação do auxílio-doença 

(cláusula 32). Em 2008/2009, estabilidade provisória de emprego as 

gestantes (cláusula 29, "a"), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado ou com doença profissional (cláusula 29, "b"), estabilidade de 

emprego ao empregado afastado por motivo de doença (cláusula 29, "c"), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 29, “d”), 

complementação do auxílio doença (cláusula 32).Em 2009/2011, estabilidade 

provisória de emprego as gestantes (cláusula 27, "a"), estabilidade de 

emprego ao empregado acidentado ou com doença profissional (cláusula 27, 
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"b"), estabilidade de emprego ao empregado afastado por motivo de doença 

(cláusula 27, "c"), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 27, 

“d”), complementação do auxílio doença (cláusula 28). Em 2011/2012, 

estabilidade provisória de emprego as gestantes (cláusula 27, "a"), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou com doença 

profissional (cláusula 27, "b"), estabilidade de emprego ao empregado 

afastado por motivo de doença (cláusula 27, "c"), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 27, “d”), complementação do auxílio-doença 

(cláusula 28). Em 2012/2013, estabilidade provisória de emprego as 

gestantes (cláusula 27, "a"), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado ou com doença profissional (cláusula 27, "b"), estabilidade de 

emprego ao empregado afastado por motivo de doença (cláusula 27, "c"), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 27, “d”), 

complementação do auxílio doença (cláusula 28). 

Importante frisar que, apesar das poucas diferenças existentes entre os 

direitos previstos nas convenções coletivas da categoria dos professores 

universitários do Rio de Janeiro e São Paulo. Ao comparar as duas tabelas 

planilhadas foi constatado que os professores de São Paulo possui mais 

direitos previdenciários garantidos nos textos das convenções coletivas 

desde 2004 até a presente data do que a categoria dos professores do Rio de 

Janeiro. Dentre os direitos garantidos pela categoria de São Paulo e não 

encontrado nas convenções da categoria de professores do rio de janeiro, 

temos a readaptação e reabilitação profissional, auxílio-creche, estabilidade a 

adotante. 

Por fim, fez-se um estudo comparativo nos instrumentos resultantes da 

negociação coletiva dos metalúrgicos, por uma questão metodológica foi 

escolhida duas categorias de metalúrgicos, a primeira foi a categoria dos 

metalúrgicos representados pelo Sindicato das Indústrias de Fundição do 

Estado de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e outros(tabela 

15). Assim, depois do levantamento nas convenções coletivas chegou-se ao 

seguinte resultado; em 2003/2005, auxílio-creche (cláusula 24), auxílio-

funeral (cláusula 25), indenização por morte ou invalidez (cláusula 26), 

complementação de auxílio previdenciário (cláusula 27), abono por 

aposentadoria (cláusula 29), estabilidade de emprego ao empregado afastado 
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por motivo de doença (cláusula 33), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 34), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 36), garantia de emprego à gestante (cláusula 37), garantia de 

emprego aos portadores de AIDS (cláusula 38). Em 2005/2007, auxílio-

creche (cláusula 24), auxílio-funeral (cláusula 25), indenização por morte ou 

invalidez (cláusula 26), complementação de auxílio previdenciário (cláusula 

27), abono por aposentadoria (cláusula 29), estabilidade de emprego ao 

empregado afastado por motivo de doença (cláusula 33), estabilidade de 

emprego ao empregado acidentado (cláusula 34), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 36), garantia de emprego à gestante (cláusula 

37), garantia de emprego aos portadores de AIDS (cláusula 38).  Em 

2007/2009, auxílio-creche (cláusula 24), auxílio-funeral (cláusula 25), 

indenização por morte ou invalidez (cláusula 26), complementação de auxílio 

previdenciário (cláusula 27), abono por aposentadoria (cláusula 29), 

estabilidade de emprego ao empregado afastado por motivo de doença 

(cláusula 33), estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 

34), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 36), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 37), garantia de emprego aos portadores de 

AIDS (cláusula 38), salário-maternidade (cláusula 68), garantia de emprego à 

empregada que sofrer aborto (cláusula 69). Em 2009/2011, auxílio-creche 

(cláusula 24), auxílio-funeral (cláusula 25), indenização por morte ou 

invalidez (cláusula 26), complementação de auxílio previdenciário (cláusula 

27), abono por aposentadoria (cláusula 29), estabilidade de emprego ao 

empregado afastado por motivo de doença (cláusula 33), estabilidade de 

emprego ao empregado acidentado (cláusula 34), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 36), garantia de emprego à gestante (cláusula 

37), garantia de emprego aos portadores de AIDS (cláusula 38), salário-

maternidade (cláusula 68), garantia de emprego à empregada que sofrer 

aborto (cláusula 69). Em 2011/2013, auxílio-creche (cláusula 24), auxílio-

funeral (cláusula 25), indenização por morte ou invalidez (cláusula 26), 

complementação de auxílio previdenciário (cláusula 27), abono por 

aposentadoria (cláusula 29), estabilidade de emprego ao empregado afastado 

por motivo de doença (cláusula 33), estabilidade de emprego ao empregado 

acidentado (cláusula 34), estabilidade provisória ao futuro aposentado 
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(cláusula 39), garantia de emprego à gestante (cláusula 41), garantia de 

emprego aos portadores de AIDS (cláusula 42), salário-maternidade (cláusula 

77), garantia de emprego à empregada que sofrer aborto (cláusula 78). Em 

2013/2015, auxílio-creche (cláusula 24), auxílio-funeral (cláusula 25), 

indenização por morte ou invalidez (cláusula 26), complementação de auxílio 

previdenciário (cláusula 27), abono por aposentadoria (cláusula 29), 

estabilidade de emprego ao empregado afastado por motivo de doença 

(cláusula 33), estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 

34), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 39), garantia de 

emprego à gestante (cláusula 41), garantia de emprego aos portadores de 

AIDS (cláusula 42), salário-maternidade (cláusulas 31, 77), garantia de 

emprego à empregada que sofrer aborto (cláusula 78).  

Já com relação às garantias firmadas nas convenções coletivas da 

segunda categoria de metalúrgicos, selecionada para ser estudada nesse 

trabalho científico, representados pelo Sindicato Nacional da Indústria de 

Componentes para Veículos Automotores - SINDIPEÇAS, Sindicato Nacional 

da Indústria de Forjaria - SINDIFORJA e Sindicato da Indústria de Parafusos, 

Porcas, Rebites e Similares no Estado de São Paulo - SINPA e Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e outros (tabela 16), foram levantadas as seguintes 

cláusulas: Em 2003/2005, auxílio-funeral (cláusula 13), indenização por morte 

ou invalidez (cláusula 14), estabilidade provisória ao futuro aposentado 

(cláusula 36), estabilidade de emprego ao empregado afastado por motivo de 

doença (cláusula 38), estabilidade de emprego ao empregado acidentado 

(cláusula 39), garantia de emprego aos portadores do vírus HIV (cláusula 41), 

auxílio-creche (cláusula 45), complementação do auxílio previdenciário 

(cláusula 48), abono por aposentadoria (cláusula 50). Em 2005/2007, auxílio-

funeral (cláusula 17), indenização por morte ou invalidez (cláusula 18), 

estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 39), estabilidade de 

emprego ao empregado afastado por motivo de doença (cláusula 41), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado (cláusula 42), garantia de 

emprego aos portadores do vírus HIV (cláusula 44), auxílio creche (cláusula 

48), complementação do auxílio previdenciário (cláusula 51), abono por 

aposentadoria (cláusula 53). Em 2007/2009, auxílio funeral (cláusula 13), 

indenização por morte ou invalidez (cláusula 14), estabilidade provisória ao 
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futuro aposentado (cláusula 35), estabilidade de emprego ao empregado 

afastado por motivo de doença (cláusula 37), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado (cláusula 38), garantia de emprego aos portadores do 

vírus HIV (cláusula 40), salário-maternidade (cláusula 41), auxílio-creche 

(cláusula 44), complementação do auxílio previdenciário (cláusula 47), abono 

por aposentadoria (cláusula 49), garantia de emprego à empregada que 

sofrer aborto (cláusula 70). Em 2009/2011, auxílio funeral (cláusula 13), 

indenização por morte ou invalidez (cláusula 14), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 35), estabilidade de emprego ao empregado 

afastado por motivo de doença (cláusula 37), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado ou cm doença profissional (cláusula 38), garantia de 

emprego aos portadores do vírus HIV (cláusula 40), salário-maternidade 

(cláusula 41), auxílio-creche (cláusula 44), complementação do auxílio 

previdenciário (cláusula 47), abono por aposentadoria (cláusula 49), garantia 

de emprego à empregada que sofrer aborto (cláusula 70).  Em 2011/2013, 

auxílio-funeral (cláusula 13), indenização por morte ou invalidez (cláusula 

14), estabilidade provisória ao futuro aposentado (cláusula 35), estabilidade 

de emprego ao empregado afastado por motivo de doença (cláusula 37), 

estabilidade de emprego ao empregado acidentado ou cm doença profissional 

(cláusula 38), garantia de emprego aos portadores do vírus HIV (cláusula 40), 

salário-maternidade (cláusulas 41, 80), auxílio-creche (cláusula 44), 

complementação do auxílio previdenciário (cláusula 47), abono por 

aposentadoria (cláusula 49), garantia de emprego à empregada que sofrer 

aborto (cláusula 70). Em 2013/2015, auxílio-funeral (cláusula 13), 

indenização por morte ou invalidez (cláusula 14), estabilidade provisória ao 

futuro aposentado (cláusula 35), estabilidade de emprego ao empregado 

afastado por motivo de doença (cláusula 37), estabilidade de emprego ao 

empregado acidentado ou com doença profissional (cláusula 38), garantia de 

emprego aos portadores do vírus HIV (cláusula 40), salário- maternidade 

(cláusulas 41, 83), auxílio-creche (cláusula 44), complementação do auxílio 

previdenciário (cláusula 47), abono por aposentadoria (cláusula 49), garantia 

de emprego à empregada que sofrer aborto (cláusula 69).  

Por derradeiro, sendo esta a última categoria estudada, conclui-se que 

muitos direitos são garantidos pela convenção coletiva, no entanto,  a 
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categoria dos metalúrgicos, por ser uma categoria de grande 

representatividade entre os trabalhadores pegou por não garantir o direito de 

previdência privada complementar para os seus trabalhadores.   

Diante do resultado acima, observa-se que nos últimos dez anos houve 

um crescente aumento da inserção dos direitos previdenciários nas 

convenções e acordos coletivos de trabalhos. É importante ressaltar que os 

direitos destacados nas convenções e acordos coletivos supracitados foram 

delimitados a partir de parâmetros do modelo de proteção social adotado no 

sistema jurídico brasileiro previsto pela Constituição Federal. Nesse sentido, 

as pretensões da seguridade social estão expressas na Carta Magna, outras 

se extraem da noção por ela oferecida de modo que a solução de diversos 

dilemas de ordem teórica e prática podem e devem ser absorvidos dos 

valores constitucionais que inspiram a adoção da seguridade social como 

técnica de proteção do indivíduo, enquanto membro da sociedade.  

Vale destacar, ainda, conforme já exposto no capitulo terceiro, que a 

seguridade social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, caput, 

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”. É, portanto, um sistema de proteção 

social que abrange os três programas sociais de maior relevância: a 

previdência social, a assistência social e a saúde272. Ademais, a previdência 

social se preocupa, exclusivamente, com os trabalhadores e com os seus 

dependentes econômicos. É, ainda, desta espécie do gênero seguridade, a 

técnica de proteção social destinada a afastar necessidades sociais 

decorrentes de contingências sociais que reduzem ou eliminam a capacidade 

de auto sustento dos trabalhadores e/ou de seus dependentes.273 

                                                           
272

O Banco mundial, 1994, elaborou um texto sobre o tema da reforma dos modelos previdenciários 
existentes, pelo qual propôs um modelo previdenciário em três pilares: i primeiro pilar atenderia 
demandas redistributivas e determinados riscos sociais, como doença, invalide e morte. Teria um 
regime de financiamento de repartição simples, seria administrado pelo Estado, e atenderia somente 
um determinado grupo considerado mais carente. O segundo pilar teria função de incremento de 
poupança interna, teria gestão privada e regime de financiamento de capitalização individual. O 
terceiro pilar teria função exclusiva de seguro, ou seja, opção individual, voluntária, por regime 
privado de previdência complementar.  BANCO MUNIDIAL, Averting The Old Age Crisis – Policies to 
Protect the Old and Promote growth. New York: Banco Mundial, 1994, pp. 10-16 
273

Contingência social são fatos e/ou acontecimentos que, uma vez ocorridos, tem a força de colocar 
uma pessoa e/ou seus dependentes em estado de necessidade, como por exemplos invalidez 
(incapacidade), óbito, idade avançada, desemprego, maternidade, dentre outras prevista no art. 201 



149 
 

Outra espécie do gênero seguridade social é a assistência social, 

prevista no artigo 203 da Constituição Federal, que estabelece que a 

assistência social seja prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, com os seguintes objetivos:  a proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às 

crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de 

trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária. 

Por derradeiro, há a espécie do gênero da seguridade social, prevista 

no art. 202 da Constituição Federal, refiro-me à previdência privada de 

caráter complementar, uma vez que esse benefício é recorrente nas 

convenções e acordos coletivos acima citados. Esse regime será organizado 

de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social e será  

facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei complementar.274 

                                                                                                                                                                                     
da Constituição Federal Brasileira. A Previdência Social, como visto, tem em mira contingências bem 
específicas: aquelas que atingem o trabalhador e, via reflexa, seus dependentes, pessoas 
consideradas economicamente dependentes do segurado. Essa dependência pode ser presumida 
por lei, no caso de cônjuges, filhos menores e/ou incapazes, ou comprovada no caso concreto, no 
caso de pais que dependiam economicamente do filho que veio a óbito. 
274

Constituição Federal de 19988. (...) 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art202
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art202
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Desse modo, ao selecionar os direitos previdenciários nas convenções 

e nos acordos coletivos, conclui-se que o sistema brasileiro sofre com a 

confusão entre prestações verdadeiramente previdenciárias, nos moldes do 

seguro social, e as diversas ações assistenciais, como se fossem ações 

previdenciárias, sem custeio específico para sua manutenção, sendo 

financiadas por contribuições sociais arrecadadas direta ou indiretamente, 

nos termos do art. 195 da Constituição Federal.  

É certo que, diante do que foi aqui demonstrado, entendo que 

atualmente os direitos previdenciários são recorrentes nas negociações 

coletivas que resultam cada vez mais em um número maior de cláusulas 

protetivas aos trabalhadores nas convenções e nos acordos coletivos de 

trabalho. Também já foi visto, conforme já exposto no capitulo segundo, que 

as convenções e os acordos coletivos são fontes formais, de produção 

autônoma, instrumentos resultantes das negociações coletivas do trabalho. 

Nesse sentido, diante do que foi aqui exposto, entendo que as convenções e 

os acordos coletivos do trabalho também são, incontestavelmente, fontes de 

direito previdenciário. 

A partir dessa premissa, de que as convenções e os acordos coletivos 

do trabalho são fontes do direito previdenciário, partir -se-á, doravante, para 

uma segunda premissa. Os direitos previdenciários inseridos nas cláusulas 

das convenções ou acordos coletivos incorporam-se ou não aos contratos de 

trabalho após o término da vigência dessas normas? 

 

 

4.2 A força cogente das normas previdenciárias nas convenções e nos 

acordos coletivos e a aplicação do princípio da ultratividade e o 

princípio da vedação ao retrocesso social 

 

Como foi visto no capitulo segundo deste trabalho, a ultratividade da 

norma coletiva sempre foi motivo de muitas divergências entre a doutrina e 

as decisões judiciais, afinal, grande parte dos doutrinadores respeitava a 

norma coletiva dentro de seu prazo de validade, expirado o prazo, ela seria 

excluída, automaticamente, dos contratos de trabalho individuais. Todavia, 

segundo a teoria da ultratividade, a norma coletiva teria sua eficácia 
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estendida mesmo após expirado o prazo de vigência da norma, quando não 

houver outra para substituí-la. 

Indo ao encontro da Teoria da ultratividade, o TST modificou a redação 

da Súmula 277, da seguinte forma: 

 
SÚMULA 277 - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE.  
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções 
coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente 
poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação 
coletiva de trabalho.

275
 

 

Com a alteração dessa súmula, o TST respaldou a ultratividade, e 

pacificou a ideia de que na convenção e/ou negociação coletiva, a norma 

anterior estenderá sua eficácia até ser substituída por outra, portanto, as 

cláusulas normativas passam a integrar os contratos individuais de trabalho.  

Cumpre-nos ressaltar que a Súmula 277 era totalmente contrária à 

atual:  

 
SÚMULA 277 – SENTENÇA NORMATIVA. CONVENÇÃO OU 
ACORDO COLETIVO. VIGÊNCIA. REPERCUSSÃO NOS 
CONTRATOS DE TRABALHO. 
I – As condições de trabalho alcançadas por força de sentença 
normativa, convenção coletiva ou acordos coletivos vigoram no 
prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos 
individuais de trabalho. 
II – Ressalva-se da regra enunciada no item I o período 
compreendido entre 23.12.1992 e 28.07.1995, em que vigorou a Lei 
no. 8542, revogada pela Medida Provisória no. 1709, convertida na 
Lei no. 10192, de 14.02.2001

276
. 

 

Com o novo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, aumenta, 

consideravelmente, o risco das empresas que desejarem suprimir ou 

modificar direitos assegurados em negociações coletivas anteriores, a não 

ser que haja nova convenção e/ou negociação coletiva. O aconselhável, caso 

as empresas pretendam negociar algum benefício em detrimento ao anterior, 
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é que sejam estabelecidas negociações com os sindicatos, antecipadamente, 

ao termo final da norma coletiva vigente.  

Outro ponto a ser observado é a ausência de suporte jurídico desta 

modificação, tendo em vista que a ordem legal expressa determina a eficácia 

temporária dos acordos e convenções coletivas, consoante o art. 614, § 3º, 

da CLT, sendo inegável que a ultratividade geral e indeterminada só poderia 

ser admitida mediante criação de lei específica, que assim dispusesse 

expressamente, o que não ocorreu, deixando-a "pendente" de eficácia. É 

necessário, no entanto, analisar se a ultratividade será benéfica aos 

empregados, como um avanço na proteção ao trabalho, como valor social, ou 

uma forma de congelar as conquistas sociais ali alcançadas, assim como 

avaliar se esta não será uma forma de acentuar ainda mais o desequilíbrio 

entre empregado e empregador, haja vista que a manutenção das cláusulas 

coletivas como "fixas", enquanto não houver uma nova, paralisa os direitos 

do trabalhador, por tempo indeterminado, o que seria ótimo para aqueles 

empregadores que entendem que "o que hoje foi negociado só foi aceito 

porque suportável". Por tal razão, entendo que é necessário ratificar que 

ultratividade também deve significar que as condições mais favoráveis 

estabelecidas por Convenção ou Acordo Coletivo devem incorporar-se ao 

patrimônio jurídico do trabalhador e que não podem mais ser suprimidas. 

Em verdade, ressalto que a não incorporação dessas normas mais 

benéficas ao patrimônio jurídico do trabalhador vai significar um retrocesso 

social. Como foi discorrido no capítulo segundo, o princípio da vedação do 

retrocesso social ou proibição do retrocesso social, confere aos direitos 

fundamentais, em especial, aos sociais, estabilidade nas conquistas 

dispostas na Carta Magna, assegurando aos trabalhadores que se um direito 

for alterado, esta alteração deverá passar por um longo processo de análise 

para que venha beneficiar seus destinatários.  

Nesse sentido, entendo que as garantias previdenciárias decorrentes 

de negociações coletivas têm força cogente não só durante o período de 

vigência da convenção ou acordo coletivo, mas por prazo indeterminado 

devendo ser incorporado ao contrato de trabalho do empregado, uma vez que 

essas garantias se incorporaram ao patrimônio jurídico do trabalhador.  
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Em verdade, como explica Wagner Balera277, a Constituição Federal, 

que em seu art. 3º,insculpe como fundamento a Ordem social cuja base é o 

primado do trabalho e o objetivo a atingir é o bem-estar e a justiça social, não 

cogita regressão das conquistas sociais já elevadas à dignidade 

constitucional. Ademais, acrescenta que o sistema jurídico só pode ser 

compreendido como um todo. Sendo assim, as normas jurídicas de hierarquia 

inferior devem guardar estrita harmonia com as normas hierarquicamente 

superior e nenhuma regra inferior poderá “furtar-se de implantação da diretriz 

de justiça estatuída na Lei Magna.”278 
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CONCLUSÃO 

 

O poder é um elemento essencial ao conceito de fonte de direito. Este se 

diversifica em modalidades da forma do poder de decidir na experiência social. 

Existem quatro tipos de fontes de direito: a legal, que resulta do poder estatal de 

legislar; a consuetudinária, expressão do poder social inerente à vida coletiva e das 

formas de comportamento; a jurisdicional, que se vincula ao Poder Judiciário, por 

intermédio das sentenças e, por último, a fonte negocial, ligada ao poder que tem a 

vontade humana. 

A fonte de direito implica no conjunto de pressupostos de validade que deve 

ser obedecido para que a produção de prescrições normativas seja considerada 

obrigatória e, assim, se projete na vida social e conduza a momentos diversos das 

atividades da sociedade civil e do Estado. Nesse diapasão, as fontes produzem ou 

instauram diretrizes normativas obrigatórias, que são o conteúdo da própria fonte. 

A Constituição é a fonte máxima e suprema do direito constitucional nos 

países em que não pode ser modificada por lei ordinária, mas somente por 

processos especiais estabelecidos constitucionalmente. É a Constituição o 

instrumento das decisões políticas fundamentais da nação e nela se exprimem as 

normas jurídicas relativas à estrutura do Estado, à competência de seus órgãos, 

seus fins essenciais, os limites de sua atuação e os direitos e deveres dos cidadãos. 

Consideram-se fontes constitucionais do direito previdenciário as fontes 

filosóficas que se transformam em direito positivo. No direito brasileiro, pela definição 

do artigo 193 da Constituição, há a seguinte expressão: “a ordem social tem como 

base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social”.  A 

incumbência desse conjunto de princípios e normas é a de conduzir a sociedade ao 

estágio de bem-estar e justiça sociais sob o primado do trabalho. 

A base da Seguridade Social está na solidariedade humana em que os 

indivíduos formam um todo orgânico – cada um depende do outro e vice-versa.  Na 

Seguridade Social, a solidariedade é essencial e exatamente em razão de sua 

posição nuclear, sem a solidariedade, seria impossível organizar a proteção social. 

Sua origem provém da assistência social, berço comum de quase todas as técnicas 

de proteção. No Brasil, a consagração do princípio da solidariedade combinada com 

o princípio da igualdade, proporciona saúde, previdência e assistência a todos 
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quantos necessitem de proteção, nos termos consagrados nos artigos 196 a 203 da 

Constituição Federal na seguridade social.  

Os conceitos de vigência, validade e eficácia são de extrema importância para 

se avaliar qual o ordenamento vigente no Brasil ou em qualquer outro país, em 

qualquer época. Como o significado destes caracteres varia muito entre os autores, 

é como se houvesse para cada autor um ordenamento jurídico diverso em um 

mesmo país e em uma mesma época. 

A partir de 1824 os ingleses já pioneiramente firmavam convenções coletivas 

em seu país, embora os empregadores não fossem obrigados a cumpri-las. Na 

segunda metade do século essa prática se expandiu pela Inglaterra e também para 

a França, Bélgica e Alemanha. Essa evolução do sindicalismo, notadamente inglês, 

demonstra o reconhecimento da negociação coletiva na categoria de fonte produtora 

de normas jurídicas, visto que paulatinamente se impunha a validade e a 

obrigatoriedade das regras de conduta desenvolvidas em nível espontâneo e 

informal. A primeira regulação jurídica no Brasil ocorreu com a edição do Decreto nº 

979, de janeiro de 1903 , que tratou da criação de sindicatos rurais. Após este 

decreto, surgiu em 15 de janeiro de 1907 o Decreto nº 1.637 que regulou a 

organização sindical e propagou a liberdade associativa que deu a possibilidade de 

serem organizados sindicatos a qualquer profissional, com exceção dos 

trabalhadores rurais, pois estes foram relacionados no primeiro decreto. 

Com o advento da Constituição de 1988 houve modificações significativas, 

uma vez que se estabeleceu o Estado Democrático de Direito, fundado na 

implantação do regime participativo pelos cidadãos; na garantia dos direitos sociais 

e individuais; na liberdade e igualdade entre os homens; na segurança e bem-estar 

da coletividade; no desenvolvimento e erradicação da pobreza, da marginalização e 

das injustiças sociais, sempre voltados para a harmonização e solução pacífica das 

controvérsias, a nível nacional e internacional. 

São duas as finalidades da negociação coletiva: 1) fixar condições individuais 

de trabalho e 2) estabelecer as condições para o relacionamento entre aqueles que 

se engajam nas relações coletivas de trabalho. Neste sentido, na Convenção n. 154 

da Organização Internacional do Trabalho, a expressão “negociação coletiva” 

compreende todas as negociações que têm lugar entre um empregador, um grupo 

de empregadores, uma organização ou várias organizações de empregadores, de 

um lado, e uma organização ou várias organizações de trabalhadores, de outro lado, 
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com o fim de: a) fixar as condições de trabalho e emprego; b) regular as relações 

entre empregadores ou trabalhadores; c) regular as relações entre empregadores ou 

suas organizações e uma organização ou várias organizações de trabalhadores, ou 

lograr todos esses fins concomitantemente. 

A convenção e contrato coletivo têm, efetivamente, o mesmo sentido e 

significado efoi a instituição que, pela primeira vez, permitiu aos trabalhadores influir, 

real e positivamente, na determinação das condições de trabalho. A Organização 

Internacional do Trabalho, por meio da Recomendação nº 91, de 1951, definiu o 

contrato coletivo como todo contrato escrito relativo às condições de trabalho e 

emprego, celebrado entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou 

várias organizações de empregadores, por uma parte e, por outra, uma ou várias 

organizações representativas de trabalhadores ou, na ausência de tais 

organizações, representantes dos trabalhadores interessados, devidamente eleitos e 

autorizados por esses últimos, de acordo com a legislação nacional.  

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988, as convenções e os 

acordos coletivos de trabalho passaram a ser expressamente garantidos no artigo 

7º, inciso XXVI. No entanto, foi através do seu artigo 1º, do Decreto-lei nº 21.761, de 

23 de agosto de 1932, norma percursora, que a convenção coletiva de trabalho foi 

conceituada e regulamentada – ressalva-se que a Lei nº 19.770/1931 previa a 

celebração de convenções ou contratos de trabalho, sem, contudo, conceituá-los – e 

cuja denominação somente foi adotada pela Consolidação das Leis do Trabalho, a 

partir de 1967, com o advento do Decreto-lei nº 229. Na acepção legal, convenção 

coletiva de trabalho, propriamente dita, é o instrumento celebrado entre os sindicatos 

representativos das categorias profissionais e econômicas, ou seja, é o diploma 

negocial de natureza intersindical. O acordo coletivo de trabalho é o meio negociado 

entre os sindicatos representativos das categorias profissionais e uma ou mais 

empresas da correspondente categoria economia, ou seja, de menor abrangência. 

A previdência social surge, no Brasil, com a transferência, de Portugal, da 

Família Real, em 1808. Em 1835 foi criado o MONGERAL – Montepio Geral dos 

Servidores do Estado. A Constituição Federal de 1891, no artigo 75, prevê, apenas, 

a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos, desde que a doença tenha 

tido relação com o trabalho. A previdência social no Brasil foi pautada por alguns 

marcos legais, quais sejam: a Lei 3.724, de Acidentes do Trabalho, de 15. 01.1919, 

a Lei Eloy Chaves, 4.682, de 24.01.1923, que criou as Caixas de Aposentadorias e 
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Pensões dos Ferroviários e a Lei 5.109, de 20.12.1926, que organizou a Caixa de 

Aposentadorias e Pensões das empresas de navegação Marítima. Em 1988, com a 

promulgação da Constituição Federal, da redemocratização, há uma reformulação 

todo sistema de proteção social no Brasil. A matéria de Previdência Social que, até 

então, era tratada no mesmo capítulo dos direitos trabalhistas passou a integrar o 

Título “Da Ordem Social” que abrange os artigos 193 a 204. A Emenda 

Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, constituiu uma oportunidade 

singular porque, resguardada a previdência básica, de natureza pública, universal e 

compulsória, fomentou a Previdência Complementar e preencheu uma lacuna que 

ainda persistia no sistema previdenciário brasileiro. Ademais, a referida Emenda 

normatizou as regras previdenciárias dos servidores públicos, impôs ao juiz do 

trabalho a execução das contribuições previdenciárias oriundas de suas sentenças, 

extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria integral, criou a 

aposentadoria por tempo de contribuição e desconstitucionalizou a fórmula de 

cálculo dos benefícios, que passou a competência infraconstitucional, o que resultou 

na criação do instituto do “fator previdenciário” ao introduzir variáveis para o cálculo 

da renda mensal inicial do benefício. A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 

dezembro de 2003, representou um aprofundamento das alterações iniciadas pela 

EC n. 20/98, tendo em vista um processo de mudanças feitas nos sistemas 

previdenciários em praticamente todos os países do mundo. As mais recentes 

alterações do sistema previdenciário brasileiro ocorreram por meio da Emenda 47, 

de 05 de julho de 2005, que modificou, dentre outras normas, as regras transitórias 

impostas pela Emenda Constitucional 41/2003, para aposentadoria dos servidores 

públicos, quanto ao direito a aposentadoria. A Constituição Federal de 1988, após 

longa trajetória histórica, consagrou o direito à seguridade social como um direito 

fundamental que visa a contribuir para a erradicação da pobreza, a redução das 

desigualdades sociais, dentro dos padrões que determinam a dignidade humana, 

assegurando a distribuição de renda e a promoção da justiça social. 

A seguridade social pode ser definida, a partir de duas concepções: a 

comutativa ou contributiva, que se baseia no exercício de atividade profissional e na 

contribuição de cada indivíduo e a distributiva, baseada no atendimento do indivíduo, 

a partir das suas necessidades vitais, independente de contribuição, levando em 

conta a existência de uma solidariedade entre os membros da mesma coletividade. 

A seguridade social é um conjunto integrado de ações que não deve ser considerado 
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isoladamente, pertencendo a um tronco comum as áreas da saúde, da previdência e 

da assistência social. Estas três áreas formam um conjunto, que por expressa 

disposição constitucional, deve ser integrado. A seguridade social, no direito 

brasileiro, é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à 

assistência social, tendo como objetivo principal a preservação do primado do 

trabalho e o alcance do bem-estar e a justiça social, garantindo vida digna ao ser 

humano. 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê três tipos de regimes previdenciários, 

ou seja, três níveis diferençados de proteção social. São vertentes do sistema de 

seguridade social: o regime geral de previdência social, o regime próprio de 

previdência, concedido aos servidores públicos civis e militares e o regime de 

previdência privada. 

A ultratividade da norma coletiva sempre foi motivo de muitas divergências 

entre a doutrina e as decisões judiciais, afinal, grande parte dos doutrinadores 

respeitava a norma coletiva dentro de seu prazo de validade, expirado o prazo, ela 

seria excluída, automaticamente, dos contratos de trabalho individuais. Todavia, 

segundo a teoria da ultratividade, a norma coletiva teria sua eficácia estendida 

mesmo após expirado o prazo de vigência da norma, quando não houver outra para 

substituí-la.Com a alteração dessa súmula, o TST respaldou a ultratividade e 

pacificou a ideia de que na convenção e/ou negociação coletiva, a norma anterior 

estenderá sua eficácia até ser substituída por outra, portanto, as cláusulas 

normativas passam a integrar os contratos individuais de trabalho. 

A ordem legal expressa determina a eficácia temporária dos acordos e 

convenções coletivas, consoante o art. 614, § 3º, da CLT, sendo inegável que a 

ultratividade geral e indeterminada só poderia ser admitida mediante criação de lei 

específica, que assim dispusesse expressamente, o que não ocorreu, deixando-a 

"pendente" de eficácia. É necessário, no entanto, analisar se a ultratividade será 

benéfica aos empregados, como um avanço na proteção ao trabalho, como valor 

social, ou uma forma de congelar as conquistas sociais ali alcançadas, assim como 

avaliar se esta não será uma forma de acentuar ainda mais o desequilíbrio entre 

empregado e empregador, haja vista que a manutenção das cláusulas coletivas 

como "fixas", enquanto não houver uma nova, paralisa os direitos do trabalhador, por 

tempo indeterminado, o que seria ótimo para aqueles empregadores que entendem 
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que "o que hoje foi negociado só foi aceito porque suportável". Por tal razão, 

entendo que é necessário ratificar que ultratividade também deve significar que as 

condições mais favoráveis estabelecidas por Convenção ou Acordo Coletivo devem 

incorporar-se ao patrimônio jurídico do trabalhador e que não podem mais ser 

suprimidas. 

A não incorporação dessas normas mais benéficas ao patrimônio jurídico do 

trabalhador vai significar um retrocesso social e violação ao princípio da vedação do 

retrocesso social ou proibição do retrocesso social, confere aos direitos 

fundamentais, em especial, aos sociais, estabilidade nas conquistas dispostas na 

Carta Magna, assegurando aos trabalhadores que se um direito for alterado, esta 

alteração deverá passar por um longo processo de análise para que venha 

beneficiar seus destinatários. 

A negociação coletiva tem por objeto o estabelecimento de novas condições 

de trabalho para todos os componentes da categoria envolvida. Quando estas novas 

condições de trabalho são estabelecidas, a negociação coletiva cria normas jurídicas 

que incidem sobre as relações trabalhistas entre os membros pertencentes às 

categorias representadas, presentes e futuros. Em razão disso, este princípio, da 

criatividade jurídica da negociação coletiva, tem o poder de criar a norma jurídica, 

com qualidades, prerrogativas, efeitos próprios e em harmonia com a legislação 

estatal nos procedimentos negociais coletivos e em seus instrumentos formais. 

Logo, pode-se afirmar que o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva 

justifica a própria existência do direito coletivo do trabalho, bem como é um dos 

pilares de um Estado Democrático de Direito 279 . Além de realizar o princípio 

democrático da descentralização política e de avanço da autogestão social pelas 

comunidades localizadas. 

As garantias previdenciárias decorrentes de negociações coletivas têm força 

cogente não somente durante o período de vigência da convenção ou acordo 

coletivo, mas se incorporam ao patrimônio jurídico do trabalhador enquanto estiver 

em vigor a norma, ou seja, em período não superior a 2 (dois) anos (artigo 614 § 3o, 

da CLT). Ademais, a negociação coletiva, tem o poder de produzir, além de 

cláusulas contratuais, normas jurídicas. 
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A Constituição Federal, que em seu art. 3º, insculpe como fundamento a 

Ordem social cuja base é o primado do trabalho e o objetivo a atingir é o bem-estar 

e a justiça social, não cogita regressão das conquistas sociais já elevadas à 

dignidade constitucional. Ademais, acrescenta que o sistema jurídico só pode ser 

compreendido como um todo. 

Por fim, ressalto que as hipóteses lançadas no inicio do trabalho de pesquisa 

da tese são respondidas afirmativamente e comprovadas teoricamente, quais sejam: 

as convenções e os acordos coletivos são fontes do direito previdenciário e os 

direitos previdenciários oriundos das convenções e dos acordos coletivos perduram 

depois de expirado o prazo de validade das convenções e acordos coletivos de 

trabalho com base no princípio da vedação ao retrocesso e na força cogente das 

normas jurídicas produzidas nas convenções e acordos coletivos. 
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